
1958 קשקשת
 למצוא ונסח דינרונו את על3ח

 אשר מתאימה, כותרת שמזטוו לציור
 הצמות בו. רואה אתה מה תסביר

 .־הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אץ לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

1956 קשקשת

מלפפונים. אוכל שבלול !•
 קרן־אייל. בתוך צומח דשא #

יצחק רח׳ ,7 בת יפת, אלונה
ת״א ,63 שדה

 נדחקים צעירים זוגות חמישה #
ממישרד־חשיכון. דירה לקבלת בתור

דרו גרופר, יחזקאל
 ירושלים ,121 חברון

קר לו הצמיחה שנערתו שבלול >•
ניים.

 נתיב־הל״ה קיבוץ שווילי, אילה
הישרא ״חברת-השפע ממעדני !•
 ב...דור־ ממולא חילזון :לאחרונה לית״
רבינוביץ. שף א־לז*. בן!

 קוק הרב רח׳ ערער, דני
נתניה ,40

 — בליסטי בנשק חמוש חילזון !•
חודר-קונכיות.

 ב׳, 240 רישפון רח׳ נספר, דני
ת״א נאות־אפקה,-

 7.00 בשעה
 והרזה השמן
 לריקוד״ ״חמורים

 9.30 בשעה
 המשעשעת הקומדיה

 ״מהפכנים
כעל־כורחם״

ת ו נ ו ט י ס ב
חרייו שמלות #
הריון מכנטי •
ת • קו הריון טוני
ת * פו הריון חלי

ן3 ל ה ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י |להזמנות
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במדינה
הכנסת

ר ב כ ע ד ה לי ר הו ה
 סיעת שד סוערת סישיסח

 התגלה בכנסת המערך
 וליוניס לניציס סגוסף כי

חעככרים :חיות עוד במערך יש
 שר־המיס־ על הידועים הסיפורים אחד

 השבוע התגלה בר־לב, חיים חר*והתעשייה
 כיצד מתאר הסיפור מוחלטת. כבדייה
 שהה בצה״ל, מ״ם היותו בעת בר־לב,
 האוהלים. באחד דליקה פרצה שבו בבסיס
 על פקד האיטי, בדיבורו הידוע בר־לב,

 — לקחת — הפלוגה — ״כל החיילים:
 את — ולכבות — מים — של — דליים

 צריך, לא כבר באוהל... — השריפה —
נישרף.״ האוהל

 בשבוע שנערכה המערך סיעת ישיבת
תע יישוב בהקמת ודנה בכנסת, שעבר
הישי אחת היתה האדומים במעלה שייתי

ב אי־פעם שנערכו ביותר הסוערות בות
בין ליונים, ניצים בין קולני ריב בית.

גז מטילדה ח״כ
ונץ יונה בין עכבר

 העבודה, ואחדות רפ״י לאנשי מפ״ם אנשי
 הישיבה. את פעמים מיספר לפוצץ איים
 חריפה בהתנגשות היה הריב של שיאו

 לבין שם־טוב ויקטור שר״הבריאות בין
 האשים שבה יעקובי, גד שר־התחבורה

משקר. הוא בי שם־טוב את יעקובי
 ־9 הנוכחים כל שהדליף. ,חעככד

הבכי האישיות של לנאומה המתינו ישיבה
 אלון. יגאל שר־החוץ פגישה, באותה רה

 הצדיק שבו בנאום, פתח אלון ׳ואומנם,
 שגרם נאום הניצים, טענות את דווקא

נש אלון של דבריו בשיא הפתעה־רבתי.
״עכבריםן״ מהירה: זעקה לפתע מעה

 בעכבר הבחין אשר בר־לב, היה הצועק
 ומיהר מהכסא זינק רגליו, ליד שעבר

 לפנות בדי שלפניו, השולחן את להרחיק
לעבור. לעכבר מקום

 את בן־רגע הפכה בר-לב של צעקתו
 היושבים כל לקירקס. הרצינית הישיבה

ב ממקומותיהם לקום מיהרו בר־לב ליד
 מטילדה ח״כ מכיסאותיהם. ולנוס בהלה

 ורצה כנשוכת־עכבד, ממקומה זינקה גז
 לצד חיוורת, כולה כשהיא אמוק, כרדופת

 וסירבה שם התיישבה האולם, של השני
הרגיל. למקומה לחזור

מ מדליף מי יודעים אנחנו ״עכשיו
 בך מרדכי ח״כ קרא הסיעה!״ ישיבות
פורת.

שוש ה״כ קראה !״עכבר הפכה ״היונה
לבר־לב. בהתכוונה ארבלי-אלמוזלינו, נה

 ב- יתנחל הוא אחרת אותו- ״תיססו
 מכל קריאות נשמעו מעלדדהארומים,״

עבר.
בר־ ביקש הרוחות, שרגעו לאיור רק

 עדיין שאלון למרות רשות־הדיבור׳ את לב
 המעוניי- לכל והודיע דבריו, את סיים לא

 פירושו קטן. היה שראיתי ״העכבר נים:
!״מקום באיזה כאן שלו שההורים דבר של

 היו שלה הצחוק, סערת פרצה שוב
 האחרים: בעלי־החיים סוגי שני שותפים
____________________והניצים■ היונים


