
 הראיון עם בקשר הישראלית, בעתונות השבוע ששרר הגדול הבילבול אחרי
 לנוסח מען עתון כשכל ו, ר א ג י פ הצרפתי לעתץ כרושצ׳וב ניקיטה שנתן
. . . הראיון של אחר

 המפורסמת: באריה להופיע העתונאיס יכולים . . .
.שם ו ר א ג י פ פה, ו ד א ג י ס ״ . ״ .

★ ★ ★ ^

 פרצו כסעט סרושצ׳וב, ניקיטה של ראיוני על ץ״, ר א ב״ה כוזבת ידיעה בגלל
. בינלאומית שערוריה השבוע . .

. . ץ מן לחם המוציא . ר א ה
★ ★ ★

 לשעבר, אלג׳יריה מושל את השבוע התקיף מפא״י, בטאון דבר,
. . . תנועת־החרות באורח לארץ שבא ל, ט ס ו ס

ל״ס1הערות=ש

)1דור< לכל מזרעה
8

מ־ סובל שהוא והתלונן קופת־חולים לרופא בא אחד חולה
117110 • י א ר ו  הכדורים אך משובחים. כדורים לו נתן הרופא כללית. חולשה נ

 יותר עוד כדורים לו נתן הרופא מת. יותר עיד למחיית, חזר האיש הועילו, לא
 עימד בקיש׳ כשהוא החולה, חזר השלישי ביום יבריא. שהוא לו והבטיח חדישים

 עוסק?״ אתה במה חבר, לי ״אמור מודאג: היה הרופא הרגליים. על
החולה• השיב הקאמרי,״ בתיאטרון שחקן ״אני

לאכול,״ משהי לו קנה לירה, ״הנה הרופא, התרעם קידם?־ זאת אמרת לא ״למה

ת ו ד ג א ת מ ו ב ש י י ת ה ת ה ד ב ו ע ה
לבית מחוץ כית

 לילה ה״מאן״, משאית עם הגיע שקופי
 בקריה. לבית־הוריו ורצוץ, עייף אחד,

מיד. ונרדם המטה על נשכב
 אותי העירה השכם, בבוקר למחרת,

 עם לנסיע צריך אתה יוסי! ״קום, אמו:
המכונה!״
הפ שיעמיס־,״ לאנשים קודם ״תדאגי

שינה. תוך שקופי, טיר
 גויס־ החוצה, ויצא שקופי כשהתעורר

העמסה. לתורנות השכנים כל כבר

★ ★ ★
המומחה

 בחדרו חברה כמה התאספו ששי ביים
 מישקה תקליטים. לקונצרט קולטין, של

 ושתה ביסקי־סים אכל כולם, עם ישב
הקונצרט. שהחל עד קפה,

וה תקליט, הפטיפון על הניח קולטין
 להשתפך החלה ד,סנטימנטלית מנגינה

התדר. בחלל
 הקשיב, שתיתו, את רגע הפסיק מישקה

 רוקן כבר!״ זה את שמעתי ״אה! ואמר:
 את ועזב קם תומה עד כוסו את במהירות

החדר.

★ ★ ★
מי□ □דגי על

ה האוכל בחדר נתלתה בשבט בט״ו
השדה.״ עץ הוא האדם ״כי סיסמה:
 הכריז תוקף!״ בכל לזה מתנגד ״אני
אדירי.
אותו. שאלו זה?״ נגד לך יש ״מה

ממני יעשה כלב שכל צריך אני ״מה!
צחוק?״

ההמשך ,דור
ה אז ר רך הז הגזטוק.• ילדי אל הנול\\, טו

ש. לוזזזזזז לזנזר טזווז, זזצי וזגיל בזושנן, ילד כל טל גו) בזזגר גדיוזזו.
רו ) ב. פי א ך טל ה כחיה. טל זזהיזז .בריזזה שכל כ
\ ) ג. ף לזנזר אי ה, א ך שיהיזז בלי בריזז ר  לכזזזוז. ר זז זז גזבזגר לי

שיגז ח א, בדיזזזזזיך.• לקבלזז זזווווזוזכיגז האז אזז א־  הגוזזז, אב
.,גכז זזבכי־וזפנטזן. הנזסיפלוז,

ב שינו ) ה. רך זוזטבר שלך בריזזוז טזכל ל טז טל\\. ל  זברגס זזוזז־ ה
אוו צל ו ך. א רי הו

