
ם טעות ל ו ע ת ל ק ד ו צ
 קולונל כנף מפקד של בראשותו

 .1554 בשנת בקהיר איבראהים חסן
 תל־אביב בן־דור, אורי (הארץ)

המעופפים. הפרשים בראש

 בפני עצמה״ ״פותחת לנצט בתיה
(מעריב) עתונאי.

 חיפה שורץ, עליזה
עולמית? הצגת־בחורה

הדרו העדה מייסד היה זה שליש
(הארץ) זית•

 רמת־גן לוי, דויד
מוס נשארו האחרים השלישים שני

אדוקים. למים

 בלבד. הגינה למטרת הוא הנשק
חיפה שיקה, אורי (למרחב)

אטומית. ופטריה רימונים לגידול

גלילי לילי בעריכת
מבין. הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
יזכה שליחת זה לעמוד חומר ב המשתתפים
הזו־ שבוע לירות. 10 של בפרס ב שבוע מדי
חולזן. חסון, אליהו — השבוע בפרס כה

 ניגש־ שלנו, בית־החרושת של הפועלים לועד הבחירות בעת הגדול הסוד
 לכל ניגש המפלגות אחת עסקן לקלפי. השני אחרי אחד נו

 מהבוחרים רבים הנכונה. הרשימה את כללה שכבר מעטפה לידו ותחב פועל,
 לפתוח וביקש סקרן, היה אחד רק הקלפי. תוך אל הסגורה המעטפה את שילשלו

 העסקן. שאל לך?״ ״למה המעטפה. את
 האיש. השיב בוחר,״ אני מי בשביל לראות רוצה רק ,.אני
חשאיות.״ בחירות הן ״אלה העסקן, ענה צורך,״ שום ״אין

חיפה ברגמן, יא.

צברעו
ם די מו ח

עז צנ ק עו ו
ס  לאכול הילדים את מזרזת מטפלת *

 מאד שהוא באמרה בקינמון, ♦אורז ♦
 רוצה ״לא ומפטירה: טועמת מיכל טעים.
טעים!״ אוכל

פלמחים
★ ★ ★

 בסירה שלושת משדר ישראל ול *-פ
ץ|  מלבד לרדיו, מרותקים הכל אחת• ׳
 ברעש טרקטור המתניע אחד חבר י

 ״אל עומר: אליו זועק מחריש־אוזניים.
שם!״ תסתיר

פלמחים
★ ★ ★

ל מקשיבים בחדר לרדיו: בקשר שוב <9-
 מבקש יורם נמוך. בקול המשדר רדיו, !

גז!״ לו ״תן להגביר:
 וםחבת שרו וןופת־החםכון את גירית ש רי אתר ״אביךחוקוק

אותה.״״ נוחביא הוא היכן רי גת גרי רירות. נושר תתנה

מתחתנין כיצד
וסבתא סבא חתונת

 — בצוותא התחתנו וסבתא כשסבא
 כסוסה העיר כל היתד,
 השטרימל, את חבש חי׳מל בר הרבי
 החופה. בעצמו ערך

 הטבעת ענד ברעד וסבא
 כדת הצנועה הבתולה אצבע על

 ידידי הבובות/ וכל
 אי־אי־אי. בבכיה געו
 האדימו: ופניו אמר, סבא אז

. ״הרי . ת.  ישראל״. כדת א
 ורחימו בדחילו הסכימו, וכולם

 האל. של דברו זהו בי
 פרל הדודה עם ברל ובשהדוד

 — השר׳ל את לרקוד במטפחת אחזו
 ידידי הבובות, כל אז

אי־אי־אי. בבכיה געו
★ ★ ★

ואמא אבא התונת
 לקבוצה יצא בחור אחת פעם

 מצא. שם הוא בחורה
רצה מאד ואותה

שנים. הרבה לפני לפנים, זה היה
 שרוכים עם בסרפן היתר, היא
 עור של מעיל היה לו

מלוכלכים. ומגפיים
ם... זה היד, לפני

 חשב, הוא חביבתי, נא, שמעי
 אותי את אוהבת אם

הרב׳ בלי גם נסתדר
.לפנים זה היד, . .

 בהיסוס פנו לועדת־שיכון
 בצריף, חדרון וקיבלו

פרימוס. של בתוספת
.לפנים זה היה . .

 רב זמן ואחרי שנים: עברו כך
 לכפר־יחזקאל, נסעו הם

הרב. אצל להירשם
.לפנים זה היה . .

 שאלה: הרביעית והבת
 שאבא־אמא פתאום מה

.־ חתן־כלה? משחקים
.לפנים זה היה . .

 גדלה קצת הילדה בינתיים
ללמוד, תגמור מעט עוד

--------כלה להיות רוצה והיא
בית־השיטה עזריה,

גנר נורבר כשאתה אותי נושנננום אינך ״רא,

היאה לנןרוא •כול איג•
 התאח- שר הפריבובוית הוגנרה שר הםיום בישיבת

 הנובוג׳- וננדת ונציגי הנווםנוכים רואי-החשבונות דות
 בהצ- הכרורות הפטרוניות ןורות2הנ רדיון תוננרו ריב,
----------תוגש אשר ןה,2החו ננת

 הקהל כפני תציג כחדרה מודרנית למוסיקה הקונסרכטוריה
שמריהו ה״ה כצ׳לו, המצטיינים תלמידיה מבין שניים הרחב

--------כתכנית ברנדנבורג, הגב׳ המלווה בדברו. ואלהנן גרינבלט
. •

 הרשוץוביך; נחנון בן בנורית אתנזור הובא כאשר
 בית-הנושפבו שופבו בפני ״הנזפגר״, נזוזברת נוונית נהג

ב- הנזצב את הנוביר הוא בכרכור, תנונוה רנובירות
״----------השופבו ״כבור :ארה נורים

*

 כמוצאי־ השנתית פגישתם את יערבו אונגניי העיירה עולי
----------היד הנדבן של בביתו 8.45 משעה ההל שכת,

 ח־יר שר הישגיו אתנוור הוצגו רב־רושם בנזיפגן
נצי הווייר. רי נופון בנזנונוד הרפואית, \ה2האםפ נזצניח־י

----------הנןורפום גי

הפסי אשר מחנה־נחמיה, מבכי של הכדורמים קבוצת מאמן
בתוצ מחנה־נחמיה, הפועל קבוצת נגד האחרון כמישהקה דה

 המקומיים, הספורט עתונאי בפני חגיגית, הבטיח ,28:6 אות
----------ההזדמנות להם תינתן באשר הכאה, כפעם כי

 והן סופתית נובח־ינה הן הרבים, הכשרונות ראחר
 האח- הוזורשים בוזשך ןרו2פ אשר אנזנותית, נזבח־ינה

 נזוותיוןי שכנזה ואוורי ״הצריפון״, תיאבורון את רונים
 השווגזנים רוברי הבבויחו וחורש, התארגנו התיאבורון

ה החתור״, נוירר ״נודונו את \רוב2ב יציגו כי אתנוור
---------הנוש־ הפיני נוחות

עליית של הסטטיסטיקה את פירסם העבודה לפריון המגון
האחרונים. החודשים לחמשת התעשייתי הייצור יכולת אינדקס -*י• -,י״ ^ •י**״״ ״•יי״**״״


