
מנבס ״ביוש״בעצמו

 תכעסי ואל בגדיו ללכלך לילדך זניחי
 כש״ביונס״ לכעוס יש מה וכי :ליו,

בבית? נמצא

 מה אין לך מכבס! בעצמו ביונס"
 כשאת בעצמה מתכבסת הכביסה 'דאוג.

"ביונס״. עם אותה משרה

 תוותרי ולא פעם נסי —נקי וכה קל :ה
שרות־עצמי. ובחנויות במכולות ־רשי

נהדר
ל ט
יצהר

בע״מ ארמון״

ת גימנסיה אלי רי
י״ב י״א, י/ ט׳, בוקר לכתות תשב״ט הלימודים לשנת הרשמה

במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

במגמות מקצועי תיכון
 רדיראלקטרתיקה

תעופה - טלויזיה

 כימיים לבורנטים
 גרפיקה־שרטוט

ור  אופנה צי
ת ו ד י ק פ

 החינון משרד על־ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה בולל
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים על-ידי הוראה
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אנשים
 מחשבותיו

אשכול של
 שמעון לאחרונה נזקקו תפלה לבדיחה

 היושבים הסיפוח, נגד לתנועה וחבריו צכר
 נגד מסע־התקפות משם מנהלים בלונדון,

 למאות שלחו הם השבוע ומנהיגיה. ישראל
עמו 13 בן קטן, סיפרון בישראל כתובות

ה (באנגלית) מתנוססת כריכתו שעל דים,
אש היושב־ראש של ״מחשבותיו כותרת:

 אשכול, לוי של ציור ומתחתיה כול״
 וכל הסיפרון נפתח זה, מגרד, שער לאחר

 מילה. כל ללא — לבנים ניגלים עמודיו
 בית־ההבראה של הקרובה פתיחתו לרגל
 מבטחים לחברת השייך בזכרון־יעקב, הענק

 זיידל, הלל הופיע העובדים, הסתדרות של
 ההסתדרות, של קרנות־הפנסיה יושב־ראש

 טקס־ ממארגני וביקש מבטחים במועצת
 דויד את לטקס להזמין לשכות לא הפתיחה

 הבית ניבנה שבעזרתו ״האיש כןייגוריץ,
 מ־ אחד קם זיידל של דבריו לשמע הזה.״

 את מזמינים ״היינו :ואמר חברי־המועצד,
 ויגיד יבוא הוא אבל — ברצון בן־גוריון

 • מיליונים!״ מדי יותר עלה שהבניין לנו
ה הופה מפקד איבצן, אריה סגן־ניצב

ה היה תל־אביב, מחוז משטרת של צפונית
 על לשמור עליו היד, במיוחד. טרוד שבוע
ב שנערכו גדולות הפגנות בחמש הסדר
 ניתוחי־ נגד אחת הפגנה אחריותו: תחום
 צ׳כוסלו־ כיבוש נגד הפגנות וארבע מתים
כ עצביו. על השפיע שהדבר מובן בקיר״
איב־ נתקף לצלמו, צלם־עיתונות ניסה אשר

באפריקה וידידים תורג׳מן
לנהוג איך

 סרט את לו למסור ודרש נוראי בזעם צן
ל הצלם סירב כאשר צולם. בד, המצלמה

 את לתבוע איבצן איים זו, להוראה ציית
 תמונתו את לפרסם יעז באם לדין הצלם

 שהקים השערורייה בכל המגוחך בעיתון.
 בדרגתו, בכיר משטרה שמפקד הוא, איבצן

אלמנ דבר על יודע אינו למשפטים, מוסמך
 לצלמו אזרח כל של זכותו כמו כל־כך טארי

 • רוחו. על העולה ככל — ציבורי במקום
 חוסיין, המלך שליט־ירדן, של זיכרונותיו

 השבוע התפרסמו מלחמת־ששת־הימים, על
 ידיעות הצהרונים, בשני אחת ובעונה בעת

ל טוען אחד כשכל — ומעריב אחרונות
זיכ את שקראו אלד, הסיפור. על בלעדיות

לתד גילו, העיתונים בשני חוסיין רונות
 יומני- שני בעצם כתב שחוסיין המתם,

 והשני בידיעות צוטט מהם שאחד מלחמה,
ב זהים הם והתאריכים העובדות במעריב.

 ו־ הכתיבה צורת אולם — היומנים שני
 המזכיר • לחלוטין. שונה סדר־המאורעות

 מיקוניס, שמואל ח״ב מק״י, של הכללי
 בצ׳כיה המתרחש על מקרוב לעמוד החליט
 אמנם עצמה לצ׳כיה הרוסי. הכיבוש לאחר
 הפלישה אחרי מייד אבל להגיע, יכול אינו

 שם לקבל לרומניה, לצאת מיקוניס החליט
 המתרחש. על ראשונים ממקורות דיווחים

 אם ביותר, הקרוב בזמן לשם ייצא הוא
 לסכנת נתונה עצמה רומניה תהיה לא כמובן
 החליט אשכול לוי • סובייטית. פלישה
 את יאיר אשר ספר שייכתב הזמן שהגיע
וההת־ מלחמת־ששת־הימים הכוננות, תקופת
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