
ק ה״ווספרד  למדי חז
הצבא לשרות

 בתנאים לתנועה ״ווספה״ בקטנועי משתמש השוודי הצבא
 בכל בקלות ינוע ה״ווספה״ ובשלגים. בהרים ביותר, הקשים

 בזול הסוכנים אצל להשיגו תוכל אילת. ועד מדן התנאים
לשעורים. בתשלומים ואף
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במדינה
)5 מעמוד (המשך

וסג ברוח כתובים היותם בשל המשעשעים
 בעת שנה, 35 מלפני הירחמיאלי דבר נון

 המערכת, מזכיר היה שזכאי
 של מדורו של אחד לקורא לפחות אולם

 הד״ר זד. היה הומור. חוש היה, לא זכאי,
 ידיעות־אחרונות. עורך ),56( רוזנבלום הרצל
 פיר־ שידיעות־אחרונות בעת שבועיים, לפני

 דפי מעל להגיב עומד דיין משה כי סם
 מפקד שהיה מי של גילוייו על העתון,
 עבדאללה ירושלים, באזור הערבי הלגיון

 הבא: הקטע את במדורו זכאי פירסם תל,
 — אין להנאתו בוחר שאדם האכסניה ,,על
 דיין משה להתווכח. — וריח טעם כעל
 בידיעות־אחרונות.״ בחר

 השבוע המצח. על ירחמיאליות
לפ שלו תגובת־המחץ את רוזנבלום פירסם
 תחת שהתפרסם במאמר זכאי. של גיעתו

 רהב־ הסתער הירחנזיאליס, מלך הכותרת
 פלוס ״מלמד אותו: כינה זכאי, על בלום

 הראשון האדם בטלן... פלוס פרובינציאל
 על חרותה המופגנת שד״ירחמיאליות במסדר,

.מבניו אחד כל של מצחו .  אינו הוא .
המת רעיו של מלאי־החמלה במבטים מבחין
״ שילך בפניו ממש חננים . . .  לו

 הישראלית, העתונאים אגודת חברי לגבי
 אי־השמצה של הסכם ביניהם המקיימים

 רוזנבלום חסר־תקדים. עלבון זה היה הדדי,
ה ועדת בפני עצמו את להסביר יצטרך
אגודת־העתונאים. של המקצועית אתיקה

הטיפול) צ׳רנובילסקי(אחרי חנהכות1תער
.קרחת . .

ת אוהב תנו יחיה מ
 מאשר ישראל אזרחי על חביב דבר אין
 כנראה נעלמה זו עובדה מתנות־חינם. קבלת

 החקלאית התערוכה מארגני של מעיניהם
 התערוכה, נעילת מועד כשהגיע בבית־דגון.

 למבקרים שי להעניק המארגנים החליטו
 כיבוד- להם לחלק האחרון, ביומה בתערוכה

המ ביצים. וכופתאות חלב, מיץ, של חינם
 נדיבות״ את להסתיר גם יכלו לא ארגנים

בעתונים. במודעות כך על הודיעו זו, ליבם
 התערוכה בשטח זאת בעקבות שאירע מה

 של סרט מתוך לקטע דמה החקלאית,
 לא קיומה שבועות בכל צ׳אפלין. צ׳ארלי

 של אלפים כזה. רב לקהל התערוכה זכתה
וילדי זקניהן על שלמות משפחות מבקרים,

 בבעיות ערה התענינות לפתע גילו הן׳
מה בעיקר למקום, הגיעו רובם החקלאות•

בסלים. מצוידים הסמוכות, מעברות
ה ע ת פ ח. ה ת פ חלו החלה בו ברגע כ

להס האות ניתן במזנונים, הכיבודים קת
 המונים, מיד הוצפו החלוקה דוכני תערות.

 השירות־ בשיטת בחרו להגשה׳ המתינו שלא
ש במזנונים החלוקה על הממונים העצמי.

 קולם את מיד איבדו סדר, להשליט ניסו
 עזהצליח מהקהל מהלומות לספוג החלו

 כל נעלמו ספורות דקות תוך להבריחם.
 העגבניות. ומיץ ההדרים מיץ ארגזי ערימות

 אותם מצאו לדוכנים, להגיע שאיחרו אלה
באר בלית־ברירה להסתפק החליטו ריקים,

אותם. נטלו הריקים, גזים
 המונים איימו הענקי, מחבת־הביצים ליד
הוגשו שם הרותח, השמן דוד את להפוך

למ שהגיעו אנשים מטוגנות. ביצים להם
 פנו וריקים, הרוסים אותם ומצאו כנים

ליד. הבא מכל לסחוב החלו עצמם, למוצגים
 התערוכה בשטח שררה שעה כחצי במשך

 הסדרנים כשמעט כללי, פוגרום של אוירה
 המבקרים הסדר. על להשתלט מצליחים אינם

 בתפוזים, סליהם ואת כיסיהם את מילאו
 הצליח אחד סדרן וביצים. משקה, בקבוקי

 מהרפת. פרה סחיבת למנוע האחרון ברגע
 על ותגרות קטטות פרצו שונים בחלקים

 בקבוקים הדדית. מצרכים סחיבת של רקע
מקום. בכל התגוללו מנופצים

 החומסים, אלפי הצטופפו לאחר־זאת מיד
 אלא היציאה. בפתחי רב, בשלל מצוידים

 התערוכה מארגני הפתעה. להם ציפתה ששם
 בכלי חיפשו בפתח, הסדרנים את הציבו

ואר בקבוקים להוציא מהם מנעו היוצאים,
גזים.

 לתקלה גם פתרון מצאו המבקרים אולם
 שלמות משפחות שלפו במקום בו זאת.
שנש הבקבוקים כל את אמתחותיהן מתוך
 את ניפצו במקום, תוכנם את שתו דדו,

 לא לך גם לי ״גם בסיסמא: הבקבוקים
יהיה.״

אדם דרכי
ל דרך ב ס ה
 כבר שהפכו התל־אביביות הדמויות אחת

 יעקוב הוא הנוף מן בלתי־נפרד לחלק מזמן
בכל המופיע הנכה, העתונים מוכר שהינו,

שהינו נכה
יהיו.חיילים האחרים

1133 הזח העולם6


