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משתתפים. מוזמנים

ל״ 10 של גפרס שבוע
 מדי יזכה זה בעמוד הנזשתתפינז הקוראים אחד

הירוק. הכפר זמירי, זאב הוא השבוע הזוכה .

הסבר
 בימי עופר את עצרה השומר־הצעיר של סמל עם כחולה בחולצה קטנה ילדה

 לישראל. הקיימת הקרן של ליום־סרט אותו להתרים וניסתה סיני, מבצע
מספיק כבשנו בבר עכשיו ״הרי עופר, התעקש הכסף?״ נחוץ מה לשם ״אבל
״ , איתר׳•' לקנות צורך שום ואין אדמה,

את לשלם צריך אבל *כן, אמרה: ובסוף ברצינות רגעים כמה חשבה הילדה
מקודם.״ החובות

ז

 וקשינה סוןר מןהג
 ך,^§תס: אצלנו

 סונפנה רק עלוב כזןחור
י (;כינו — ה 1 ס ת פ מ י

* * *
רם אלה תפוז ?גלל

 וזכרתם. ל$תע
 לאךם: אז סוה לןזשה

מי ש1ךר ״ספש! ת 5 ד  !״ ס פ
★ ★ ★ י

 התיבה!' מן ?או ״הגענו!
 שמס. כה נס, שח
 ;קרה לא לקזמע זאת אך

מי עם ״ומה ס ד ת פ ?״ ס
★ ★ ★

 העירויני. בית־ה?בוד
 פקס. בךנש - בתא
 אדוני!״ ״די, :?יסד. בחי׳י

מי ״תן שו;ה:1ך ס ד ת ? !״ מ
̂ן ̂־! ־׳

 שודד ישב רבות שנים
הגיע עד ב?לא,

 בודד. מתא צאתו מועד
 הודיע: השודד אך

 חקזבתקם על מוכן ״אני
 להסארס• סוף ילי1

 ךצץ?ם הוא ך3 אם אצא,
!' ס ת פ מ י מ ך הבו אך —

★ ★ ★
 מפואר במאוזוליאום

 ?;ר.1לק מנהיג שוכן
 דןר־מקזנה. מעין שם (הוא

 משנה.) לא משונה? זה
 — לפנות לפתע נז־רש

 הכנות! לבצע יש
 ןקן,3 בולנאנין מורט

 :מיקויאן ששילוב, רוגזים
 נמוקים! הכיאו לשוא
 טולס! חרושציוב לשוא

 מ?ז?ים אינו החנוט פי
מי לי3 לצאת ! ד ח ת פ מ

הירוק הכפר זמירי, זאב

ם קי1זנ שלסי ̂י 0ח ־־
 שלטים ניצבים העיר פינות בכל פירסומת. חובב אחד, מוהל גר בחולון

 מישהו: הוסיף מהם אחד על קלה.״ ביד המפורסם טהורי, ״המוהל על המספרים
חולון ו, ז. תיקונים.״ סיני כל ״מקבל

וצלם. מכבסה מתחלקים שבה אחת חנות יש בתל־אביב שיינקין ברחוב
עסילני.״ ו״פוטו חדיש״ ״מכבסה כתוב: זה, תחת זה השלט, על

תל־אביב מירקין, גרשון
 מומחה מארצות־הברית, אורח פרופסור פעם ביקר העברית באוניברסיטה

 טבלת לוח־המודעות על נתלתה אחד, יום חרצאות. כמה שנשא המין, לבעיות
 הפרופסור של הרצאתו — 10 עד 8 ״משעה לאמור: כתוב היה שבה השעות

עצמית.״ עבודה — 12 עד ם־סו הסין. בעיות על וויליאמס
מעברות קיבוץ ערב, אפרים
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 \2ענזו אהיה הבאות השנותיים .רנדשך !״שורה —
!״רי להפריע אוזר לאף תתני שלא רוצה ואני נואר,

העחת־שולייס
.ם י י מ בצינור השבוע חיבלו פידאיון . .

ר עדיין לנד שאין מזל ...איזה ו נ י ! צ ט פ נ
★ ★ ★

 שהן כך, המשאבות שעוני את ביתנו רבות בנזין תחנות כי נתגלה, השבוע
(והחשבון)... המחוג שמורד. מכפי בנזין פתור, ללקוחות סיפקו

 היתד בי כמשפט לטעון עומדים הנאשמים כי ...אומדים,
ן של הלאומי למאמץ תרומתם זו ו כ ס י . ח  כדלק

★ ★ ★
־ המזרח־התיכון סביב להקים כוונתה על הודיעה ארצות־הברית ת ר ו ג  ח

. . . ן ו ח ט • ב
.לפי . ר כאילו נראה כאיזור, המצם . כ ש ־ ת ר ו ג  היתה ח

יותר. מתאימה
★ ★ ★ *

 עצרה הפועלים מבאנק טבי־הדולאר שוד בפרשת מחקירתה כתוצאה
.גולדמן בלאנקה הגברת את המשטרה . .

