
מנוקב ושרט קרועים בבדים
היפה הישראלי מעשי

מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 כבלתי- עצמם את הוכיחו הם ישראליים.
 הרבה בנושאים זבלתי־אחראיים, אמינים

 איזה של דיעותיו מאשר חשובים יותר
 ממוקדי־ההכרעה הרחק המצוי פרופסור,
במדינה.
 כשם שחק, עם להתווכח כמובן, אפשר,
 או עראפאת רבין, עם להתווכח שאפשר

 מה לקרוא יש כד לשם אך ברז׳נייב.
 דבר המביא ״כל שהרי כתב. הוא בדיוק
 לעולם...״ גאולי, מביא — אומרו בשם

צרפתית. כתובים הדברים אם אפילו
תל־אביב בן־מרדכי, חיים

? איכפת למי
 לדד לי יוצא הארץ ברחבי בנסיעותי

 ושונים, רבים יוצאי־דופן בשלטים תקל
 מהם. אחד הרי ועצובים. מצחיקים
״לא המבקש השלט על הציבור תשובת

 בהחלט: ברורה טלפון״, כבל על לירות
 עצמו והשלט סביב, זרוקים כבלי־טלפון

 בכדורים. מנוקב
היפה! הישראלי יופי,

תל־אביב פן, פטר

לאן המוביל הפורום
 בציון העם נתבשר שבועות מיספר לפני

ה של בהנהגתה המוביל״, ״הפורום על
הישראלי), (הביסמארק מאיר גולדה גברת

מכתבים
 השסועה מיפלגת־העבודה אל שהוחזרה

 ולאחות סדר בה להכניס והמתפוררת,
קרעיה. את

 ידיעות דפי מעל בצילום גם צפינו
 רד של הראשונה הפגישה על אחרונות
 בראש גולדה הגברת צעדה בו ״פורום״,
מחיי כולם — המאושרים השרים ואחריה

פיתרונות.) לדד 1 מה שום (על כים.
 אתר ל כי בהזכירנו יש היא, והאירוניה

 יום־הכיפורים, של המחדל אנשי שהודחו
שב שונות, תנועות־שינוי בכל־זאת צצו

 ותושיה יוזמה בעלי אישים התייצבו ראשן
 חיים כולן שבקו משום־מה אולם ומעוף,

מהרה. עד
 באה שבעטיים האנשים אלינו חזרו כעת

 פוצה איש ואין יום־הכיפורים, שואת לנו
פה.

פתח־תיקווה פורמן, מאיטה
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׳ ם ש0[ ב ר ג ו ט ס נ ה ד □ ב ו ל ש

ם וגם בלילה חוויה  ביו
פריז נוסח שלום דרגסטור

 בחברת ובידור אכילה שבקניה, ההנאות את משלב
מחייבת. ובלתי עליזה צעירה, באווירה ומי, המי כל

 ומשקאות מטעמים של ומגוון עשיר תפריט שלום בדרגסטור
סבירים. ובמחירים׳ — מעולה אשף בהנהלת
 חדשים: מוצרים של רב מספר שלום בדרגסטור

 ספרי וחוף, ים בגדי אופנה, אביזרי תכשיטים, קוסמטיקה,
 כשמולו הפתעות מלא קניות מפגש — ועוד טבק מוצרי כיס,
״אתרים״. וככר ״המרינה״ התכלת, ים של מרהיב נוף

בבוקר 10.00 משעה 7.4 ד׳ מיום החד לקהל פתוח
חצות לאחר עד

ל בבניו ר העגו כ ב שפו! חניה הירקון. רח׳ ״אתרים״, ב ב


