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 בקרוב! בקרוב!
בקרוב! בקרוב!

 מצחיק הכי הספר
בעברית אור שראה

200
ארץ

ב פסח הגיע אבי
 והזמין המועד הוא ...ועתה

נסח בגריון למודעות מקום
ןןלןלץןץ̂ץן3|^ של המוגדר

תל־אביב ברחובות שיוניע
ונשאו 24.3.1975 ני ביום ן

 0 חניד מיכאל, ב. :מאת
 0 ניב, קובי מרמרי,

 0 כידון אפרים
*

: ם י ר ו י  0 צ
 0 קודור ודייק גבע דודו
________ 1

25.3.1975 גי סס הארץ חלקי
 א׳ ביום בתל-אביב יופיע פסח של חשני הגליון

31.3.75 ב׳ ביום הארץ חלקי ובשאר 30.3.75
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במדינה
חיים דרכי

המיסעדו בגוח
 במיסעדות כתקופת'השפל
 לו סורח — הפאר

 מיזגון־ממייקיה דווקא
 עם המבורגר המכיש

חיוך
 למיס־ המזדמנים בעלי־מיסעדות אצל

 פז שבתחנת-הדלק פזנון עדת־הדרכים
 חיפה,—תל־אביב בכביש הירקון גשר ליד

הר המכוניות למראה הקינאה מתעוררת
 הרב והקהל המיסעדה ליד העומדות בות

 ה־ בשטח המיתון למרות אותה. הממלא
ברנ שלמן. של שהפזנון ולמרות מיסעדות

 קשה אופנתית, מיסעדת־פאר אינו שטיין
זו. במיסעדה ריק כיסא למצוא
 שרוצים. מה להזמין אסור שלמה אצל
 לתת מוכן הוא מה ממנו לשמוע צריך

 אצלו היום הצליח ומה יום, באותו לד
 לאכול אפשר סתם ״המבורגר במיטבה.

 רק אמריקאי המבורגר אבל מקום, בכל
 שם- הוא ״אמריקאי״ שלמה. אומר אצלי״,
 מאכל לכל שלמה מעניק שאותו תואר

 אינו אם אפילו לשפר, מצליח הוא שאותו
 כששלמה הגדולה. היבשת את כלל מזכיר
 סימן זהו להזמין, כדאי ״אמריקאי״, אומר
היום. הצליח הזה שהמאכל בדוק

הצ עיקר אך ידידים. רוכשים כף
 בנותיו, בשתי דווקא שלמה של לחתו
 סמלת היא 20ה־ בת נאווה וענת. נאווה

ו לתל־אביב, סמוך בבסיס בשירות־קבע
שו בשנה, ממנה המבוגרת ענת, אילו
הבגרות. בחינות השלמת על עתה קדת

בב עבודתה יום את נאווה כשמסיימת
 את מסירה הביתה, ממהרת היא סיס

 וממהרת מיכנסי־ג׳ינס לתוך נכנסת המדים,
 רגע בכל שם נמצאת ענת למיסעדה.

מלימודיה. שלד. פנוי
 מיס- את להפוך הצליחו הצעירות שתי

 ״יש למועדוךחברים. הפשוטה עדת־הדרכים
ולש לשבת כדי רק מרחוק שבאים אנשים

ענת. מספרת איתנו,״ ולדבר משהו תות

*
ברנשטיין מיזנונאית

היופי ביגלד רק

 אותם משרתות אנחנו נחמד. נורא ״זה
 ונשים.״ גברים רבים, ידידים ורוכשות

 למקום מגיעים היום כל שמשך קורה כך
 לסנקייק או לסטייק נוסף אשר אורחים,
 הצעירות שתי של חברתן את מבקשים
 כל שבאים קליינטים לנו ״יש הנאות.

 העבודה שעות אחרי קבועה, בשעה יום
 משוחחים שותים, אוכלים, בהפסקה, או

 היום.״ למחרת וחוזרים איתנו
 סתם לא ״הן כנות. שתי צריף
 שלמה, מסביר האורחים,״ את משרתות

 הלב. כל עם ממש זה את עושות ״הן
 הראשונה, בפעם חנה מגיע שאורח אחרי

 וזוכרות, אוהב, הוא מה יודעות כבר הן
להז צריך לא אפילו הוא הבאה ובפעם

 שיבקש.״ בלי זה את לו מגישות הן מין,
 במיסעדות השפל בתקופת בי מסתבר

 שתהיינה ״צריך טוב. אוכל להג״ש די לא
 לעזור המוכנות צעירות, בנות שתי לך

בעסקים.״ להצליח כדי לאביהן,