. . :והמנוסה הבדוקה השיטה לפי התנהלה הפעולה .
0116,01162 03 061מ1מ6.

חסשיר״גן
 ז׳אקו בשם בבחור מעשה
 כמונאקו. קאכארט שניהל
■צנון. כמו לו נמאס זה

 לציץ, עלה הוא
עכו. כלם בית־־תרבות ופתח

ירושלים גאנז, וויקטור

ם טעות ל עו ת ל צודק
ה מפלת הדימוקראטית, המפלגה

(הארץ) הנוכחית. שלטון
תל־אביב דן, מרדכי

מבפנים. האויב
 (הבקר) העריות. ראשי של כינוס

 חדרה שור, דויד
מיניציפאליות. בבעיות לדיון

 החולה מן כתמנון מעשה
 ממתולה. תמנונית שאהב
 הליל רדת עם
 לטייל יצאו הם

.כיד יד ביד, יד . ופו׳. .
חדרה לבטוב, רנה

ה מגיעים אנו 7.15 ישראל: קול
(הארץ) ערב.

חיפה ברגמן, שמואל
הכסף. מנע על

ש עד שוב, אותה הטביע אתיר, לקחה
ונכנעו. ״די!!!״ צעקו כולם

 והביא המשחתת את יענקלה לקה
הבעיות? מה לחיפה. אותה

גן־שמואל קיבוץ עלון

★ ★ ★

המעיחחת תפישת
 מיני כל בשעתו התפרסמו בארץ
ה המשחתת לתפיסת בקשר שמועות
 יודעים האמיתי הסיפור את אבל מצרית,

גן־שמואל: בקיבוץ רק
 מגן־שמואל כשיענקלה התחיל, העניין

 החינוכי. במוסד אלגברה ללמד לו נמאס
 את לקח מלחמה, שיש ששמע כמו אז

ה על ועלה בגד־ים לבש הפעקלאך,
המשחתת. את להביא שנסעה אנייה

 קפץ חם, שנעשה מרגיש שהוא כמו
להט והתחיל האנייה את תפס למים,

 והוציא, טבל והוציא, טבל אותה. ביע
ש אחרי ותיכף קצת לנשום לה נתן

טווח
 הממכפים קורס את גמרו כשהחברה

 שמעון, בא בגבעות־זייד, הפלמ״ח של
אותם. לבחון הפלוגה, מפקד

ה ״מהו הגדול: שמביכו את שאל
 הרובה?״ של האפקטיבי טווח

 אלף ״אולי וענה: קצת חשב שמביכו
 הפחות.״ לכל מסר

 ואמר: בתדהמה שמעון עליו הסתכל
י מטר? ״אלף  מתחייב הייתי לא אנ

 כזה.״ ממרהק לקלוע
 בלי שמבינו אמר לא,״ אולי ״אתה

ן חייל ״אבל להתבלבל, מ ו א  — מ
בטח•״

חיפה ,1199

חצאי=א״ס ער
 חצי־ את רק כבשו ״למה ששאל הילד של בזיון באותו בעצמן תיכשל שלא כדי

 המצויינים שהדברים הבאות, השאלות על שתענה מוסב האי?״ כל את ולא סיני האי
ברחבי־העולם. שונים איים חצאי לך להזכיר צריכים בהם

מאלאגניה.
האפנינים.

קורינת.
 הגדולים. שלושת

קמצ׳טקה.

.38 קו )6(
מיאמי. )7(
תור. אל )8(
הלסינקי. אוסלו, שטוקהולם, )9(
עצמו. על נופל שהוא עליו, אומרים )10(

ירושלים ווייס, שבח *!
* * *

)6( )11..1!1.1ם .אט..:!עם 0ם4)!1ו.1׳. )01( 04)011' 1ג8..0.א 1:011.11 .0.00411׳
 0110(110 1.1111 1118.-1.א! 0411.1!) 181810.011.0' )8( ..])11! 11110 118-.08. '.).ם

 118..א. !1X1111 1!4 )9( '10.1.1 114 )'!11144! 4*1□.. )א1 ע8.א!)-. 4111.81'' (/) 11)1.1
 1140 18,18.,4 ))1111' 1)1.1 .8400' 1118-.1.א' 411.0 1.0 0ש0)1' )5( 11! 0)11 0(4
 108..08. 034101)1'. 0)088 11110 .31׳ (׳*) 5ש.)0ם 1י1.!0011.ס סש 0084.1' 111.

 )2( ש1ש111 !)01.ם 1)1101 .א04.0' ש1א.' 1!8.א.. 1)14 8110 0)1'נ )2( )1.1 0ש110
;15( 0)8א 0.ש1 1118. 0.א 05.1'.א) 11 108810 0011 15110144'

3


