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ת על פ ם ש הי
 לכו :והוא בלבד, אחד משפט להכיל צריכה זו רשימה היתד, למעשה

 כיוון אך להוסיף, מה אין הכל. זה הים. שפת שעל ״הטיילת״ מסעדת אל
 אותם. לתת מוכן אני נוספים, פרטים קצת בוודאי ירצה הסקרן שהקורא

 למסעדה ללכת פשוט צריכים אתם מיותרים. פרטים אלה : ברור שיהיה רק
כך. על תצטערו ולא בה, לאכול הזאת,

 לשבת מקום חיפשנו הים, מן בחזרה שבת, ביום במקרה. אליה נקלענו
 ניראה לא כזה. מקום מין היה בוגרשוב רחוב לפני קר. משהו ולשתות בו

 בתפריט הבטנו התיישבנו, מדי. מבטיח לא מדי, יקר לא מדי, מפואר
לאכול. גם אלא קר במשהו להסתפק לא והחלטנו

 מראה את הפעם מכם נחסוך ה,עיקר, הוא האוכל שכאן כיוון ובכן,
לעניין. ישר וניגש והשמיים השמש את הטיילת, אל המבט את הים, □

 טוב וסימן טובה התחלה כבר זו טבעי. מיץ כאן מקבלים כל קודם
 טעים אמיתי, תפוזים משקה של גדולות קרירות כוסות שתי לבאות.
 ברוטב מתובל דק־דק, חתוך ירקות סלאט כאן מקבלים אחר־כך ומרענן.
 שיש במקום בבית, רק כלל בדרך לאכול שאפשר הסלאטים מסוג עסיסי,

ובתשומת־לב. בסבלנות הירקות את ולחתוך לטרוח המוכנה אוהבת יד
 פרובאנס. בנוסה וחסילונים פטריות ברוטב שניצל הזמנו הסלאטים לאחר

 עכשיו לנו שהוגש מה הרי אמיתית, חגיגה היה לזה שקדם מה אם ובכן,
 הוא בחיינו. שאכלנו שניצל לשום דומה היה לא השניצל נשף. כבר היה
 כחמאה ורך פטריות ברוטב רווי מיוחד, טעם בעל במעטה עטוף היה

 פרובאנס בנוסח לחסילונים שנים. כבר אכלנו לא טוב כל־כך מאכל מבפנים.
 והרבה פטרוזיליה הרבה שום, הרבה עם :פרובאנס של אמיתי טעם היה

עסיס.
 פליאתנו את כשהבענו לירות. 880 ושילמנו בגלידה, העניין את סיכמנו

באים ״תיירים :כלל התפלאה לא היא המלצרית, בפני האוכל טיב על
 זהו. טוב.״ כל־כך שהאוכל זה איך מבינים ולא כך, סתם במקרה, הנה

 משמחת מאי־הבנה ליהנות כולכם את ומזמינים מבינים, לא אנחנו גם אז
זאת.

לוקלום
656992 טל. ת״א, ,80 הרכרט־סמואל רח׳ ״הטיילת״, מסעדת (מ.)

 אליפות בתוארי שזבה המחבט דנלופ.
!!ביחד! וקינג מבורג,קונורס יותר רבים

 הטניס בתחרויות זכיות של ארוכה מסורת 0!ו!ט0ק ו#3קא1ץ דוס? ל־
 בייצורו המושקעים החמרים ואיכות המומחיות ביותר. החשובות

