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ה ,,המגפר״ מציג האביב לקראת או  בג
ם ם דגמי שי ה חד שה, אל  לגבר לא
ם: ולבני רי עו הנ

 בצבעים ושטוח עקב עם — לנשים ■•?0*166 מגבת נעלי
. אטרקטיביים . .פרחונים . . .

 מרהיבי צבעים במבחר — לנשים ברוקט בית נעלי
ן... ב... עם עי ק ע

 ברוחו הצעיר ולכל וגברים לנשים — מוקסין נעלי
.ונפשו .  לכל התואמת ונוחה קלה נעל .

.רגל . .ענן כעל מרחף הנך . .  בצבעים .
.שונים . .

.ולגברים לנשים — קורדרוי נעלי .  שרוכים עם .
ונעימים... שונים בצבעים אבזמים... ועם
.המובחר. ומעדיף אנין־טעם לכל  היחידי .

האופנתי. 53-ח86וזז0 אבזם עם המיוצר
.ולילדים לילדות )3—6 (גילאי — ילדים נעלי . .

 סבתא — ואב אם כל של דעתם מרחיבים
.וסב . .

.המובחרת התוצרת מיטב — ונעל נעל כל .  עיצוב .
.ונועז מודרני . .וקפדני מעולה בצוע . . .

מכתב
)10 מעמוד (המשך
 קליפות שלי המסעדה למנהל
 שיבקרו חיל־האוויר לטייסי
צלויות. מיונים

 אייכי של נייר־המכתבים כותרת
השלום״ אוניית ״קרן - נתן
לחיל־האוויר, יונים לצלות הוראה שום

ידי. על ניתנה לא אחר, למישהו או
ניו־יורק. נתן, אייכי

- הפיספוס ₪

 תדריך, במדור ,1698 הזה העולם בגליון
 ממוין לי של מעריציו כל לפני המלצתם
 ירון בקולנוע בול, הקליעה בסרט לראותו

בתל־אביב.
 והתברר — חברים בלוויית לשם הלכתי

ה מקוראי שאינם חברי, אחר. סרט שהוצג
 כקורא ואני, קשות, התקיפוני הזה, עולם

 לענות מה ידעתי לא העיתון, של מושבע
קול כרטיסי בשישה לפצותם נאלצתי להם.
נוע.

 תל־אביב דרר, אמנון
הזה העולם של והכחור־הזעצער •
 כרטיסים בשישה ורד הקורא את יפצה
מרווין. לי של אחר סרט לכל

 ורד לקורא מודה הזעצער הבחור אגב,
שישה. רק חברים, תריסר הזמין שלא על

 תחרות ■1
הצילומים

לתחרות תמונה בזאת לכם שולח אני

השכוע תמונת
 פחות ״עשן המוצעת: הכותרת הצילומים.

יותר.״ חייה —
חיפה פאר, יעקב

לכותרת גם שזכתה השבוע תמונת •
- בך ותיראה - לעשן המשך

ל״י. עשר של בפרס פאר הקורא את מזכה

אני ״;ם ■
משתין״
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בחקדם. אותו

הבי לאופנה נכנס שלאחרונה רואה אני
 משתין. אני למטרה והקולע הדמוקראטי טוי

 מזמן לא השתין תומרקין יגאל הפסל
 אבידן דויד המשורר הדת. על בפומבי
 הכל בקיצור, פלשתין. ועל דיין על משתין

משתינין.
 שידורי- על להשתין: רוצה אני גם אז

 פקידוד על והמנדנדים, המעיקים הפירסומת
 לאיש־הקידמה המפריעים הממשלה דוני
 תכשירי־ לייבא כוחו יישר ביגלמן צבי
 ומי מה כל ועל ),1700 הזה (העולם מין

כבן־אדם. כאן לחיות לי שמפריע
חולון גיא, נוח

1702 הזה העולם


