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 ץן. ץוספדריל נעלי עם
בקלות לך ילך

 - אברהם אשקלון. ,8 צה״ל לח׳ ־ אלסקה סבא. כפר ,40 ויצמן רה׳ - אלקסנדר תל-אביב. ו,08 דיזנגוף רח׳ ניו-נין-
 - אגזוסים דרוגסטור מסחרי, מרכז אביבים, נוה - בינגו תל־אביב. ,29 אלנבי רח׳ - עזוכו אשדוד, ,8 רמב״ם רח׳
הופיין ז׳ רח׳ - פירנצה ירושלים. יפו, רה׳ - פריימן .ו 41 דיזנגוף רח' אביב, ותל תקוה פתח - דגינו שמריהו. כפר

 אשדוד. ,172 א׳ מסחרי מרכז - גיל נעלי השרון. רמת ויצמן, שד' - גבי גבעתיים. ,12 סירקין ,רח - גלית טבריה. ,18
 תקוה. פתח ,15 ציון חובבי רח׳ - קפלן סביון. מסחרי, מרכז - דגינס מק לציון. ראשון אגד, מרכזית תחנה - חן נעלי
 בוטיק בת־ים. ,27 רוטשילד רח׳ - לדר אשדוד. ,29 ב' מסחרי מרכז ־ ליליאן תל־אביב. ,9 שאנן נווה רח׳ - כרמן
הרצל רח׳ - נובים רחובות. ,166 הרצל רח׳ - באום רמת־גן. ,27 ביאליק רח׳ - מקסים יפו. ,48 ירושלים רח׳ - לאון

 ,32 הרצל רח׳ - פרפר באר־שבע. ,40 הגיטאות מורדי רח׳ - נזרית ירושלים. ,7 בן־יהודה רח׳ - גוה נעלי חיפה. ,19
 ירושלים. ג׳ורג', מלר פינת יפו, רח׳ - ווייל תל־אביב. ,4 המלך שאול רח׳ - סלון ,36 אלנבי רח׳ - שינמן נעלי חיפה.
 נעלי תל־אביב. ,228 יהודה בן רח׳ - עופר נעלי נתניה. הגיא, שער רח׳ - אביב חדרה. ,46 רוטשילד רח׳ - מלכה
 עפולה. ,16 ארלזרוב שד׳ - עונות ארבע קרית־גת. ,201 רסקו מסחרי מרכז - כהן ערד. ,2 מסחרי מרכז - אוניון

אילת. - נעליים וחנויות מלון בתי

 גם מעתה - ההליכה בנוחות האחרונה המילה א, אמכדריל נעלי
בישראל.
 סולית עם מכותנה העשויה הנעל, של המבנה

ואוריריות, גמישות לרגל מקנה מיוחדת, יוטה
כמותם. חשתם שטרם

 ובנוחות בקלות לך ילך אספדריל נעלי עם
מקום...בבית, ובכל היום משעות שעה בכל

לים. בדרך או במסיבה בעבודה,
 וגברים נשים בדגמי אספדריל נעלי את

 גוונים ובמבחר 46 עד 28 בגדלים
 בחנויות להשיג ניתן אופנתיים,

הנבחרות; הנעלים
נתניה, א, אספדריל בישראל: היצרן

,229 .ת.ד. )053( 92406 טלפון:
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המאוחדת. הדתית החזית הקמת
 ׳בגילווי־ קרליץ ׳שאול חיים הרב כתב
 שהחזית לשמוע הלב כואב ״מה הדעת:

ו הדת ענייני מיישמר על תעמוד הזאת
ענ בהרבה כאשר ישראל, קודשי שמירת

 היהדות, לעיקרי הנוגעים עקרוניים יינים
שי כגון לחלוטין, מנוגדות ודרכנו דעתנו

 ייהרג ׳כבחינת הוא !שאצלנו לאומי רות
 למיצווה נחשב זה הרי ואצלם יעבור, ובל

 גדלותו אצלנו קובעת רב, במינוי גדולה.
המכ איחד ■ואצלם וביראת־ושמיים בתורה
 ובכלל, צבא׳. ,יוצא היותו הוא ריעים
 המפד״ל, אצל והלכה, דת בענייני הקובע

 דעתם גילו ישראל גדולי שכל זה הוא
ומבוטלים.״ בטלים •שססקייו עליו,

 מתמיד היה, למפד״ל אגו״י של יחסה
 הם שכן בשינאה, הגובל זילזול של יחס
דתיים־למחצה. המפד״ל באנשי ראו

המקו לרשויות המשותפות הרשימות
 רד וביו ישראל אגודת בין בעבר מיות

 היה שכן אילוצים. של ׳תוצאה היו מפד״ל,
 שאם־לא-כן ישראל אגודת לאנשי ברור

 ׳תעבור לא הדתיות ׳מהרשימות אחת אף
 ״אכל :קרליץ הרב ׳כתב החסימה. אחוז את
ה כללי, ארצי הסכם לעשות התיר ימי

 אגודת־ישראל, בין !וקשר ברית מהווה
 הנם־ אלה ובין הלבנון, ארזי ׳שהקימור.

