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ת מכירה סמבי
הס הדור. של הנצח ערכי כל את ולממכר למקח יציג בה אשר  ימכרו אשר והטובין המטלטלין ואלו'

אחרון. ואחרון ראשון ראשון — במחירם המרבה ׳לכל

כוס־דמעות. .1
היהודי. העם של

 קוב חצי ראשונה, יד
 פלאס־ עשויה דמעות.

לני נוחה משובח. טיק
היס לנאומים יפה קוי.

טוריים.
 27.— :התחלתי מחיר
תוג המתחרים בין ל״י.

מברשת־שיניים. דל

פר. .2
ועדתי. חברתי פר

 גדול, שחור, תכונותיו:
 וצועק עשב מעט צורך
 העדתי הפר דפוק. שהוא

 מצע בכל למיקוח יפה
 חלב. נותן אינו מפלגתי.
 רק — חינם המחיר:

מכאן. אותו שיקחו
טביעת .3

אצבע.
 טרומפלדור. יוסף של

 לחצה אשר אצבע אותה
 עשרות והרגה ההדק על

 אותה שודדים. אלפי
 בידית שהחזיקה אצבע

 ״טוב ואמרה: המחרשה,
 !״.ארצנו בעד לחרוש

 שמקום אצבע אותה
 עד נודע לא קבורתה

הי״ד. היום.
 הבית- .4

מי. הלאו
הפלסטיני. העם שד

 בי־ שלושה ברזנט. עשוי
 כי- ארבעה ווני-אוויר.

ל ונוח נייד ווני־מים.
 בו לגור יכולים הפצצה.
 נפש ארבעים—שלושים
הילדים. ׳פלוס — ברווחה

שולחן. מפת .5
 השטחים מפת

 של תוכניתו לפי
 שולחן. משה

 על־פי שורטטה המפה
 ח״כ של הבחירות מצע
צב שישה שולחן. משה
 נייר ירוק). קו (+ עים

 54,890 :מחיר משובח.
ל״י.

מפתח־שבדי. .6
 הסיכסוד לחיסול

במזרח־התיבון.
 יאריגג. בשם מכונה
 קשוחה. מפלדה עשוי

 בורג, בל לפתוח מסוגל
מ ברגים למיספר פרט

ה קייב־מילווקי. תוצרת
אחד. דולאר מחיר:

קשר. .7
היסטורי. קשר

 ההיסטורי הקשר זהו
 מדיר מקום׳ לכל שלד

 אבדדיס. ועד אל־בלח
מטפח אל לקשרו דאג
 להיכן תשכח לבל תך,

קשור. אתה
 קשר של כוחו הערה:

 קשר כל לביטול יפה זה
 אחר. מישהו של היסטורי

עממי. מחיר
 אפיפיור .8

קתולי.
הקתו האפיפיורים אחד
 אשר האחרונים, ליים
אר את עיניו במו ראה
 ממשלת ראש של נקה

כ מאיר. ישראל'גולדה
 שפל- שבעים־וחמש. בן

 חמש יהודי. לא עיניים.
לירות.

(:

החליט העם
מ מדינת־ספרטאל סבלה ומתמיד מאז

 שלא תדמית קשוחה, מיליטריסטית תדמית
 המדינה של החוץ למדינות הזיקה אחת

אי לכך האשמה השלווה. ושוחרת הקטנה
 ספרטאל, מנהיגי על כמובן, מוטלת, ננה

 חוגים ועל השוטפת הסיטואציה על אלא
 מתוסכלים, אנטי־ספרטאליים, שמאלניים,

 להזדמנויות מצפים שרק העולם, ברחבי
תדמית. היא תדמית אך להכפיש.
 של הכ״ה יום־הולדתה בהתקרב והנה,

 נפלה שלידיהם מנהיגיה, החליטו ספרטאל,
 הקשוחה תדמיתה את לרכך הזדמנות־פז

 דזרבות־הדולארים את ולאזן המדינה, של
הדשנים. במאגריה

 ראש־ממשלת־ הודיע כך — ״השנה״
 לא ״השנה — ושר־התיירות ספרטאל
 כ־ צבאי מיצעד כמקובל, ייעיד

 אחר, מופע אלא יום־העצמאות,
יע שלום, ושוחר שליו אופי כעל
יח השנה החג. אירועי במרכז מוד
 פולחן כחידוש חגו את העם גוג

 הספר־ אכותינו מסורת הקדישות,
 המוז־ ככירתנו הקדמונים, טאלים

 חינם־ יחדיו, לה שהוכרה הכת
לת שנה כ״ה במלאת אין־בסה,

 תקווה אנו והמדינה. העם קומת
ועוצמה זקיפות של זו שהפגנה

לאזו המיוחל השלום את תביא
כאן.״ עד השסוע. רנו

מעור ברגשות התקבל המפתיע השינוי
האינטלק המיעוטים מחו אחד, מצד בים.

