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□ חז״ל י כ ומ ל בז״ ת
 תנאים־ תנאים, חכמי־תורה, מטה, החתומים אנו

 את בזה מביעים וסטודנטים, אמוראים מוקדמים,
 ובסיעתו(סיעתא זוארץ מלכיאל ברבי תמיכתנו
הגדולה. ולכנסת לסנהדרין בבחירות דשמייא)

 מירון. ריפורמי, רב כר־יוחאי, שמעון דגי
 יבנה. ספר־האגדה, מחבר בן־זכאי, יוחנן ,ר

 ציפורי. ביוכימאי, בן־שטח, שמעון ד״ר
 בני־ברק. ועקרת־בית, רועה־צאן עקיבא, ורחל רבי

 יודפת. החקלאים, התאחדות סיו״ר שבוע, (פומה) כלכא
 נהרדעא. פיליטונאי, גמזו, איש נחום

 קריית־צאח. מ.א״ כן־טרפון, יהושע ר׳
צפת. פקיד־קבלח, האר״י,

 ירושלים. ח״ב, אמוראי, אדי
 נתניה. לטבע, אמוראי ויינברגר, משה
 צבאית. היסטוריה בר־בוזיבא, שמעון <מיל.) אל״מ
 תל־אביב. עיתונאית, פלאוויום, יוספה

 אושה. שרטט, המעגל, הוני
 הר־חברון. בדואי, אבינו, אברהם
 מצדה. חופשי, מתאבד בן־יאיר, אלעזר

ח״ל, מגוש יוחנן, רבי

ת ע״י במודעה (מוגש ע ת) זואר? ־ ז״ל סי ס לכנ

)1 טור ,2 מעוד (המשך

4ל- אגפו את חושף כן.  של במיקרה 8
 )7 ;6\ ,1\ >6 לשחק עדיף דאבל.

בוזגלו). שיטת (לפי ;4ז ,6ח
8( 38, ^2; 9( 51, !2, 10? 10( 
 ;6ג ,11 )11 ן שרמזנו) (כפי ן .£17.

 לשחור די כזח במיקרח שקוף. תימרון
 או- בגקבוק לזכות כדי ;6ה ,4! לפנות

רננ׳דח.
 את מנצל השחור ; 0(6ד ,38 )12

 .58 על ללחוץ כדי המיספרית עדיפותו
 הלכה גרועח. (הטלה ן 14 ,4ט ,2ח )13

 ;28 ,20 )15 ן 28. ,6י )14 ביצה).
 ,5ז )16 רצח). מכות איציק את מכה (לבן
ניכנע. שחור ; 28

ב השחור בחר לו נשימה. עוצר קרב
מרו בסגירה במקום ספרדית, פתיחה
תיקו. לסחוט יכול היה קאית,
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ד
ב אפריל או מהלכים בשלושה מרס
שניים.

מכתבים

קיש אמצעי
 ערבי. זה מה יודע אני סוף!-סוף!

 שלושה,—חודשיים לפני רק
 שחרחר דבר זה שערבי חשבתי

ומט בגב סכינים שתוקע ומלוכלר,
 כדי רפיח, בחולות מוקשים מין

 קטנים מתנחלים של חייהם לקפד
ונלהבים.

 האמת. את יודע אני עכשיו אבל
 אמצעי-קיום. גם זה ערבי
 פחות אובל אבל טרקטור, כמו

דלק.
 שלו, הערבי את לו שלוקחים ומי
 אמצעי-קיום לו לתת מייד צריר
 למיקרה הופר הוא אחרת אחר,
סעד.

את לצמצם רוצים הרי ואנחנו
הפער.

או נצמצם איר ברור גם עכשיו
 אמצעי־ לה שאין משפחה כל תו.

יו- (או אחד ערבי תקבל קיום,

:לדיין — רפיח תחתנפי המושכים חברי

 הערבית העבודה הפסקת
הפסדים לגו תגרום

קיום !!מצעי להם יינתנו אם להפסיקה לוננים

 יהיה ומייד הגודל) לפי הבל — תר
זול. קיום. אמצעי לה

 לאמצעי-קיום רק שזקוק ומי
מיני ערבי. ילד יקבל מינימאלי,

מאלי.
 מפית- הקטנים העבדים ולסוחרי
 אמצעי-קיום נייבא חת-רפיח,

 מדרום־אפ- או מרודזיה שחורים
 ללבלר יאלצו לא שרק כדי ריקה,

 הרביזיוניטטיות הצפרניים את
שלהם.

שהערבים יפה מאוד זה בעצם,

מטאמורבחה
 הופעה קוסם. ראיתי שעבר בשבוע

שע חרבות, בליעת בתכלית. רגילה
קוסם. ידיים. זריזות קלפים, שועי
תק לולא כך, על מתעכב הייתי לא

 סיום לקראת שאירעה מעניינת רית
 כי לנו ובישר קד הקוסם התוכנית.

 קד מכובעו. יונים לשלוף עומד הוא
 זזת לחש שחור, צילינדר נטל בשנית,
 ידו את דחף הידועות, הקסם מילות

 שלף יונה תחת והנה הוציא הכובע, אל
— יונה תחת ושוב ידו דחף שוב שפן.

 היונים — הלאה וכך הלאה וכך שפן.
לשפנים. הפכו

אפי הופתענו, הצופים אנו רק לא
 עוד כי ונשבע חזר עצמו הקוסם לו

יונים. עימו היו הבוקר

 אומרים הסביבה. בכל שכך אומרים
ל היונים הופכים הסתיו שלקראת

שפנים.
 מה אין אז הטבע, צו זהו ואם

לעשות.

 הם קודם הרי לאמצעי-קיום. הפכו
 זה בגלל סיכון-ביטחוני. סתם היו

 בתור שיחזרו בדי אותם. גרשו
אמצעי-קיום.

 סיבון- או ערבי: של גורלו זה
אמצעי-קיום. או ביטחוני,

 מביאה העבודה — שנאמר במו
 ״ארבייט — בעברית או חופש.
פראיי.״ מאבט

למערכת
רע שם הוצאת

 כי בעיתונות לקרוא מאוד התפלאתי
 האחרונה רעידת־האדמה של עוצמתה
נמ — שעבר בשבוע הארץ את שפקדה

ריכטר. סולם על-פי דרגות, בחמש דדת
 כי לקוחותי, לציבור להודיע ברצוני

רעי בשעת בלל ניזוק לא שלי הסולם
 הדברים שכל ומכאן הנ״ל, האדמה דת

 השמצה של בגדר חינם אודותי, שנכתבו
 שירות לתת ממשיך אני דיבה. והוצאת

מזג״אוויר. ובבל ללא-דופי,
צבעי ריכטר, יוסף

ש
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 המזין, הבריא, הצעיר, לעוף שם״, לי ״הבו התחרות במסגרת
:הראשון כפרס זכתה לצלחת, ישר הלול מן והרענן,

פולקע־עופשטטר רגינה הגב׳
:השם את שהציעה

צלוחעס ־ עוף
 פולקע־עופשטטר לגב׳ הוענק י, עוף־צלוחעסים 150 — הפרס

בארץ. אי-שם מרכזי בלול צנוע, בטכס
העוף־צלוחעס. תודעת להחדרת אדיר פירסום למסע כקרוב היכונו

הנושם העוף — צלוחעס עוף
 טוב עוף

טוב
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