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 תצטרך מקרה בכל ואוסטרליה. ישראל בין ישירה טיסה אין
 ביותר והבטוחה ביותר הישירה הטיסה בדרך. מטוס להחליף

 מחירים לרשותך יוהנסבורג. דרך 5\ש/ באמצעות היא ולסידני לפרת׳
 הפרטים. את מכיר שלך הנסיעות סוכן מיוחדים. קבוצתיים

.03-658388,03-657759 צלצל או אליו, פנה
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 תכנסי איןעצירות? נפיחות?
!לביקיני

 :טבעי לעיכול ביקוניס תה
 וטבליות. עלים בישראל), (היחידי נמס
מצמחים. מיוצר ביקוניס תה

 נלנד. המרקחת בבתי להשיג
 נסס־ הנריאית משוד אישור

11146־929

 המצורף לצרכן בעלון עייני
 משרד ע״י שאושר לאריות

הבריאות.

 ללונדון? נוסעי□
 ״ארוספה״. למלון בואו

ממליצים. אנחנו
 את נניח היכן מושג לנו היה לא הראשונה, בפעם ללונדון ״כשהגענו

לילה. באותו ראשינו
 בינוני, במלון זול, ״חדר מחפשים שאנו לנו ברור היה הפעם גם אן

 מאז אותנו שהינחה לפיד, מדריך של כלל־הזהב לפי — העיר״ במרכז
״ארוספה״. למלון הגענו כד ומתמיד.

 את היפה, הרחוב את אהבנו :הראשון מהרגע אהבה היתה זאת
 והאינטימי, הקטן האוכל חדר את העץ, מדרגות את הביתית, האווירה

הכל. אהבנו הבוקר... ארוחת את
 בשקט לפתוח ;טובה הצגה אחרי מאוחרת, בשעה למלון לחזור אבנו

 את המשכיחה נעימה בחמימות מיד ולחוש הכניסה דלת את בשקט
 ראסל בקירבת המלון, של הפנטסטי מיקומו הקריר• האוויר מזג

 בטיול אחר או זה לתיאטרון ערב ערב להגיע לנו איפשר סקווייר,
ונעים. קצר רגלי

 דקות במרחק נמצא שהמלון לדעת ישמחו בוודאי המוזיאונים אוהבי
המפורסם. מיוזיאום״ מה״בריטיש הליכה

 הקניות למרכזי בקלות להגיע יוכלו ״שופינג״ לערוך המתכננים אלה
 הסמוכים. וברחובות סטריט באוקספורד לונדון של הגדולים

 המלון, בעל של בזכותו גם במלון ביתית מהרגשה נהנינו כישראלים
המת לישראלים לעזור רבה נכונות מגלה הוא לשעבר. ישראלי שהינו

 אחרת. דיד בכל או טובה בעצה במלון ארחים
 במלון. לתה״של־חמש עימו להסב הוזמנו אף ההזדמנויות באחת

 העובדה היא מהמקום רצוננו לשביעות ביותר הטובה ההוכחה אולי
 במלון אותנו למצוא אפשר — בלונדון שוהים שאנו פעם שבכל

 המלצה בתוספת הכתובת את לכם לגלות אלא לנו נותר לא ״ארוספה״.
:חמה״חמה

636—2115 טל׳ ,83 סטריט גאואר ״ארוספה״, מלון
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סטריט״ ״גודג׳ היא למלון הקרובה התחתית הרכבת תחנת אגב,
.)81 0001186(

ברק• ויואב דליה :וכתבנו ראינו היינו,

במדינה
 )36 מעמוד (המשך

 ומתחת הקודם.״ השר בימי הגו
חי של ״שורה נאמר: לכותרת
בת המר זבולון שהנהיג דושים,

 הקניית שמטרתם כהונתו, קופת
בוטלו.״ יהדות, ערכי

מרחו בכמה והשבים העוברים
הש קיבלו תל־אביב של בותיה

עי של גליון־חינם לידיהם בוע
 ישראל״. ״חדשות בשם חדש תון

 באדום, המודפסת העיתון, כותרת
ל אותיותיה בצורת דומה היתה

 אחרונות. ידיעות הצהרון כותרת
דומה. היתד. העמודים צורת גם

 העיתון את שנטלו הקוראים
 עיתון־ יטול לא ומי — לידיהם
 בימים חינם־אין־כסף, חדשות,
 התבלבלו, נדהמו, — אלה טרופים
 תמיהה, של במבט ראשיהם הרימו
נבו הקוראים שאר גם אם לראות

כמותם. כים
נבוכים. היו כולם
בישר להפעיל יתכן לא שהרי

 ביום- והטלוויזיה הרדיו את אל
הנד סיוע את להקטין הכיפורים!

המפד״לי העיתון
אפוקליפסה או אוטופיה

המק התיכוניות, לישיבות דינה
הקנ את הדתיים לבני־הנוער נות
 גוש- של הדתנית־לאומנית אות

 על הפיקוח את להסיר אמונים!
 שני בצר,״ל להנהיג הכשרות!
 חייל כל של לבחירתו מיטבחים

ל כשר ומיטבח חילוני מיטבח—
 של פתיחתם להתיר ! מהדרין

תחבו להנהיג בשבת! בתי-עסק
בשבתות. מלאה ציבורית רה

הפו להשפמת ״להפריע
 גילו אחדות שניות כעבור קר״•

יש חדשות הטריק. את הקוראים
 עלון־בחירות אלא היה לא ראל
 ה־ של הצעיר הדור מטה של

ה את להפחיד נועד הוא מפד״ל.
 שכוחה האפשרות מפני בוחרים

ל בבחירות יצטמק המפד״ל של
 שלא כך, כדי עד העשירית כנסת
הקואלי את לסחוט יותר תוכל
מ יותר להפחיד עלול ומה ציה.
 של כמו־אמיתי, חי, תיאור אשר

ש כפי דימוקרטי־ליברלי מישטר
1 המפותחות המערב במדינות נהוג

 עיתון של רושם ליצור כדי
 לחבר העורכים טרחו אמיתי,

 בהם שיש למערכת״, ״מיכתבים
למ ליצלן: רחמנא ״מאיים״ תוכן

 את מברך מתל־אביב שקד י׳ : של
 את להפסיק רשות־השידור החלטת
 ו״שיר היומית המישנה שידורי

 אזרח ״כל בוקר. מדי יום״ של
 היה שלא שקד, אותו כותב דתי,״

 מישנה, ללמוד ״הרוצה נברא, ולא
 בעזרת לבדו, זאת לעשות יוכל
להפ צריכים לימודיו ואין ספר,
 אזרחי של הבוקר להשכמת ריע

ישראל...״
 (אולי אריאנה בשם ״קוראה״

 אח רק להנהיג מציעה !) ? גוייה
רש במיסמכים הלועזי התאריך

 זילברשטיין בשם ו״קורא״ מיים,
 ״יהודי״ הזיהוי את להוציא מציע

הישראלית. מתעודת־הזיהוי
 חדשות של הראשית כותרתו

 מכל, יותר אולי מלמדת, ישראל
 ה־ מנהיגי חוששים באמת ממה

 פרושה העמוד כל לרוחב מפד״ל.
 :קידוש־לבנה באותיות כותרת

 ה* החינוך אתמול ביטלה ״הכנסת
ממלכתי־דתי״.

הקור מן שניים ולא אחד לא
 ראשיהם, הרימו המופתעים אים

 בעלון- מדובר כי שהבינו אחדי
ה בלשון ואמרו: דתי בחירות
רציו. יהיה כן הלוואי, דתיים:
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