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 הראשון, הקו חיילי הם כי הים,
בתנ נואשת מילחמה המנהלים

ביותר. קשים אים
.£8£־€£?1 ! יותר קצת אז

ירושלים קליי, צפורה
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והדמוכרטיר. שדון

״מוקד״. בעיקבות קרנפים
הר היתד. זו — 1 וחרפה בושה

 הטלוויזיה תוכנית בסיום גשתי
ב שרון. אריאל השר עם מוקד
 האיש ענה לא התוכנית כל משך

 ואחרי אחת, שאלה על לא אף
 כלי־התיק- על פרועה התקפה

 הרהיב האופוזיציה ועל שורת
שע לשומעיו לרמוז בנפשו עוז

 — בלבנון המצב את לקבל ליהם
 — הממשלה מדיניות כל את כמו
ביקורת. שום ללא

הט כתב על הפרועה התקפתו
 כאלף מעידה סממה ח לוויזיה

ה האיש של השקפותיו על עדים
 הוא ביטחון־המדעה. על ממונה
 דיווח שהכתב מהעובדה התעלם

 מליבו בדה ולא קיים מצב על
 להזכיר עלינו האם מעשייה. איזו
 עדיין — חיים שאנו שרון לשד

דמוקרטית? במדיגה —
לן, דניאל גבעתיים צלי

 נכבשה מוקד שהתוכנית אחרי
 נשארה מוזרים, יצורים על־ידי

 השי, הסרט פינית חופשית עדיין
הקר את לראות זכינו כך בועי.
ה את יותר טוב ולהבין נפים,

הקודמות. תוכניות
באר־שבע אסולין, אסתר

• + •
בבגתיאון אולם׳

מש התלהבותם, ברוב
 הכדורסל אוהדי מיעים
היסטוריים. הבל דיברי

המאו על שומעים אנו רבות
 מכבי חוללה שאותו ההיסטורי רע

צה־אס־קה את בנצחה תל-אביב

פרי כדורסלן
בטוסקאניני? מתחרה

 אף העיתונאים אחד מוסקווה.
ב כ״דמות פרי אולסי את הגדיר

בג פנתיאוני שיעור־קומה עלת
פ לא אישי־ישראל״. של לריה
חות!

ש ההיסטורית האורגזמה לאור
לע כדאי בישראל, רבים קיבלו

 עריכת על־ידי ״חושבים״, שות
 היסטורית: בחשיבה קטן תרגיל
 בשמו לנקוב מישהו יכול האם

 בתקופתם מצטיין ספורטאי של
ורפל, פרינץ מהלר, גוסטב של

לסקר- אלזה טוסקאניני, ארתורו ן

כ״האדץ״ זאב של קריקטורה
ופישרן מוזרות חיות

ש דומני רודן? ואוגוסט שילד
קשה. קצת

 את שנשנה מוטב אולי כן, אם
 של להיסטוריותם אמת־המידה

? אירועים ושל אישים
פרידלר, שאול ד״ר

קריית־שמואל

1■ הנלרד, לה1ע כמה
שחקים. מרקיעת צלחת

נכ בדצמבר, 30 החמישי, ביום
 וייצמן. בפונדק מרק לאכול נסתי

 80 — מרק :רשום היה במחירון
 ענו בעל־פה בבר). (הישיבה שקל

 הוא המחיר כי עובדים שני לי
 על התעקש ושלישי שקלים, 100
 חוסר- לפשר כששאלתי .120

 נפלתי כאילו בי הביטו התיאום,
מהירח.

 ולשלם אכלתי, לא המרק את
סירבתי.
 טעים מרק אכלתי יום באותו
 ליד משם, הרחק לא במיסעדה

 רק לי עלה הוא נמל־תל-אביב.
 הרבה עוד יש בכלל, שקלים. 50

ש בתל-אביב, סימפאטיים מקומות

מחכה

^ה דה ,לגפ הכ
 משמעות מייחס הקורא
ב־ הנפילות של למועדן
בורסה.

ה לנפילה ממתין אני ...ואילו
 ממש. רוח בקוצר בבורסה באה
 כל־כך רוצה שאני משום זה אין

 את יאבדו המהמרים ישראל שבני
 אחרת מסיבה אלא פרוטותיהם׳

לגמרי.

 אבל לב, שמתם אם יודע אינני
מת בבורסה הנוראות הנפילות
ב מסויים. סדר על־פי רחשות

הי- הכיפורים יום למילחמת סמוך

ה רס בו
עדתית

 הרבנים לכבוד הצעה
:הראשיים
 ממלכות־ של קודש־הקדושים

 בירושלים. יתמיד היה ישראל
 את להעביר נכון יהיה לא האם

לישר בייותר הקדוש המקום
לבירה? — הבורסה — אלים

 שתי על מדברים כבר ואם
בור על דעתכם מה בורסות:

 אשכנזית ובורסה ספרדית סה
הרב של הדגם לפי בירושלים,

נות?
רב, בכבוד

תל־אביב הלינגר, דלף ח.

 היתה אחר־כך גדולה. נפילה תה
ל בסמוך ענקית שערים ירידת

בירו סאדאת הנשיא של ביקורו
 עם השלום תהליך ופתיחת שלים,

המשבר התרחש עכשיו מצרים.

לידיעת
הקוראים

 מיכי־ השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תביס
או לכתוב בקצרה, אותם

כ במכונת־כתיבה תם
 האחד צידו ועל כפול רווח

 עדיפות הנייר. של כלבד
 תמונות למצרפים תינתן

למיכתביהם.

דס אד מצהייד שירה - הבונ ב
 סיבוב יתקיים חד-פעמי ובאופן ״לראשונה :העתונות מן

 ארבע למשך 22.5.1983מ״ החל בארצות-הברית הופעות
ותז הרבנות מקהלת הראשי, הצבאי החזן של שבועות

 בחסות דולר... 8000 הופעה כל מחיר צה״ל... מורת
במדים..." יערך הסיור החייל״. למען האגודה

)14.1.83 (״מעריב״,
 את בכובעה האוספת החיילת את עיני לנגד רואה כבר ואני

 במקום לשרות שיקראו המילואים חיילי את מופע, כל אחרי האתנן
 פרנסי מיטב ואת החד-פעמי במסעו הצה״לי לקירקם שצורפו אותם

חייהם. כמטרת השנור את הרואים העסקונה
תל-אביב אילני, יהודה

ה מילחמת של בסימנה הבורסאי
לבנון.

ה על־פי מאוד: פשוט ובכן.
 הבא המשבר יהיה הזה, היגיון

 ניו, שלום, להשגת בסמוך בבורסה
בבקשה. כבר׳ שיגיע אז

אי־שם אכן־נד, דני

 40־35ב־ מרק לאכול ניתן בהם
שקל.
שע להפקעת להיכנע מדוע אז

רים?
בני־ברק נסן, לילי

2370 הזה העולנו214