רי וזוטז טל שנוזר ) ו. הווזו • גבים ..דשוסנת מתוך ל ה

״ רררוהז רדה רי ווזאיו דר מחורררי \

גנ*ם לגעל<
 כן, אש היקרה? מנוחתך את גוזלות וההשקאה השתילה לך? מפריעים בגינה העשבים

 יצמח לא דבר ושום גינתך את בה רסס ״אגרונום״. הפלא אבקת את לך מציעים אנו
יותר. נעימים לעיסיקים ולהתפנות מגינתך ליהנית סיף סיף תוכל לעולם. שם

★ ★ ★

שדה מחפש מ
 התותחנים. בחיל למקצועו מקבילה אזרחית עבודה מחפש משוחרר תותחנים סמל
 ומרגמות הוביצרים נ.ט., תותחי נ.מ., תותחי להפעיל יודע ,צמתים מפקדי קורס עבר

המת את לחסל הריצה מוניות, חברת בשביל מצויינת הזדמנות מ״מ. 120ו מ״מ 81
בול! — יריד, כל סיסמתי: מרוחקים. בקווים שלה חרים

★ ★ ★

ת לבנ<<ת מגב*ת ס בנ ת בי
 ידך ממתנת נא תרום לב: ובעל חרד יהודי כל אל פונה יעקבסון כפר ק״ק ב״ה

 הבא. לעולם עמך תיקחנו לא הן — וזכור בציבור. לתפילה מועד אוהל להקמת
דרכני. איתי לשליח יכול אתה אבל

★ ■ ★ ★

ת הדובה ת הבית לעק
 הן כי הצעירות, הבית עקרות לכל בזאת מודיעה המאושר לבית ההדרכה מחלקת
 באולם הבא, השלישי ביום ומיטות, מזרונים על השלישי השיעור את לקבל יכולות

המדגימים. את תספק המחלקה. המחוזי. התרבות
★ ★ ★

מניות בעלי אסיפת
 את בזה מזמינה בע״מ ולהפצתו משובח בתה השימוש לעידוד הישראלית החברה

 הפתיחה .1957/8 הכספים לשנת החברה מאזן לאישור השנתית, לאסיפה המניות בעלי
חם. קפה ספל לשתיית הפסקה !11.00 בשעה .09.00 כשעה

תל־אביב שופמן, שרה

סוסת, עצות
 שב דרסיה, ראה עצל. הנמלה, אל לד :הדחק לפועל
בצל.

 ממים. תציל צעקה :קדתא לנטורי
 ליופי. וחבל הכן, שקר, הש.א.: לסובן
 לעליה. גנב סון? נ המעשה לאיש

שכדאי. קול - המון קול :המפלגתי לעסקן

חמע\<ר<<ם
 מרחובות גבה־־קומה ז׳ואן דץ

ת. מלא בפנקס התרברב  כתובו
 התלבשה עליו עד

 כחושה די פרגיה
חובות. רק בפנקס - ומאז

רחובות לפי,

 יוחאי שמו חכרתי, ציבור איש
״ הוי ״אחי, רק: נאם חי!  א

 ושילש שינה כף
וחימש, וריכע

חי. מבל סביבתו רוקנה עד
שסר עין בן־אשר, דוד

גלילי לילי בעריכת

לם טעות דקת לעו צו
מל על מלהצהיר נמנע משוזדיה תייר
(למרחב) ״לייקר,״. מסוג חמה

תל־אביב ברנע, י.
ושלום. מצלמה

 מחנה־ קיץ כל עורכת החיוך מחלקת
(מעריב) נופש.

 בני־ברק ויזנפלד, חנה
בריא. צחוק הסיסמה:

 (הארץ) ראשן. מזכיר לתפקיד הועבר
בית־שאן טפר, אורי

 של ההתפתחות בסולם נמוך שלב
דיפלומטיים. בעליחייס

 חקלאיות, למכונות גדול חרושת בית
 אחרונות) (ידיעות בארץ. לביקור בא

 תל־אניב דן, מרדכי
שדה. לגידולי בתולין קרקע מחפש

שתתפים. מוזמנים  מבין הקוראים אחד מ
 מדי יזכה זה לעמזד חומר בשליחת המשתתפים

ב הזוכה ישראליות. לירות סו של בפרס שבוע
תל־אביב. שופמן, שרה הקוראה השבוע: כפרם


