
במדינה
ת עו רי

והכלב ראש־הממישלה
 כתב !הישראלי המבקר

 7ע לסגן־הגשיא
— בגין ש? לשוגד

מפורטת תשרכה וקיבל
 הקולנועי המבקר רק אינו שר?ק יוסף

 לו, שאיכפת אזרח גם הוא הארץ. של
 בגין שמנחם דעתו את לבטא השואף

 שריק, לאומי. אסון המדינה על מביא
אנגלית. הכתובים במיכתבים, זאת עושה

 סגן־הנשיא כי שמע כאשר חודש, לפני
שי לישראל, להגיע עומד מונדייל וולטר

 הלבן. לבית ממיכתביו אחד את שריק גר
 זה גם היה שריק, של מיכתביו כל כמו

בוטה. בשפה קצרצר, מיכתב
בי לגבי יקד, ״סגן־נשיא שריק: כתב

 בעת :להעיר ברצוני בישראל הקרוב קורך
(העי כתב בירושלים, האחרונה שהותו
 כי רסטון ג׳יימס הבכיר) האמריקאי תונאי

השרי האבר היא בגין מנחם של ,לשונו
בגופו.׳ ביותר רי

ביג־ שלי, שלכלב־הבוקסר היא ״האמת

שריק מכקר
ובינגו בגין בין ההבדל מה

 האם יותר. הרבה שרירית לשון יש גו,
 להיות הזכות את לבינגו הדבר מעניק

 בתפקיד? ולהישאר ישראל, ראש־ממשלת
שריק.״ יוסף ״שלך,

 כיצד שריק תמה אם ה"צ♦ קארטר
 הרי שכזה, מיכתב על הלבן הבית יגיב
 כתובה היתד, היא תשובה. השבוע קיבל

 מישרד־ של הרישמי נייר־המיכתבים על
 של האישית בחתימתו האמריקאי, החוץ

לעניי השר עוזר *, 3ה־ קארטר ״הודינג
 המיכתב המישרד.״ ודובר ציבוריים נים

מילה. 400כ־ וכלל וחצי, עמוד על השתרע
 סגן־הנשיא ״בשם במילים: נפתח הוא

 שלחת כי על לך להודות ברצוגי מונדייל,
 ארצות־הב־ מדיניות על דיעותיך את לו

במי הסתיים הוא התיכון.״ במיזרח רית
 להבטיח מבקשת ״ארצות־הברית : לים

שי שירתיע התיכון, במיזרח מאזן־כוחות
 המעוניי- היסודות את ויחזק בכוח מוש
 ד,סיכ- ליישוב המשא־והמתן בהמשך נים
.״בדרכי־שלום סוך

 ארוך הסבר השתרע הפסוקים, שני בין
והער ישראל עם ארצות־הברית יחסי של

לכלב. התייחסות כל בו היתד, לא בים.
 נוסח זה היה כי נראה מזיק? מי

 מישרד־ דובר השיב שבו מוכן-מראש,
 מישראל, הפונים לכל האמריקאי החוץ

המ האמריקאית עיסקת־החבילה בעיקבות
ית הישראלים שכל היתד, ההנחה פורסמת.

 ל- האמריקאי הנשק מישלוח על לוננו
 מן אחד לכל אולם ולמצריים. סעודיה
בנפ מודפס אישי, מיכתב •נשלח הפונים

 בארצות- כנהוג — אישית בחתימה רד,
 בכל פקידי־השילטון, מתייחסים שם הברית,

בני-אדם. כאל אליהם לפונים הדרגים,
 מי ברור לא ״עדיין :שריק השבוע אמר

 או בגין של הלשון יותר, רב נזק גורם
בינגו.״ של הלשון

 בני כאשר האמריקאי, הנוהג פי על *
 השמות אותם את נושאים דורות כמה

ל הבן מצרף ושמות־המישפחה, הפרטיים
הסיפרהג. את והנכד ,2 הסיפרה את שמו

אריזה
של חסכונית
80

טמפוני&ס

אובה
נור&ל

 את להשיג תוכלי מעתה
 נורמל בה או־ טמפוני

 ולחסוך טמפונים 80 של חסכונית באריזה
בה או־ אריזות למחירי בהשואה 20כ־־*

\ * טמפונים סו של
טן, הטמפון או־בה, טמפון ח הנוח הק הבטו בעולם, ביותר ו

בשנה. ימים 365 ומשוחררת חופשית הרגשה לך נותן
אתו... לרקוד אתו... לשחות אפשר...

אתו.. לרחוץ אתו... להתעמל אתו... לרכב

 הקטן הטמפון
העולם את שכבש

בע״רז פרסונזא־ם ושות ארעוו

 מודעות קבלת
 העיתונים לפל

המערכת במחירי
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