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למופת. ומאורגנת מתואמת
 לסטיריאוטים מתייחסים העולם ברחבי סוכני־הנסיעות אבל

 הרפתקנות רוח מגלים שהגרמנים רק לא רבה. בספקנות הזה
 זאת לעשות נוהגים גם הם בעולם, אחר עם מכל יותר ונדודים

בולטים. ותושיה תעוזה גילויי תוך — לבדם
 לחופשות שעברה בשנה שנסעו הגרמנים מכלל אחוז 70

 ללא הנסיעה את ותיכננו אירגנו הם בעצמם. זאת עשו בחו״ל,
 לטיולים לצאת האפשרות את וכל מכל ודחו סוכן, של סיוע

קבוצתית. במיסגרת
 האחרונה בשנה יצאו גרמנים מיליון 26 ענקי: בציבור המדובר

לחו״ל! נסעו מיליון 16 ומתוכם לביתם, מחוץ לחופש
המטייל לעם הגרמנים את הפך הזה האדיר האכסודוס

קול* קנצלר
בבוואריה לבקר נא

 התיירים מכלל אחוז 43 מהווים הגרמנים באירופה. הרוןןיננטי
 יוגוסלוויה, במו בארצות גם אוסטריה. מתיירי אחוז 70ו־ באיטליה

 קבוצת את הגרמנים מהווים ושווייץ הולנד תורכיה, ספרד,
 בבריטניה, התיירים בין גם בולטים הם ביותר. הגדולה המבקרים

סקנדינוויה. ובמדינות בצרפת
 ומוציא בחרל, בשנה ימים 18 בממוצע, מבלה, הגרמני התייר

 תיירים לראות כיום ניתן ליום. מארק 70מ־ יותר קצת בהם
 ובאמריקה־ באפריקה באסיה, מרוחקות בארצות גם מגרמניה
 מאוד מקפידים מפונקים, די הם התיירים רוב זאת, עם הדרומית.

 חופשתם את לבלות ומעדיפים רמת־השירותים, ועל הנקיון על
אירופית. ומנטליות אורח־חיים תרבות, בעלות בארצות
 בגרמניה רווחה האחרונות בשנים בגרמנית. התפריט גם
 חופשות שהציעו מיזרח״אירופה, למדינות נסיעות של אופנה
 חלפה זאת אופנה מצויינים. תשלומים בתנאי מאוד, זולות

 בבולגריה מאיזורי־נופש שחזרו תיירים עצומה. במהירות
 האירוח רמת על סיפורי־זוועה והפיצו משם חזרו וברומניה,

 שהיו מדינות, בכמה ביקורת. לכל מתחת שהיתה והשירותים,
 התיירים דיווחו השניה, במילחמת־העולם הנאצים על־ידי כבושות

 האוכלוסיה בקרב בעיקר הגרמני, העם נגר רגשות־איבה על
יותר. הבוגרת

 לגרמנים האיבה בהולנד. דווקא הזאת התופעה בולטת במיוחד
 מעניין נתון להבין מקשה היא אבל אומנם, ידועה, היא בהולנד

 המבקרים מכלל אחוז 21 באירופה: התיירות תנועת אודות נוסף,
 ביותר הגדולה האתנית הקבוצה — הולנדים הם עצמה בגרמניה

זאת! לארץ התיירים מקרב
 מיליוני של נסיעתם הזאת, המרתקת החברתית התופעה

 של תשומת־ליבם את כמובן משכה שנה, בכל לחוץ־לארץ גרמנים
 תעשיות ויצרה ומדעני־המדינה. הפסיכולוגים הסוציולוגים,

 תורכיה או יוגוסלוויה כמו במדינות ברחבי־אירופה. נילוות
 נדפסים במיסעדות והתפריטים בגרמנית, עיתונים בקיץ מופיעים

 לחובה רבות במדינות הפכה זאת שפה ידיעת הגרמנית. בשפה גם
בענף־התיירות. עובד או סוכן־נסיעות לכל

 בנושא מקיפים מוספים הקיץ לקראת מופיעים עצמה בגרמניה
 כולל ומגוון, רחב מידע המספקים העיתונים, בכל התיירות
מיצרכים מחירי על מדוייקים ונתונים השוואתיים ניתוחים

ם בארץ. ביקורו בעת * שלה' ע שיהממ ק רא ח צ שמיר. י

 הגרמני של הראשי כלי־התחבורה ברחבי־העולם. ושירותים
 כמובן, המגבירה, עובדה — הפרטית המכונית עדיין הוא הנוסע

כאתרי־תיירות. השכנות אירופה מדינות של כוח־המשיכה את
 גם לנתח יודעים הסטטיסטיקה בעלי בבית. חופשה גם

שנשים קובעים הם ומינו. גילו לפי הגרמני, התייר של נטיותיו את

ו!טן עודם

 הצפון, מדינות ובשאר בשוודיה לבקר נוטות צעירות גרמניות
 המבוגרים ליוגוסלוויה. בעיקר נמשכים צעירים גברים ואילו
 בעיקר נוסעים שנה, מדי אתר־תיירות לאותו הנוסעים יותר,

