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 אינטימי, משפחתי ארוע עיסקית, לארוחה
ה ארוחה בו מקרה בכל או  ומיוחדת טונ

...ההרגשה את לשפר עשויה
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 ואשראי 100/0 בת הנחה גם המיוחד,
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סציואן״ אוף ״טייסט

במסעדה פרטי□

 סציואן אוף טייסט
 כפר-שמריהו מסחרי מרכז

052-70448:טלפיו

*י5ז1 זג

הנדיל שלוס גע1ח לחת13ל
 וההיסטורי האמנותי הערך בעלת המדליה

בסון ג. האמן ע״י עיצוב
המכירה:
 ״מילר״, לפקודת בהמחאה
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מכתבים
 )24 מעמוד (המשך
 דבר — הבלתי-אפשדי את והשיג

נברא. ולא היה לא שכמובן
תל־אביב חוטין, אברהם

9 הנר״ או פיליו!

 מפקדו לפני התייצב אלא שבי,
כזה. דבר עושה לא אני ואמר:
 עליי, היה להפיק, הלקח את
ילד. ואני
 ואולי בחינוכי, שיעור היה זה
 אבל, שהיה. מעשה ולא הוא משל
כ בשיעירים להם מיעטו לולא
מבוגרים שומעים היינו לא אלה, ׳ם 14 01̂ ו!״ א*

מחשבה של לחג הרבה כך כל שטייל הממושקף, האיש

היסינג׳ר יהודי
דומיס זאת בכל

הכיב ערכי

״עולם המדור בשבילי
הזה״ (״העולם קט(״ ,
קיסע- הנרי הוא ,(2349

חביב. פיליפ ולא ג׳ר,
במע־ שם, לכם קרה מה היי,

 אוהב־ה־ הפרופסור אמנם, רכת?
 דומים השחקן והדיפלומאט חיים
 בין לטעות אפשר איך אבל מעט,
וערבי? יהודי

יפו סלע, !משה
 מאוד־ שהשניים משום פשוט, •
דומים. מאוד

# • •
,הסוור□ מופת

 סיפר אישי״ ״יומן במדורו
ה פון־מולטקה על העורך

 את להפגיז שסירב אב,
 צבאיים מנימוקים פאריס,

ה ).2347 הזה״ (״העולם
 מיקרה על מספר קורא
אחר:

 מאניב שכשהעות לי, סיפר אבי
 העולם במילחמת מבגדאד נסוגו

 כוח אחריהם הותירו הראשונה,
 להפגיז המפקד על וציוו תותחנים,

המתין התורכי העיר. את ולהרוס

גבע. אלי של מעשהו על מבובלת
פתח־ת־קווה חדיש, יצחק
• • •

ר משתין ת סו פ פ
 למשוח הכספומטים הלכו הלוך
/פסטיבל. עליהם
עוב התאספו ירושלים הרי ועל

 להפוך / אקדמאים אלילים די
 לבינוניות ואמנות לסנוביות תרבות

 מ־ אישי יבוא יחסי־ציבור. / עם
 ״אמן / מגזין: טיימס ניו־יורק

 גוג־ של לפסנתר שהשתין מי הוא
נהיים.״

 מסתירות אמנותיות בית עקרות
 הארץ של הרוחנית / המצוקה את

 תקציבי / לשטיחי מתחת הזאת
תרבותיים• עתק

 תשאיר ולא מהעתק אש ותצא
אמ / לגוגנהיים בפסנתר משתין

 פצצה ממתיקה מתקתקת נות
 ממתקתי־ של טקטיקה מטקטקת.

 . שותה סוכר כפיות כמה עם / קה.
? שלה התה את המיצרר פיצצת
לצ ישו את כאן הובילו פעם

 האמנות את צולבים היום / לב
וג־ את ישדרו האם / כספומט על

א ר ל ו ב י ג
 את הרגיזו האמיצים" ״חיילינו על בגין מנחם של דבריו

בלבנון. שנלחם הקורא,
 בחיילו עצמי רואה שאיני לציין ברצוני בלבנון, שנלחם כחייל א.

 נלחמתי בעבר אחר. גורם של או הממשלה, של או בגין, מר של
 בחירוק- נלחמתי הזאת בפעם אך ביתי. על מגן שאני הדגשה מתוך

 השתדלתי ביירות בפרוורי בהיותי שגוייסתי. הכפיר, מתוך שיניים,
טובים. אנשים על ולהקל בריא שיקול־דעת להפעיל ושם פה

 בתים וכמה לכוון, במקום באומר יריתי פעמים שכמה מודה אני
 שזאת הרי חטא, על להכות צריך אני אם עומדים. כך משום נשארו

כאן. זה את עושה ואני ההזדמנות
 רגיל, אדם בהיותי להיפר. אלא כגיבור, עצמי. את רואה איני

 הזה שהמצב מתחייב לא אני אך להתגייס. לסרב הגבורה לי חסרה
לתמיד. יישאר

אי־שס1 עמי, ,פ

ואח העות׳מאנים, הכוחות לנסיגת
 לסגת אנשיו על ציווה שנסוגו רי

 מפקרו לפני התייצב בעיקבותיהם,
 על עיר מפגיז לא אני ואמר:

 הוא !וזקניה ילדיה נשיה, אזרחיה,
העונש. את עליו קיבל

 דברים. שני בזה לי הראה אבי
לאנו התורכי אחריות הראשון:

 מלכתחילה, סירב לא הוא — שות
 השני: אחר. על הוטל לא והתפקיד

 — שלו הצבאי במיסדר דבקותו
וה לבריטים עצמו הסגיר לא הוא

ביירוט? שיחדור אחרי נר
 / רומי את כששרף שר ניירון

 אבל נשרפה, ביירות רק אצלנו
 ה־ הרמה... הביצוע... / השיח־,״•
 / נהפך שנשפך והדם נקיון...

ו הלימודית, בטלוויזיה לקטשופ
 בשיר / יפצחו בנקומטים מאות
יהודית. לאמנות הלל
יז עדיין האשראי, כשייפסק גם

 החללים את / האשראי כרטיסי כו
החודש. סוף עד בהנחה

תל־אביב רגב, מתי
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