
גס״ל״
 הנמכרים הגרבונים

 בארה״ב ביומר
 גם ־־מעתה

בישראל!
סטרץ׳ סופר ״לגס" גרבוני
 כל ומלווים לרגלייך תואמים

 ללא מתנועותייך תנועה
 דק חוט עשויים הם קפלים.
 שקוף מראה ונותנים יותר

יותר. ונשי
 הביצה באריזת ״לגס״ גרבוני

 גבי על לך ממתינים המופלאה
״לגס" רבמדף

 ובסופרמרקטים ב״שופרסל״
הארץ. רחבי בכל

 מכל יותר קובעים
 את אחד, מרכיב
המערכת איכות
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מכתבים
מהשרוול שלום
 סאדאת של ההיסטורי ׳ביקורו תום אחר

 ל- להעניק שהציעו כאלה היו בירושלים,
 נובל פרם את המצריה השלום״ ״יונת

 להסיק מוקדם שעדייו מאחר אך לשלום.
 ובאילו שלום יושג אכן אם המסקנות את

 של הנשגבות מטרותיו אכן ואם תנאים,
 היה מטרותינו־שלנו, תשרתנה,את סאדאת

 ל״בירכת־ מילים נחבר בינתיים כי רצוי
 מוחמד אתה ״ברוך הלשון: בזו השלום״
 המוציא מצריים, נשיא אל־סאדאת, אנוואר

״ מן השלום את ל... רוו ש ה
תל־אביב איילון, שמואל

היהודי האפיפיור

 (כולל העיתונים בכל שפורסמה התמונה
 הראשי הרב ניראה שבה הזה), העולם
 ראש- של ראשו על ידו מניח גורן שלמה

 לפניו בהכנעה הכורע בגין, מנחם הממשלה
 היא, מצריים נשיא עם מפגישתו בשובו
מש מחזה שהנציחה מבישה תמונה לדעתי,

נו שבהם דומים, מחזות הזכירה היא פיל.
צאן־מרעיתו. את לברך האפיפיור הג

 ש״יתפללו מהעם בגין מבקש תחילה
חוזר הוא אחר־כך שליחותו״. להצלחת

 בפעם יבשה. בגין, של ראשו על הונחה
ב בשמן. משוחה ודאי תהיה היא הבאה

 על כתר גורן יניח אולי השלישית פעם
 פסל שבו בשבוע דווקא בגין. של ראשו
של המשיחי״ ״התסביך את בגין מנחם

? י

קאתולית כברכה האפיפיור
שמן־המישחה

מאיסמעיליה בשובו בגין את מביר גורן הרב
— היהודים גם האם

דויד) של (ציור ג׳וזפין את מכתיר נפוליאון
1 הנוצרים ככל —

ה מ ל ד ו
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

ס ק ב ו ר
ביותר היפה המתנה

 מאחר עזרו.״ שלכם ״התפילות כי ומצהיר
מסו באמת גורן הרב שרק להניח שיש

 אין כזו, הזמנה על-פי תפילה לשאת גל
ה היה כאילו אליו מתייחס שבגין פלא

 עוד שבגין היא הצרה היהודי. אפיפיור
גורן. אל כך להתייחס מכולנו לתבוע עלול

ירושלים עבדי, שלמה

ש־ גורן, הרב של ידו היתר. ...הפעם

 נגוע עצמו הוא כי נדמה גוש־אמונים,
זה. בנגע

 המיש־ את מממש הוא כי נגדו טוענים
 יימשך אם אבל בישראל. הנשיאותי טר

 נזכה עוד אולי שלו, כוהני־הדת פולחן
גו מהרב בגין יבקש נפוליאון, שכדוגמת

 על הכתר את ראשו. על כתר להניח רן
בעצמו. הוא יניח בגין עליזה של ראשה

תל־אביב שחור, מגחם
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