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הכביסה שבמכונות בחדישה כבסי

אוטומטית שטיפה עם היחידה *
ה * ט י ח ת ס י ל ג ו פ י ר ט נ צ
הזמן באותו ושוטפת מכבסת *

 :הם אוטומטית ב״חן״ היתרונות
ובזמן בעבודה בהוצאות׳ החסכון
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 דגלים הניפו:
העצמאות יום לכבוד

 את לחוג יודעים שהנכם הראו
 את גם אתכם קחו חגיכם.

 ויראו ברנר. פוטו של המצלמה
 בימינו חגגו איך הבאים הדורות

 את . עמנו תקומת יום את
אצל תקבלו והדרכה המצלמה

נ<ונו!ברנר
חוב ק ח<פה,ו לו ח 31 ה

 חוגגים
 העשור את

באילת

 הטיסה: מחיר
 אחד צד

 ל״י 17.675
 וחזור הלוך

̂אדקיננל״י 32.475
61562/3 טל. ,42 מזאה רח׳ ת׳׳א.

א ד! גג ד 1 צ
 יתרונות הם מה

מקצועית הכשרה

ת 1 ד1 ק פ ב
לוסמכים2 יםלור2 לרכז2־ב

מעשי למוד אחת שנה )1
ומרוכז

יסודי בי״ם לבוגרי כתות )2
גמנסיה 5,6,7,8 לגומרי

נסיון שנות 22 )3
בארץ מקצועי

מנוסים פדגוגיים כוחות )4
חדישה למודים תכנית )5
מקצועית דיפלומה )6
רב משרדי ציוד )7
וערב בקר שעורי )8
 ובאנגלית בחשבון הכנה )8

חנם
בעבודה סדור )10

הרבים לקשרינו הודות

ת״א ,12 הס :הרשמה
5061 טלפון

בערב 5—8 בבקר׳ 8—1

לע עשור ★ ישראל אות

שד צבא
 ההגנה בגדודי שהתקבץ צכא-העם

 כנופיית־ של רעננה תערוכת היה
 סדיר. וצבא תנועת־נוער פרטיזנים,

 בקרב, מאד ממשומעים היו אנשיו
 הם במחנה. מועדים מפירי־־חוק

פקודות בולשיט, הצדעות, שנאו

ת שאיני ב ה תאו הב או אני ש
 תחמושת מלאי כשיש ב״ברן״ לקצור .1

לסגת. פקודה לקבל ופתאום
ופת ולהפתיעו אויב לעמדת לחדור .2

ממארב. מותקף להיות אום
ממארב). (שמירה ל״אמבוש״ ללכת .3
 לדעת בזמן ובו גשום בלילה לשמור .4

חמה. במיסה ישנה שחברתי
מהנגב. למכתב לחכות .5
שונים. מכלים .כלים״ לנקות .6
מ ולקבל ״ממנו״ למכתב לחכות .7

חברה.
״ממנו״. הפרידה שעת מתקרבת כאשר .8
 : תמיד לי באמרה מאמי, להיפרד .9

עצמך״. על ״שמרי
גשום. שמירה ליל אחרי ביום לעבוד .10

 ״תנועה כל על כדור ״להרביץ״ .1
חשודה״.

 כדורי לו להביא לחבר להבטיח .2
לבוא. ולא רזרבה.

אותו. ״ולסדר״ בחור לפגוש .3
אותר שיראו מבלי ממארב לקצור .4
 מאמר ולקרוא ״כלים״ עם להצטלם .5

הזה״. ב״העולם עלי
״אותו״. .6
בביתנו. שבת בליל אתו לאכול .7
 מגלה הוא ובו ״ממנו״ מכתב לקבל .8

רגשותיו. את
 הבנות, ״אתן, עלינו: אומרים כאשר .9

אייזן״.
נשפיו. ואת הארגון מסיבות את .10

איישם השורה, ניערת א., ז.