 וגם יחסית זולה גם יפהפיה, גם היא זו שארץ העובדה לאוסטריה.
 דוברת שאיננה המבוגרת, האוכלוסיה את מושכת גרמנית, דוברת

זרות. שפות בדרן־־כלל
 חלק לפחות להפנות מבקש קול, הלמוט הגרמני, הקנצלר

 בקרב שנערך סקר לתיירות־פנים. לחדל הנוסע הענקי מהציבור
 אחוז 78ש־ גילה, המבורג של בנמל־התעופה נוסעים אלפים 10

ובאתרי־תיירות בבוואריה מעולם ביקרו לא לחדל היוצאים מכלל

 תוכנית, לעבד מטעמו צוות על הטיל קול עצמה. בגרמניה אחרים
 הביע הוא ארצו. בתוך הגרמני לתייר השירות את לשפר שתסייע
 השנה יחליטו בחו״ל הנופשים מכלל אחוז 20 שלפחות תיקווה,
עצמה. בגרמניה חופשתם את לבלות

 אלף 63 תורכיה:
פוליטיים אסירים

 מאמאק התורכי הצבאי בכלא שמאלית מהפכנית בוצה יין
 יום. 42 שארכה שביתת־הרעב, את להפסיק השבוע החליטה |/

 דעת־הקהל הזעקת היתה שמטרתם הודיעו, הקבוצה מנהיגי
 בכלא הנהוגות וההרעבה, העינויים לשיטות ובעולם בתורכיה
התורכי.

 בעיקר נשברו ששובתי־הרעב סבורים, במערב משקיפים
 העיתונות בתורכיה. הנהוגה החמורה, הצנזורה של בעטיה

 ידיעות לכמה מחוץ השביתה, על דיווחה שלא כמעט התורכית
ממשלתי. דובר על־ידי שהונפקו לאקוניות,

 את שבדקה חקירה, ועדת גם הקימו הגנרלים כושל. טיפול
 התורכיים, בבתי־הכלא פוליטיים אסירים 53 של מותם נסיבות

 נמוך בעצם, הוא, זה שמספר דיווחה הוועדה .1978 שנת מאז
 אסירים אלף 63 בתורכיה כיום שיש העובדה לאור יחסית,

פוליטיים.
 80 מעינויים. מתו אסירים ששני להודות, נאלצה הוועדה

 בעצירים כושל בטיפול או עינויים, בהפעלת שהואשמו סוהרים,
צויין. לא שטיבו מישמעתי, עונש קיבלו פוליטיים, ובאסירים

 שאלפי וטוענים הוועדה, מסקנות את דוחים זרים משקיפים
 אירגוני־ עינויים. של שיטתי למישטר עדיין נתונים בגי־אדם

 בתפריט שדי העובדה, על הצביעו בצרפת, בעיקר תורכיים, גולים
 לשלדים, אותם ולהפוך אותם להחליש כדי של.האסירים העלוב
היטלר. של מחנות־הריכוז קורבנות כדוגמת כוח־התנגדות, נטולי

פורנוגראפיה אפילו בריטניה:

ב״טיימם■• הקריקטורה
כלי־התיקשורת על השפעה אין

ה ר טו ק די א * את, ך  בלונדון שעבר בשבוע שהופיעה ז
טיימס,7  למחאה הניאה בריטניה, של היוקרתי היומון /ו

 של העולמית השידורים רשת רב. זמן מזה מסוגה ראשונה
 שיגרה בלונדון ברית־המועצות ששגרירות דיווחה, בי־בי־סי

 רישמי מיכתב־מחאה תאצ׳ר, מרגרט בריטניה. לראש־ממשלת
 בברית־ לפגוע שנועדה הגסה, האנטי־סובייטית על,ההסתה

הגדולה.' בריטניה עם וביחסיה המועצות
מטדגד. טי  דאונינג ברחוב תאצ׳ר, הגברת של ממישרדה ,

 באיגרת לענות ראש־הממשלה בדעת שאין נמסר ,10 מס׳
 תטעיס שבה בעל־פה, בתשובה תסתפק בריטניה רישמית.

ברית־ לממשלת ידועה להיות העובדת,שצריכה את מחדש

 תוכן על השפעה כל הבריטית לממשלה שאין המועצות,״
 בעיתונות ובעיקר בכלי־התיקשורת, הפירסומים וצורת

המודפסת.
 מרח ואף תאצ׳ר, של נגירסתה תמך בי־בי־סי פרשן
 בעיתונות שפורסמו קאריקטורות שבמה לסובייטים להזכיר

 לכמה לגסות.״ עויינות,עד היו ראש־הממשלה נגד הבריטית
 שרואיינו עיתונאים כמה פורנוגראפי. אופי אפילו היה מהן

 כמעשה הסובייטית המחאה את הגדירו בי־בי״סי על״ידי
ברית־המועצות. של בתדמיתה הפוגע ,טיססום״,
 את בבריטניה לדעת־הקהל שוב מזכירה רק הזאת המחאה

בברית־המועצות. העיתונים על הצנזורה של קיומה