 דתית חזית זוהי ■והלא י לציונם ׳פחים
 אסר זצלל״ה מבריסק הרב שמרן מאוחדת,

?״ להקימה תוקף רכל
 גילוי- שפורסם אחרי כי צופים, במפד״ל

 הרשימות במיטה ,שינויים צפויים הדעת
 מועמדי של והחתם המקומיות ׳לרשויות

 שחילק יברור כיום לאחזר. אגזדת־ישראל
 של הפוטנציאליים המצביעים מציבור ניכר

המאוחדת. הרשימה עבור יצביע לא אגו״י
 רבה מתיחות נוצרה האחרון כשבוע
ה בין הארץ, ברחבי הדתיות בשכונות
ה !אלה לבין ההסכם לחתימת מתנגדים
 עד המצב הגיע בבני־ברק בו. תומכים

המח שני אנשי בין תיגרת־״דיים לכדי
 הישיבות ראשי של העיקרית טענתם נות.

 שה- היא תורה, בני סיעת את המרכיבות
 חברי- הם ההסכם מעשה לכל ,אחראים
 לורינץ, שלמה ופאג״י אגו״י של הכנסת
 ויהודה גרום יעקב שלמה ׳פרוש, מנחם
 שהוא בעניין שהכריעו אברמוביץ, מאיר
עסק אלא אינם הם שכן לסמכותם, מחוץ

התורה. גדולי מועצת של נים
 לורנץ, שלמר. הריב יח״כ של תגובתו את

 תורה, בני סיעת ׳אנשי של כנציגם הנחשב
 הוא שכן השבוע, לקבל היה אי־,אפשר

 יחליטו אכן אם בשווייץ. בחופשה שוהה
ש כפי מאגו״י לפרוש הישיבות ראשי
הש לכך להיות עלולות מהם, אחד איים
 הקואליציה על גם מרחיקיות־ילכת לכות

הממשלתית.

שראלים בחו״ל י
אימפרנביזצזח

תיאטרון, שחקן
מונית, דגהג שהפך
 סופד להיות מתעתד

מטלוויזיה ולהופיע
 ישראלי הוא :קיפניס ליוסי קורה הרבה

 באשה מאוהב הוא בניו־יורק, מונית הנוהג
 הוא שנה, מעשרים ביותר ממנו המבוגרת

 תאונת־דרכים לו והיתד. פעמיים, נשוי היה
 לכיסא למיטה, אותו שריתקה מאד קשה

שלמה. שנה למשך ולקביים גלגלים
 לאב שנה, 40 לפני בתל־אביב נולד הוא
 לפתע עזב תיכוניסט כשהיה קרקעות. סוחר

 נוער לתיאטרון והצטרף בית־הספר את
 הצטרף יותר מאוחר קלעים. תל־אביבי
 הפנטומימאי עם ועבד ז״ל זווית לתיאטרון
 מישחק של השילוב מולנו. סמי הישראלי

 באותה ובדיוק מאד, אותו עניין ותנועה
והכוריאוג הרקדנית בישראל ביקרה עת

 סוקולוב. אנה הידועה האמריקאית רפית
 ראה חבר, עם ברחוב בעמדו אחד, יום
 של חלון־ראווה בעניין בוחנת אנה את

 בפניה, יציגו אחד שאף מבלי נעליים. חנות
 אותם של רצוצה ובאנגלית אליה ניגש
 בריקוד. מתעניין מאד שהוא לה סיפר ימים
 לקנות איתה, שיבוא אותו הזמינה היא

 רומן ביניהם החל הרגע ומאותו נעליים,
 התל-אביבית. הבוהימה את הרבה שהעסיק

כפליים. בערד ואנה 23 בו היה יוסי
 מה כל את באנה ״מצאתי רןכיים. עם

 ״אשה השבוע. קיפניס סיפר שחיפשתי.״
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