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 סדר חסל מהר. מתיבש טמבור של אמולזין

 עם צביעה יום הקירות. שיתיבשו עד המתנה
 עד בלבול-ראש. של יומיים עוד אינו אמולזין

 אפשר הקיר של השני החצי את גומר שהצבעי
 את לסדר הראשון, לחצי התמונות את להחזיר

הענין. בל את ולשכוח במקומם הרהיטים

 הרענן, בצבעם המרהיבים הקירות לא! — י לשכוח
 הנכונה, בבחירה בחרת כי לך יזכירו החי, התוסס,

והידור. לנוי טמבור טמבור. של באמולזין בחרת

טכזבור
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 חצי כל
סיני האי

חוויה שכולו אחד בטיול
 על לך מגישים תיור״ דן ו״אגד תיור״ ׳אגד

 מפואר, באוטובוס ימים, 5 בן טיול גלגלים
והמרתקים. המעניינים למקומות

 א־שייך, שרם פיראן, נוה קטרינה, סנטה מנזר
ועוד. נצראני ראס

 תיור״, ״אגד במשרדי והרשמה: פרטים
הנסיעות. סוכני כל ואצל תיור״ דן ״אגד

י ו נ מ  ה
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהקדם. אותו

[
אנשים

לב עם ליצן
נורמאלי שיניים רופא

 כאשר מקייפטאון: שותל־הלב בארנארד,
 האפיפיור עם לראיון בדרכו למינכן, הגיע

 עיתונאים בפני הצטלם השישי, פאולום
 משקפיים עם ליצן, של בתחפושת גרמניים

 השבוע העיר • תותב. וחוטם מצחיקים
 לב־ בעל האיש של צאתו על בארנארד,

סכ מכלל כלייכרג, פילים ד״ר הנערה,
ל לשוב יוכל בלייברג אם ידוע ״לא נה:

להמ יוכל שהוא ברור אך נורמאליים. חיים
 נעימה לא הפתעה 0 שיניים!״ לרפא שיך

 מושקאט מדיון אחר, לפרופסור נגרמה
 את שהאשים לאחר תל־אביב. מאוניברסיטת

ב מספר, שבועות לפני ראשי־האוניברסיטה,
האוניבר של הסינאט על־ידי חוייב מחדלים,

 הסטודנטים עיתון דפי מעל להתנצל סיטה
 את אולם ההאשמות. פורסמו בו דורבן,

 ד״ר הרקטור, לו הכתיב נוסח־ההתנצלות
ץ צי ־ דו זה סינאט כמה עד • ״ץ. כ בן

הו לממשלת־הליכוד, ובאופיו במחדליו מה
לש על־ידו: שנתקבלה אחרת החלטה כיחה
 כעל הסינאט של פרטי־ישיבותיו על מור

מדליפים. נגד צעדים לנקוט כמוסים, סודות

הו מי
ט טו מר ? ס

ל קול־ישראל מצליח שבוע אחרי שבוע
 ואת המפלגתית תלותו את מחדש הוכיח

 האחרון, שישי ביום שלו. אי־ר,ממלכתיות
החיפו מהלכי על לשמוע אזרח כל רצה בו

ב קול־ישראל יצא דקר, הצוללת אחר שים
 מהדורות- מרבית בראש המרעישה, ידיעה

 אבא החוץ, ששר כך על שלו׳ החדשות
גונאר ד״ר של שליחותו כי חושב אבן,

ה 7 בסכנ
 להלוויית אשכול לוי הלך לא מדוע
נש האמיתית הסיבה כן־גוריון? פולה
 ש־ שעה — במיקרה נתגלתה בסוד, תמרה

 מאנשי־ שניים בפני התוודה ראש־הממשלה
ה אלי ״כשהגיעה פרטית: בשיחה משרדו,

 ל־ שאבוא ברור היה הלכה, שפולה ידיעה
 מרים, עם שיחה ניהלתי אחר־כך דק הלווייה.

 מדי.״ מסוכן יהיה שזה אותי ששיכנעה
ל התכוונה לא אשבול שמרים מסתבר

ה של לזעמו דווקא אלא ביטחונית, סכנה
 הוכיח זאת, לעומת # משדה־בוקר. זקן

 כן־ דויד אמר אשר את קרא כי אשכול
ן ו י ד  פטירתה. אחר מייד רעייתו, על מ
ה גילתה מאיר, גולדה מפא״י, מזכירת

 ראש־הממשלה, איתר, שוחח שכאשר שבוע
 כמזכירת מינוי לקבל לשכנעה ניסה הוא

 ״לכתך עצמו: פסוק באותו בהשתמשו מע״י,
 גולדה זרועה...״ לא בארץ במידבר, אחרי

הספ הגניבה מן שמסתבר, כפי השתכנעה,
 אחר • דבר. של בסיכומו הסכימה רותית,

כריסטיאן הפרופסור היה ששוכנע,
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