 ועל המשווע, הכספים בזבוז על טואליים
 אחד הישג סביב הכ״ה חגיגות ביסוס
התקב שני, ומצד ספרטאל. מהישגי בלבד

 ובהתרגשות־נעורים רוטט בלב ההצעה לה
 יותר, הקשיש המייסדים, דור ע״י נלהבת
ה ימי־בחרותו את עיניו לנגד שוב שראה

אבודים.
 התיקשורת, אמצעי את גדש הפולמוס

מנ שר־התיירות של התקיפה עמדתו ורק
החג. ערב המופע של ביטולו עה

 ערך החגיגות, פתיחת לפני כיומיים
ה לקראת כללית חזרה הקדישות מטה

הבטי סידורי את לבדוק על־מגת מופע,
 תקלות האפשר במידת ולתקן והגישה, חות

פוטנציאליות.
 אמנם אורגנה הגנראלית, החזרה ביום
 ההמוני, המשגל מתנגדי של שקטה הפגנה

הבי משטרת ע״י ביעילות פוזרה זאת אך
 כאשר נמוג ההסברתי רישומה וגם רה,

 הארגון־ ע״י אורגנה שההפגנה הוברר
 דתנועוז־ההומד האימפומנטי־הספרטאלי

 גופים סכסואליסטים־הספרטאלים־החדשים,
מכבר. זה מקרבו הקיא הספרטאלי שהציבור

 במלוא עממית לחגיגה הפכה החזרה
 נהרו ספרטאלים אלפי מאות המלה. מובן

הר את וגדשו הארץ קצוות מכל לבירה
 התורים, !ממסלולי נגררו כלי־רכב חובות.

 ביחידות־צבא מתוגבר משטרתי כוח ורק
 קץ היה לא הסדר. על לשמור הצליח

ל עברו עת העם, של להתלהבותו
ש הקדישות של המרהיבים הטורים עיניו
הריכוז. נקודות אל גאה בפישוק צעדו

 הדומם הרוב של קולו העם, של וקולו
הכריע. והמיוחס,

 מים־ ראש אמר לאומה, דרמאטי בשידור
מ שהיה מי רב־ניצב־דידלו, המוסר, לג

 אסתיר, ״לא למופע: המתנגדים ראשי
 הייתי מיספר, שבועות■ לפני שעד
ן כדעתי איתן י א  את לקיים ש

הת אד ביום־העצמאות. הקדישות
האמי שימחתו העם, של להבותו

 לחזרה* ההמונית והנהירה תית,
 העם רוצה שאבן הראו הכללית

 אמו הצכעת זו היתה כקדישות.
 של הבנה אהבתו הכעת אדירה,

ש מי אמר ובכר לקדישותיו. העם
— שדיים בקול ההמון קול : אמר

 של בדרכו שנעמוד אנחנו ומי
?״ העם

מתכון
שבוע ה

ת א אד  מאודה ס
בעומר א־לג

לפר בבקשה אלינו פנו רבים קוראים
 | הממשמש בעומר לל״ג חגיגי מתכון סם

לבקשה. איפוא, נעתרים, הננו ובא.
 1 מתאים בעומר, א״לג מאודה סאדאת

 (שכונתיות גדולות למדורות במיוחד
 | החג. לתווי מיוחד נופך ומוסיף ומעלה)

כי צ י מ ה  :ם ר
איש) (לשלושים

 ומקולף רחוץ טרי, סאדאת — 1
 מטאטא מוט — 1
 ישנים פיז׳מה מכנסי — 1
 סבא כובע — 1

 אדמה תפוחי — ק״ג 8—12
 זך חול — ק״ג 4/י2

 סולר| או מזוט בנזין, נפט, ליטר 77
 ״אליאנס״ צמיגי 2—3

 פטרוסילנון קורט
ן פ ו : א ה נ כ ה  ה

 סכין| בעזרת הוציאי הסאדאת, טלי
 מכנסי״ בבליל עיטפי העצמות, את חדה

 על| בעדינות ונעצי וכובע״הסבא הפיז׳מה
 | בחורים שימוש תוך המטאטא, מוט

 1שליד במגרש תיקעי המוט את קיימים.
 של| אחידה ערימה מסביב וסדרי הבית,

 ורהיטים! קש קרטונים, מוטות, קרשים,
 והוסיפי! הנפט את בעדינות מיזגי ישנים.

 מתמדת. בחישה תוך הצמיגמיגים, את
 | לילדים ותני גפרור באמצעות הדליקי
 בשליו לאש. תפוחי־האדמה את להשליך

 | הוציאי שעות, שש במשך גדולה אש על
 ב־| מקושט והגישי צנני מכבי״אש, בעזרת
פטרוסילנון. קורט

 מושחרים| תפוחי״אדמה עם להגיש
צונן. וקפה״חול

לה״| ניתן יותר, מצומצמים באירועים
 עם| או נאצר עם גם זה מתכון כין

 למישפחות| הסאדאת. במקום קדאפי,
 ערבי.| סתם לתפוס מומלץ מעוטות״יכולת

היטב). (לנקות פחות לא וטעים זול
 ופריך| רך יהיה המתכון טעם! לאניני
 במנהיגי־מחבלים. תשתמשו אם להפליא

 ומרוט. שחוט — השק״ם בחנויות להשיג
בתיאבון.

שבוע
העברי הספר

ה מ א — אוי
היפאני הקאראטה גאון
 1 ידו, בהלם שוורים ארבעים שהרג האיש

 אליו השלוח חץ באוויר לתפוס שמסוגל
הספר| את כתב מטר, 10 ממרחק

קאואטה
לצעירים

 1 הסברתי טקסט עם וצילומים ציורים 300
מלא

 !הספר בשבוע ל״י 7.50 רק
״לדורי״. הוצאת בדוכני להשיג

• י
| )20.5.73 במעריב, שפורסמה (מודעה

רהשנוה
מיידית

מרווחת אמריקנית מכונית
למהדרין כשר *
לטיולי במיוחד מתאימה *
 עורלה) חשש (ללא דתי נהג *

בשכ״ח סופשבוע
 אונטרמן י. א. לפנות:

לציץ השני


