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 ממנו הנמלטת נסש־יהודי־הומייה, לכל קורא
 דיאגדמי תוכן לפניה שמתגלה ברגע מיד,

 בציון. היושב העם אודות מאוד וחינוכי
בשטח. בודדת תופעה זו אבל

ופאלאפד שטראוס★ ★ ☆
למדי. צח אוויר שם יש כלל {״*ירד

לי לי צ ל  פא־ או פאלאפל, וריח שטרא־ס ו
מבטיחה. עיסקית אמירת ושטראוס. לאפל

 הרין־לאומי, היריד מציע הארטיק, אחרי
 הערבי, החרם רשת את להבקיע שהצליח

אפילו יש אמיר. או חביבה. שדים רכבת
 א־זד, אגורות בשלושים בבקבוקים טמפו
 ק״מ, 15 של שבילים בצירי ירוקים עצים

 בלילה, השחור באגם, אפילו. מעץ וספסלים
 פדרמן של ובקפה לבנים ברבורים צפים

כפול. מיוחד. במחיר משקאות מוכרים
 מצפנים, המוכרות ילדות תועות בשבילים

המעופף. הגמל סמל עם ומזכרות מעטפות
ב מנצנצים הישראלים הביתנים אורות

 שם. לבקר פעם כדאי יפים. אורות מרחק.
 אותו. לבזבז חבל יריד, זה היום לא. היום

ארטיק. עוד לקחת לאמריקה הולכים

 התגודד שעות ארבע
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נעולים. היו השערים המזרח. יריד שלפני

 של השני מעברו הקולות. •הדהדו נחנקת!״ אני ״אמא, ״לפתות!״
 כשגבו היושב בויאר, אבריהם העיר, ראש סגן נראה הקופה אשנב

השבת. של קדושתה על לפקח קילומטרים שצעד אחרי הקהל, אל

 השני על אחד צבעים, מיני מכל רים
 רק במהותם להבחין שאפשר לו, מתחת
 נהו׳ז לא זה אבל מעמיק. עיון אחרי

 תוצרת קונה בכלל מי הישראלי. ' למבקר
 כלב? זה מלחים הארץ?

הפיתוח משרד של הנהדר האבסטראקט

 הוא החדשה תל־אביב של המזרח ^ריד
צעצו המון יש לגדולים. נחמד גן־ילדים

 לי. בנידמה משחקות מדינות ושלושים עים•
 בחינם קר ארטיק מחלקת ארצות־הברית

 אייזנ־ מהנשיא ישר וסוייה. עדשים ומרק
נבון. בחיוך החמודה הדיילת אומרת האור,

בו להסתובב תענוג זה אך ־ הרבה מראה אינו היריד

גו־ילדי□
לגדולים

המוז האוכל כלי נשקפים לווטרינר, מבעד
אמרי ידע בתוספת הלבן, הבית של הבים
 הישראלי לנייטב בצרפתית המסביר קאי,

 מאית תשע אלף בינואר, השלישי ביום כי
 אכל הצהריים, בשעות ושתיים, שישים
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 ילד כל יכול האקזוטי הפיליפיני בביתן

 שהי בין הסחר לפיתוח אישית לתרום טוב
אגו בשמונים אף מטפחת ולקנות המדינות

מ שבלולים מגרעינים, חרוזים או רות.
 מעדיפה בראזיל לירות. עשר עד שלוש

ה בעוד אוטנטיים. נוף בצילומי להתבלט
 קירות בארבע מאוד, מעניין הפיני ביתן

 הביתן הוא משהו מסתורי מכל. חשופים
 לבנים סוסים זנבות המציג האוהד, החבשי
 בשפה עתיק תהילים וספר זבובים, לגירוש

ב הסכים האוצר שר אפילו הטיגריסית.
 הן אלה תצוגות כי הפתיחה, בערב נאומו

 במדינות הוותיקות של הישגיהן ״מיפגן
 מפגש משום בו ויהיה בעולם התעשייה

המשתתפות.״ למדינות וידע סחורות חילופי
★  ★ הומיה נפש★ 

 לא ואנגליה בלגיה אוסטריה, לן **י
ש כמו ברצינות העניינים את תפסו !

 אוסטריה, למשל. היראס־אי, כמו צריך.
 כבדות. מכונות הביאה הסוף, עד היסודית

 ל הגד: ביתנה את הרעידה המגושמת בלגיה
 כל־ המקצועית ואנגליה מרעישה. בחרושת

וטלביזיות. שואבי־אבק עם הופיעה כך,
 של הסמוכה הילדים במלתחת כבר אבל
 עוגות לעשות אחד כל יכול, דיסקונט באנק
גל שלושה של אופניים על ולנסוע מחול
 הסופרמארקט נטוע משם רחוק לא גלים.

ואר שלושים לפני המעלה ההסתדרות, של
 שמן, שיניים במשחת הידע את מדינות בע

דב־ המון ועוד ומגפיים. טנוגיה ידיים קרם
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הפיתוח. משרד של המעניין ממבנהו חלק נראה מימין .62 לאומי

 למעלה מזרחי. כרמל של היין לפינת שייכים במרכז הגביעים
 מקום באותו האומות. ביתני הניאון אורות בשלל מוצפים

רבים. צופים סביבו האוסף אמקור, של הטלביזיה מכשיר גם פועל
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