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 — לכלב אדס
אדם
ל שעדה הילדה על שהסתער הגבר

מ הארנק שחטיפת חשב הדשא׳ על תומה

 לקח לא הוא אך ילדים. משחק תהיה מנה
 שזינקה האימתנית המפלצת את בחשבון

ש מקפיאת־דם בנהמה בפתאומיות, עליו
 יצרני של רצונם את אפילו משביעה היתר,
 הענק הכלב בסקרוויל, בני של כלבם הסרט
 הגבר, של בשרוולו תפס דיין גרייט מסוג

לזוז. לו איפשר לא
הסצינה הארנקים. חטיפות חיסור

- י5 מחבק ״דני־ענק״
שי יחס — אנו

תוקף וחברו
ארנקים לחוטפי לא אך —

ה תערוכת במסגרת — מבויימת היתד,
 בשבת שהתקיימה השנתית, הארצית כלבים

או בבאר־שבע. בבית־הנוער שבועיים לפני
 את לחסל ניתן כיצד יפה הדגימה היא לם

הערים. ברחובות הארנקים חטיפות מכת
 הצופים, מבין ילדים, שישה אחרת: הצגה

ל ומתחת כשבכיסיהם הדשא, על התיישבו
סו מוחבאות מהם שלושה של כובעיהם

 עשה אביר המשטרה כלב חשיש. ליות
 כל את מיד איתר יחידה, הקפה סביבם

החשיש.
ה הצגות לעומת כולם. מלוקקים

ה ההצגה מהתערוכה הפעם נעדרה כלבים,
 של תצוגת־האופנה — הקבועה אנושית
כלבי עם שהגיעו הגברות׳ הכלבים. בעלות

ה רחבי מכל ומכוניותיהן בעליהן הן,
איננה שבאר־שבע כנראה החליטו ארץ,

ו740 חשב׳ן
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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ת את בו שו ת על־גבי לשלוח יש הת  הגלוייה: על־גב׳ ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויו
תרון ״.1740 ״חשבץ שלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפי  למי

תרון התחרות ממשתתפי גמדים ״פאפילונים״ וזוג ענקיים ״דנים״ זוג.13.1.1971 — הפי
_ _ _ _ אופנה תצוגת ללא — הפעם _
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