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השקדנים מועדון
להס יבול אינו מאיתנו מי
ל קטן סקר איזה בלי תדר

ם? הק השקר על לא אבל יו
האדם. יחיה טן

 בישראל להקים מוכנה אני
לשקר מועדון זה), מדור (דרך
נים.

פשוט: זה מצטרף? מי
 מעניין־ שקר לשלוח צריך

 של ועדה אלי. מותח-מקורי
 איש 15מ- המורכבת שופטים

השק את תמיין שקר) (זה
יז ביותר הטוב והשקר רים,

יש לירות 1000 של בפרס כה
בנסי או (שקר•!•), ראליות

 עוד (שקר לעולם מסביב עה
•) י גדולי יותר

למשל.״
 ראשי- גדול הוא אשבול לוי

הזמנים. בכל הממשלה

ה ו ה ה ר ר ה א ר ש י

 טאו היושב־ראש של שלישו
״יש בהול: מיברל, לו הביא
 סין!״ על מלחמה הכריזה ראל

 שאל יש?״ ישראלים ״כמה
היושב־ראש.

 השליש. השיב מיליון,״ ״שני
מתאכס הם מלון ״באיזה

מאו. התעניין נים?״

השבוע מודעת
 אחרונה המצאה
האופנה! בשטח

נוכ פיאות לרכוש אפשר אצלנו
 הגוזנים, ובכל הגדלים בכל ריות
הגולגולת. עם יחד

בשכם אהבה
 בשכם בראש-עיר מעשה
 שכחתם) כבר אס נבלום, (היא

 בכאב: שאמר
 אוהב קצת אני ״כן,
?" עניינכם זה מה אך דיין, את

אמר כה
 המלחמות עם הצרה

 היא המוות ועל החיים על
לח מוכרחים שאחר־כך

 המנוצחים. עם יות
השודד שמבלולו----

£3פ0פ£69ס
גלילי לילי בעריכת

מכו עם הפיס מיפעל לא אוטומציה! לא
 של הגרלות לא שלהם! האי־בי־אם נות

 שזכה אחד אדם לי (תראו ביטחון מילוזה
 עומדת אני תנחשו. כן? מה במשהו!) דרכם

המש אחד כך: אין? הענף. את להבריא
 בפרס יזכה זה, לעמוד חומר שישלח תתפים,

 כל בלי שיוענק ישראליות, לירות 25 של
הבא. העולם מערכת על־ידי מיוחד, טכס

ש הבו מפקד אצל חנפן צ׳כי עסקן התייצב השבוע הביג\ן< חופ
בישר, מפקד,״ ״חבר בפראג. הסובייטית לשת

 החשאית למשטרה. בא אתה למה ״אז ברח.״ שלי שהתוכי להודיע ״באתי
 הסובייטי. שאל פראג?״ משטרת של האבירות למחלקת ולא הרוסית

משמיע.״ שרותוכי הפוליטיות הריעות עם מזדהה לא שאני להבהיר ״כדי

לוין חנוך

ברית־המועצוה כיבוש
ב,,מל המרתקים המיבצעים אחד
 היה צה״ל של הדקות״ 10 חמת
 ברית־המיעצות, כיבוש ספק ללא
 למיב־ נחשב כוללת מבחינה כי אף

 הוטל המשימה ביצוע צע־שוליים.
 12 (במקום אנשים 3 בת חולייה על

 למיבצע הרישמי התקן שהם איש
 ה־ מפקד זינגר רב״ט זה), בהיקף
 קבד־רחל טוראי סגניו, ושני חולייה
 אבוטבול. וטוראי

#
הכ החולייה סיימה המיבצע ערב

 בבוקר נהריה. בנמל אחרונות נות
 06.00 שעה לספטמבר, 21ה־ יום

סיס יפת מסג״מ טלפונית נתקבלה
 של ״אחרי!״ לקריאה המיבצע. מת

 החול־ אנשי שני זינקו זינגר רב״ט
המימה. הנותרים ייה

 המשיכו האגאי, הים את צלחו הם
הצפו חופו על ועלו הדרדנלים דרך

 של תוכניתו השחור. הים של ני
להד עד פשוטה היתד. זינגר רב״ט
 שני על במיקצת. נועזת כי אם הים,

ברית־ד,מו את לכתר הוטל אנשיו
בת ולהדקה וממערב ממזרח עצות
עצ זינגר רב״ט על מלקחיים. נועת

 מ, בריר,׳ את בחשאי לחצות היד, מו
הק אוקיאנוס ליד בעורפה להתחפר

 יסיגר, לחסום במטרה הצפוני רח
כוחותיה. של אפשרית

* * -$■
ובדייק בדבקות בוצעה המשימה

 עלה אבוטבול טוראי מופתיים. נות
 ע״י מועד מבעוד שהוכן קטנוע על

 בריר,״מ את להקיף והחל הרכש אנשי
הונ רומניה, עם גבולותיה לאויר
לחיילי ופולין. צ׳כוסלובקיה גריה,

 נותר לא המופתעים האדום הצבא
 לרגליו, כלי־נשקם את להשליך אלא
ול בזיגזג לנסוע אותו שאולץ דבר
יקרות. דקות שתי אבד

4 ■4 #
קטנו על הפרסי האמברגו בשל

מס את קבר־רחל טוראי ביצע עים
 תע״ש (טכנאי גמל. גבי על שלו עו

מגרוט קטנוע להרכיב אומנם ניסו
 גמל). להם יצא אבל שעוני־קיר אות
 הרפובליקות את ביעף הקיף הוא

 ולאחר בריה״מ של הדרום־מזרחיות
והש טילים בסיסי במספר היתקלות

אוחוצק., ים שפת על התחפר מדתם

 שנצטווה, המתמוטט האדום הצבא
ול לסגת זינגר, שחזה כפי בדיוק

 על עלה השני, החזית בקו התארגן
ונש ד,חולייה מפקד של 0.5 מארב

 שלימה. היתד, התבוסה לגמרי. בר
 הקרמלין. חומת על הונף בן1• דגל

 כתב־הכניעה. על חתם יריד,״מ נשיא
 רב״ט הבטיח הרוסית לאומה בנאום
ומים. קמח של סדירה אספקה זינגר

4 4 4
 מיגע שניות וארבעים דקות תשע
 זינגר רב״ט היה יכול הסיסמה הינתן

 למפקדו וסיפוק, גאווה מתוך לשלוח,
״ברי הבא: המיברק את יפת סג״מ
 קבר־ טוראי אבדות. אין בידי. ר,״מ
רגלו.״ את ;קע רחל

4 4 4
במיב־ יפת סג״מ לו השיב כך על

 את תקחו אל ״ברכותי. חוזר: רק
 את תקחו אל שנית: חוזר אני סין.
טור להערב: חדר־אוכל תורני סין.

 דיינו־ טוראי אברהם, אפשטיין אי
מנשה. אבוטבול טוראי יחזקאל, ביץ

,הגיעה." הנהבייגגיה ההעזלהה ראטדהגוגזטורה, ״אדוני