לנצחון. אותו קח ביותר. מעולה ביצוע ויכולת מושלם איזון לי מעניקים

״׳ ר < חי ם ב בי ו ל כ ה

ת״א. 6ו 183נ סל. ו.7 מרץ רח־ בע׳־מ, ובניו עטר המ&יזנים: המובחרות. בחנויות להשיג

מכוזבים
 )6 מעמוד (המשך
 על וכפיצוי לעיל הכתוב לאור

אבקש עלי, שהוצאתם הרע לשון
ה בהקדם בעיתונכם, לפרסם כם

 שאינה מלאה התנצלות אפשרי,
 על וזאת פנים, לשתי משתמעת

 פורסמה שעליו נייר שטח אותו
 — אומר (הווה המשמיצה הכתבה

 בסכום ולפצותני עמודים), שני
ישרא לירות מיליון חמישה של

ליות.
אכן־טוב, אמנון

פתח־תיקווה

ל בטחון ב ד  ■ב

ת וגאווה ^י דאו
ה הבטחות את זוכרים
ל הבחירות לפני ליכוד

 מני אחת דוגמה כנסת?
כאן. מוצגת רבות

הצ־ ,שהאמינו לאותם תיזכורת

ה על חקק, ובלפור צל
 עם אבניי אורי של ראיון
(״העו אל-סאדאת אנוור

).2230 הזה״ לם
 על־ידי מנותבים חקק התאומים

 את ומאבדים הפוליטיות דעותיהם
מקו חקק וההגינות. הדעת שיקול

 סאדאת הנשיא העדפת על ננים
 הוא האם אך אבגרי. אורי ח״ב את

 לא האם במצריים? ביקר לבדו
 רבים ומתנגדים ניצים לו קדמו

? אחרים
 סא־ הנשיא כי לשכוח, לנו אל
ש הראשון ״הנחשון היה דאת
 החרה רק בגין מנהם ;למים״ קפץ

 (לדעתי, ליוזמתו והצטרף אחריו
ברירה)... ובלית מדעת שלא

בשלי למצריים יצא אבנרי ח״כ
 השלום, למען טוב, רצון של חות
 כזה שבביקור ממנו לצפות ואין
 ויקטול יבקר מאיימת, אצבע יפנה

 הוא ההיפר המצרית. היוזמה את
 לצנינים הוא הדבר אם גם הנכון,

חקק. האחים של בעיניהם
השאלה בלתי־נמנע, הוא השלום

הליכוד שד כחירות מודעת
תה אכלו ! או

 לשיל־ בגין מנחם את העלו ביעו,
!אותה ואכלו — טון

ירושלים כן־שדמה, מאיר
 הליכוד, של בחירות מודעת 9

 הבחירות לפני כחודשיים שפורסמה
גלופה. ראה —

ה ע תוו רי־ מרו ת

ם ״ ר טו ס הי
 לראש־המנד להורות יש

 מישנן אל הדרך את שלה
הנשיא.

 יודע אינו בגין מנחם שמר יתכן
 לכן הנשיא. אל להגיע דרך באיזו

הרא בכבישיה להציב מציע אני
 מתאים, שילוט ירושלים של שיים

 הדרך את לראש־הממשלה שיורה
ה ככל ומהר לנשיא, היישר —

אפשר.
תל־אביב אמון, אדי

שון הזתשון הרא
הר- של מיכתבם בעיקבות

 1 נקבלו נקדמו, אם היא העיקרית
וחלי נעצרו, נתמקח, או באהבה,

נאבדו. — לה
חל־אביב יהכ, ־ן

!מזגו■•! איש■ •ומן
 אורי של החדש מדורו על

אישי״. ״יומן — אבנרי
הח המדור את לקרוא אהבתי

 המדור את הרחיבו אפשר, אם דש.
 של כזה, מדור עמודים. 4 ,3 ,2ל״

גדו עניינים על קצרות תגובות
 בהעולם חסר מזמן כבר היה לים,
בא. הוא סוף־סוף והנה הזה,

רחובות פלדי, י.

• • •

ת! ס בו ל ת ס ש או ר ט ש
שטראוס, יוזף פרנץ על

השאר. ובל בגין מנחם
 הגרמנית בפרובינציה הבוחרים
 ריין־ווסטפאליה ביותר, המאוכלסת

 אי־ את ביטאו נפש), מיליון 12(
השוביניס המדיניות לגבי אמונם

 המועמד של והריאקציונית טית
סו) בעמוד (המשך

דר?׳ הזה ח עול ה8


