
שנתו----- -------:מייסדו של ממי
!יפה נוף איזה הידד,

מ.ז. ד״ר
בקארלסבאד). שלו, הנופש (במקום

״שפדיד אויד-אויר־ טיל שף ־ טילים ספינת מ מ 155 מתנייע תותחד

״גליל״ □עד דוגה
פיטפט גורדון א.ד. בירבר, הזקן הילל הזה, ישעיהו חלם, משה־רבנו

!ביצענו אנחנו אבל
ר1ו1י ב

הכותל
לרמח־גן

 פונים אנו בירושלים ותיקים כתושבים
המוס לרשויות ■ותחנונים בקריאה בזאת
 אתם מדוע ד לכם עשינו מה : מכות

 ;רחמו אנא, ץ חיינו את הורסים
:עלינו

 בירושלים לנו מארגנים אתם שבוע כל
 לעירנו ומביאים אחרת שמחה או חג

 אותנו, המציפים הארץ מתושבי רבבות
התח את •משתקים הרחובות, את סותמים

לחיינו. ויורדים בורה
 את עלינו והבאתם הפסח חלף טרם

 מיצעד לנו אירגנתם אחר־כך המימונה,
 עוד כלליות. חזרות 87 עם יום־העצ&אות

 עלינו וירדתם להתאושש היספקנו לא
 לשומעים אנחנו עכשיו יום־ירושלים. עם

 השבועות, חג את גם לנו מכינים שאתם
 השנה, ראש באם, שמונה באב, תשעה

 הבחירות, שנת ראש ■לאילנות, השנה ראש
ועוד. מערות סוכות,

 תנו לנשום! לנו תנו - דחילק
הזאת! כעיר לחיות

 ■הכותר את העכירו - מכם אנא
מאיתני! ■אותו ■קהו לרמת־נן.
 יותר טוב מקום אין — לנו ותאמינו

ל ■מיצעדים, לעשות המימונה, את לחגוג
 מאשר לשבות־רעב וגם לאכול התפלל,
ברמת־גן. הלאומי הפארק

ככרבת
״כרמת־גן הכאה ״לשנה !

ירושלים חתימות, 240,000

ת מ א על ה
 וחכם קטן קטן מופיע שמאל בצד

 31.5מ־ אחרונות בידיעות שמצאנו
 בורגיבה למה יודעים אנחנו ועכשיו

 השתן לו עלה פשוט רציני. לא הוא
הזה. לשמוק לראש,
 שלום ״הרוצה חז״ל: שאמרו כמו

■מגרונו״. ■מדבר השתן — ישראל עם
 הצטבר שהשתן להחליט גם אפשר

 בפרים, המדעיים החוגים של במוחם
ולע אחרונות, ידיעות של בדמו או

הספורט. לחדשות בור

בורגיבה
.י '־,•מן — * 1' 1)1
 , התיכון. המזרח

 בפאריז מדיניים חוגים
 זאת, עם מייחכים, אינם

 של להצהרתו רבה חשיבות
 כי אומרים, הם בורגיבה.
 י ב* סובל .הקשיש בורגיבה
ל הגורמת ממחלה אחרונה

 דבר בדמו, שתן הצטברות
 על רק לא לרעה המשפיע

 על גם אלא — הגופני מצבו
•׳׳.־־* י הנפשי. מצבו  
י . כאשמתנו" ״?א

אבן אבא אמר אתמולי
י וי*.מז* . י * י . י *<

גושן פועלי מועצת צבאות ה׳ ההסברה מרכז
 אחה״צ4.30ב־ ״לבון״ פרשת דשבועות, א׳ שלישי, ביום

בסיני קאטרינה סנטה מינזר ליד ברחבה יתקיים
 ק1ע קור׳ אוו חיזיון
מחן־תורה טקס
הניבחר״ ״העם בתחרות לזוכים

אחרונות״) ״ידיעות (בשיתוף
 בו-עכורם האחים :והפקה בימוי

 בך־אורי בצלאל :תפאורה
קלי: ניהול סי  בן־אחיסמר אליאב מו

לי: ניהול  בו-זונה צלופחד קו
אלמגור דן :וערך כתב

: ם י פ ת ת ש  ולהקת קורח * מדיין״ ״בני תיזמורת מ
 ♦ טובים צמד ♦ רעים צמד ♦ דותן דודו ♦ ״ממעמקים״