הב שאיני אני שאוהבאו
עברי. בעתון שחורה מסגרת .1
שמתע בשעה ידיים בחיבוק לשבת .2

במעפילינו. ללים
מ רואה ואינני אותנו כשמתקיפים .3

מקום. איזה
 ואינני ״החברה״, את כשמתקיפים .4

המגינים. בין נמצא
הרשמיות״. ה״הודעות שקרי את .5
אכל לא עוד ואני לנסוע כשמתחילים .6

בוקר. ארוחת תי
יהודי. מכה כשיהודי לראות .7
 משעמם. סרט לראות .8

רעות. בשורות לשמוע .10

התקפה. הדיפת אחרי מתוקה שינה .1
ירח. בליל לשמור .2
 הם ירושלים״ ב״קול כשהקריינים .3

גבתון. חנוך או קרמר, אליהו
 ד״ר פלינקר, ד. אב, זיו מאמרי: את .4

ב״הבוקר״. הפטמן וי. רוזנבלום,
.אותה .5 . .
 שלמה מפי בתנ״ך, היום פרקי את .6

ברטונוב•
במוצאי־שכת. אלנבי, ברחוב לטייל .7
בשד ״הפרלמנט״ בויכוחי להשתתף .8

רוטשילד. רות
במוצאי־שבת. ראשונה סיגריה .9

תנ״ך. ללמוד .10
לב, רפאל

העברים) הישובים (משטרת
גב1ב אי־שם

►
אוהבי□ שאינינו

.5

לחוד. קבינה עם מכונה לנהוג
 הבנזין. בטנק מים

 בה. נהג שחברי המכונה את להכין
 ולהיוכח אורות בלי לפעולה לנהוג

 בדרך. שטעינו בבוקר
כב הובלת אחרי המכונה את לנקות
שים.

נקי. רובה עם מפעולה לחזור .6
חודשים. 8 אחרי חופש לקבל .7
רזרבי. גלגל בלי לסיור לצאת .8
טנקיים. אנטי מוקשים על לעלות .9

 על ולעלות בחורה... אל לחייך .10
ממוקשת. גדר

א!הב שא•!•
המולדת. ביתור את .1

השקר. את .2
פעולה. בשעת בכלי, קלקול .3
מצ ״היינו אומר: הפעולה כשמפקד .4

״ יותר, ליחים לו... אי
בלילה. 11ה־ של אחד לצד תעמולה .5
ריב. מחרחרי .6

מיותרת. התרברבות .7
פנימיים. מטעמים פעולה כשדוחים .8
האנגלים. את .9

אנו שאוהבי□
בזמן. הצבאית המשכורת את לקבל .1
כבוש. ערבי בכפר תרנגולות קומזיץ .2
במכונית. מאשר יותר בבת לטפל .3
 הגדודי... האפסנאי במחסן לסייר .4

לחבל. ולבסוף
בוקר. עד מלילה קפה לעשות .5
מזרון. עם במיטה לישון לשכב .6
פארוק. קינג מכוניות את לנהוג .7
 חבר של הסיגריות מנת את לקבל .8

בחופש. הנמצא
 החול בגבעות בת־הכשרה עם לטייל .9

העקבות. את ולטשטש
מחופש. שחזר ממ״פ חבילה לקבל .10

 ב., זלמנקה ר., חיימקה
ק. אריה א., אשכנזי

אני שאוהב
 מקום בצפון: בגבולות, מולדתנו את1.

י סוא׳ בדרום: הי״ד, רזיאל נפל בו
.2

3
האמת. את

כשהפעולה
למות.

הש בתכלית מצליחה

 האמיצים. מפקדי את
 ומחולותיה. המולדת שירי את

 ואת קלוזנר פרוס׳ כתבי את לקרוא
 גרינברג. צ. א, שירי

מוצלחת. העפלה
 ממני. רחוקה היא כי אם ״אותה״,

הכוחות. ליכוד
:תל־אביב אצ״ל), (איש ״אלים״

ק עשור ★ ישראל לעצמאות עשור ★ ישראל צמאות




