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— הידיעות סוכנויות כתבי מאת —

שבי ב תו אכי פלו תל־  לנשום שום יו
ת לרווחה. רי לחץ בעקבו בו הח חזי, צי

דן אגד של המשולב המצה ליט ר ו חזו  ל
 העירוני האוטובוסים קו את ולהפעיל

 שהיה פפי בערב, 6 לשעה עד 5 מספר
 ימימה. מימים נהוג

בר רך כי מסר המטה דו הס זה לצו

ת מן נהגים 3 לשחרר צה״ל כים  השירו
שי גם וכי הפעיל תנו עצמו המטה אנ  י

 יתפסו הם וגם המבצע להצלחת ידם
ההגה. ליד מקומם

 מספר עדיין קיימות כי הוסיף הדובר
ת ב כי מקווה הוא אך טכניות, בעיו
 שר המשולב, המטה בין מחר פגישה

גי האוצר שר התחבורה, צי נ  המטכ״ל ו
או בו תרונן על הבעיות י המלא. פ

המנגו עצי בין
המנגו. עצי בצל אדומה שקיעה המר. האגם שפת על ערב

ה בשמש מבהיק הפרוע זקנו קני-הגומא, סבך מתוך צץ גוגו
 עלא-כיפק. בורים שני ״תפסתי צועק הוא !״ ״חבר׳ה ערבית
חאפלה.״ אבבר היום תהיה

 מעלה הדגים ריח מפוחית. מוציא מומו גיטרה, מביא זוזו
 משורשים. ניזונים שהם שבועות שלושה כבר החבר׳ה. בפיות ריר

 עלי וכמה עתה זה שצד טריות שממיות שתי ובידו חוזר צוצו
 וניה על עצובים שירים שרים החבר׳ה בשיאו. המוראל בננה.

 מציפי. מכתב היום ״קיבלתי פתאום אומר וטוטו קטיושה ועל
 למילואים,״ כשהלכתי הספר. לבית ללכת השבוע יתחיל מעוזי

 שיניים. מברשת לקחתי לא אפילו כיפור, יום ״בבוקר נזכר, הוא
 הילד. עם בהריון אז היתה היא בערב. שאחזור לציפי אמרתי
אלף.״ בכיתה הוא עכשיו

 השנה זו המנגו עצי בין היפה ישראל ארץ זהב. חבר׳ה
 — מצ׳כיה בשר שימורי פעם אכלנו ״איך נזכר שושו השביעית.

 סיגריות היו גם אז השלישית. הארמיה את שחיסלנו אחרי
אחוז." מאה המוראל אבל דורה, מעשנים היום טובות. מצריות

ה המים צליל רק העצים. מאחורי נעלמה השמש ערב.
 במרחק הארטילריה ופיצוצי המתוקים המים בתעלת מפכים

 עולה מישהו הזלדה. את מתניע מישהו השלווה. את מפריעים
 אולי — המנגו עצי בין לסיומו הגיע שיגרתי יום עוד מוקש. על

המר. האגם מחר, אהרון כאן האחרון... המנגו זה יהיה

***י״יע

 5 בהקצאת המדובר כי נודע לכתבנו
ת ת נוסעים מכוניו לו די על גדו  הצבא י

שרד נוספת דלק ובהקצבת האוצר. ממ

 סגן ־ יהודי
הארווארד נשיא

סינגן הנרי הדגול היהודי המדען  קי
ע נתמנה א סגן למשרת השבו שי  ב־ נ

 המהוללת האמריקאית אוניברסיטה
הארווארד.

קיסינכוים פרופסור
בפעולה יהודי גניוס

ד שהוא קיצינגר, פרום׳ די שראל י  י
ת הראשון היהודי הינו נלהב,  בתולדו

זו. למשרה המתמנה ארה״ב
ד בהיותך בך גאים ״אנו  הוכחה עו
 הנצחי״ היהודי הגניוס של לקיומו

 לפרום׳ שנשלחו הברכה במברקי נאמר
ת מדענים, אישים, ע״י ב-סינגר  מפלגו

ם וגופים בארץ. שוני

לוקסור
ב הבוקר פעלו האוויר היל מטוסי  שו

ת מטרות נגד ם, כעומק צבאיו  מצרי
ם תקפו הפעם ם־גלי הל־ גלי  קרקס או

ש מגר רגל ו ר כדו  ודט־ בן לוקסור. בעי
דו כן מי פלאפל. דו

בר  המטוסים כל כי מסר צה״ל דו
לבסיסם. בשלום שבו

 לתקרית כתגובה באה זו פעולה
ב צה״ל חיילי 37 נהרגו בה אמש

ת טילים מתקפת המצרים. של פתאומי
העבו הבוקר נמשכו הסורית בחזית

ונמ כבדה אש תחת החקלאיות דות
עת כי סר ת זרי  מתנהלת המוקשים שדו

באיטיות.

 השחור הדוור
,אג 2ב־ עלה

ב האמריקאי הדולר של מהירו חו  כר
ם ת 2ב־ אמש עלה לילינבלו  אגורו

מד לר ל״י 118.22 על כעת ועו  לדו
השבוע. כתחילת 118.20 לעומת
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ב חוגים כי מוסיף הכלכלי כתבנו
שרד ה רואים האוצר מ  מתונה בעלי
ר סימן זאת יחסית פו שי ב ל צו ליי ב ו

ע למצבו בהשוואה המשק מצב שבו ב
שעבר.

מהפכני! חדש!
— והמזין הטעים המשקה
אמיתי קפה כמו ממש

עלית - *■קוריה
טעמים: בשלושה לאחרונה הופיעה

לבנה. בירה # תה # קפה
 מוכן והמשקה — חמים מים בכוס אחת כפית

הטעם לשפר חלב אבקת להוסיף כדאי

— תמיד מתאים תמיד, טעים
עלית. ציקוריה החליט העם
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