 ♦ עמית רוויטל ♦ המפיק״ ואשת ״השחקן רביעיית
♦ עמלק ילדי 300 של מקהלה

ר בו מוזמן הבדואי□ צי

 של 1סיפזר
פסיכולוג

ת מ א ת. על ה קו הרוו
נפ לפתע למדי. בחיר בוקר זה היה

 ללא התפרצה משרדי ולהון הדלת תחה
 מבוהלת כשהיא ש.ז., מוקדמת הודעה כל

 זעקה ״,1 רווקה ״אני וקצרת־נשימה.
 הירוק השטיח על מתעלפת וצנחה מרה

שלי. העבודה חדר שבמרכז
 על חושגתיה רוחה, את לה השיבותי

 הכרות. בדיקות מספר לה וערכתי ברכי
 את מניח — בדמה הסוכרזית אחוז

 לחץ־דם חמודים, — לויקוציטים הדעת,
 מדודה בתנועה ונפלא. ריחני ושתן תקין

 מלבושיה שארית את מעליה הסירותי
הת שלא למרות זממי, את בה וביצעתי

 האקט על לחזור ביקשה היא כלל. נגדה
 ברם, להסכים. נאלצתי ואני שוב״ושוב

 כ- לאחר — נישואין לי הציעה כאשר
 — הנ״ל הסוג מן טיפולים שלוש״מאות

אמיתית. מופרעת שהיא לי התברר
 וירה קטר נחג היה ש.ז. של אביה

 העגלה-והסוש. את משהמציאו בעצמו
 מיציאות שסבלה יצאנית היתה אימה

 לגימלאות לצאת ונאלצה בלתי״סדירות
 הבכור, אחיה המקובל. הפרישה גיל לפני

 רמלה בכלא מאושפז ארבעים, כבן בחור
 שהוזהר לאחר מהקיוסק, וופל שסחב על

 ש.ז. שוב. זאת יעשה לבל פעמים 667
 את שראתה מאז מהזיות סבלה עצמה
 ותיתה ענק, קרפיון ובפיו עירום אביה

 גליליאו שהיא פעם מידי וטוענת חוזרת
 אחד יום כדור. היא ושהארץ גליליי,
 המרכזית בככר המוקד מן אותה הורידו

 היא מריע. אספסוף כשמסביבה חולון, של
פלסטיים. ניתוחים למספר נזקקה

ה של הרווקות בעיית נובעת כאמור,
 בגיל פניה על שחלפה מטראומה אישה

 יש כי הטענה לו. בסמוך או ההתבגרות,
 גסות-רוח היא בגבר האשם את להטיל

 להת- מוכן מי מזה חוץ כאחד. וטפשות
 איזה לה יש בשח — ! רווקה עם ההן

כזה. משהו או בשכל, דפקט

מכתבים
למערכת

יער ולא דובים לא
שלום, למערכת
 אנציקלופדיה שיצאה בעיתון ראיתי

 כפי חיות״הבר, של תמונות ובה חדשה
הטבעית. בסביבתן נראות שהן

 נוהג אני בו בבאר פי להעיר ברצוני
 מחיה חוץ חיה, שום נמצאת לא לשתות
 מסוכן. לטורף נחשבת שאיננה אשתי,
 :הרגילים החבר׳ה שם יושבים כמו־כן

 וזברה וצביקה וזאביק ודובי אריה
 יוס^בכלל אבל פרס, ושמעון ויונה׳לה

 מה שבעתון. חיות־הבאר כמו נראים לא
לעשות! עלי

הלאומי. הפארק בן־אמוץ, תן

זכרוננת
ארץ־ישראל

ס זוארץ ק ט תורה מתן ב
 מלכיאל ד״ר רבנו, משה :לשמאל מימין
 אהרון בעיגול), (מסומן ז״ל זוארץ

 ולהקתו. קורה למטה: בן-נון. ויהושע
(מדי). זאבי האלוף ברקע:


