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 מעולה. טיפול דורש מובחר צמר
 פירושו — מובחר צמר טוב, צמר

הסורג״, ״השפן צמר
 פירושו — ומעולה עדין טיפול

 שמפו״. ב״טקסטיל כביסה
 רכות על שומר שמפו״ ״טקסטיל

— ולכן צבעיו, את ומרענן הצמר
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ח״כ שד אקדחו
 אל־ פייןז־־אל־־דץ ח״כ השבוע התלונן
 של רבות שנים אחרי היום, עד כי זו?ןבי,
 פינקס־חבר בידו אין ללא־גבול, נאמנות

 יסרב בעתיד כי איים, אף הוא מפא״י. של
קיק מפא״יית רשימה של כמועמד להופיע

 לי שתהיה מ״בלי הערבי, ברחוב יונית
 השאר בין מפא״י״. של תעודת־חבר בכים
 ישראל, ערביי של קיפוח ישנו כי הודה

 אחר סוד תחומים. באיזה לגלות סירב אך
 העובדה זו היתד, לחשוף: הסכים דווקא

אק עימו לשאת נהג רבות שנים שבמשך
 בלי הולך אני שנים שש כבר ״עכשיו דח.

 עי־ עזריאד התיישב השבוע • אקדח״.
 כ־ לקרוא תל־אביב, בריכת מבעלי ,33

 ניתר ולפתע המסויים, השבועון את מינהגו
 המספר לקסע כשהגיע זה היה ממקומו.

 מלפני צור יעקוב של זכרונותיו על
 כזכור ).1519 הזה (העולם שנה עשרים

 עם במארסיי ליילית פגישה על צור סיפר
 לבסוף שהתגלו מפחידים, גברתנים חבורת
 מאותה אחד שהיה עינב, ב׳. עליה כפעילי
מצ אני שנה עשרים ״כבר אמר: חבורה,

 העסקנים, אז עשו מה יתגלה בו לרגע פה
 נפשות. ובסכנת חמורים, כמו עבדנו כשאנו
 הקשור אחר סיפור • זאת.״ גיליתי עכשיו
 על האינסופיים הגילויים במיסגרת בצור:

 ה־ את לאחרונה הגודשים סיני, מלחמת
 1956ב־ שהיה צור, כי התברר עתונות,

 על כלל ידע לא בפאריס, ישראל שגריר
 המיבצע. ערב לאפו מתחת שנעשו ההכנות

 כמו הסוד, את גילה המלחמה כשפרצה רק
 גילוי ועוד • האחרים. בני־התמותה כל

 תחילת לפני ימים שלושה תקופה: מאותה
 שרי את בן־גוריון דויד אסף המיבצע

 שהתבשלה התוכנית את להם וגילה מפא״י
 ,לבריטניה המשותף במטבח לכן קודם כבר

המס שר הגילוי על הגיב וישראל. צרפת
״ש ספיר: פינחס דאז, והתעשיה חר

גדו כמויות נתגלו שבסיני בשווייץ מעתי
 נגד ״אתה ביג׳י: שאל נפט.״ של לות

 דו- בצורה ספיר כשענה ?״ נכון המיבצע,
 על מרחם ״אני בן־גוריון: הפטיר משמעית,
 תשובות מפיך לשמוע החייבים הסוחרים

ח״כ כשנשאל • שכאלה.״ מעורפלות
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כשריון כ״כ
הפלשתי נוליית
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