
לעיטון
 אנטיוכי הנשמה זמר על והפעם

 דרדלה״ ״בומביימטה ששירו סיפלים
הפזמונים. מיצעד לראש דוהר

אישי תיק
 יוחנן :פרטי שם
סיפון :משפחה שם

העתיקה יוון טבריה, :לידה מקום
דרכמות 1.80 :גובה

תרנגולת :משקל
2 :עיניים

שי 12 מסרק קתרוס, :נגינה כלי
מאולתרת. ובזוקה ניים

לא אבל שלו, אמא את :להקות
חזק

בונזו :אהוב מזון

ס י ל י ם ס י ס י ח ל ל

טה מבייס דרדלה בו
 אוקמטום קאזו קאזו
 בנדרנייקה יאסו יאסו

 אופלטון אופלה אופלה
 בובטרון יאסו יאסו

 די דה לה דרדלה בומבייסטה פזמון:
דם

 דה ידה די דה לה דרדלה בומבייסטה
 בוספורוס יאגא באבא
 דרדנליס נאטו נאטו
 טטנוס אוזו אוזו

 לה יולה חווטאנאטוס
 די דה לה דרדלה בומבייסטה פזמון:

דם
דה דה די דה לה דרדלה בומבייסטה

משוט
בקייטנות

 יעקב שפילהאוז קייטנת
 טוב וכה בה נעים כה
 מאושרים כה אנו
ושמחים. רוקדים כה היום וכל

,אמרי הוא השנה הקייטנה ״נושא
 מר לנו הסביר הניגודים׳״ ארץ — קה

היוק קייטנת של מנהלה שפילהאוז,
לילד״. ״הכל רה

טבריה״מ חדש עולה אינדיאני
שניידמן בולשיט- ״סיטינג יאשוז

כל נושא לעצמה בוחרת קבוצה כל
 היא עליו ארה״ב, של מתולדותיה שהו

בקייטנה. שהותה במשן עובדת
 שפיל- מר הצביע שלפניך״ ״הקבוצה

 שטבלה עליזה נערים קבוצת על האוז
״מתר מהבילה זפת בחבית צורח נער
 מכאן הלינץ׳.׳ ,מעשה הנושא את גלת

ב שיעטרהו לקישוט לחוג הנער יועבר
 המותן. מן בשליפה הקליעה ולחוג נוצות

 אינו המוטבלים לבחירת הקרטיריון
 בילדים בוחרים אנו כלל ובדרך אחיד

)4 טור 3 בעס׳ (המשך

_____________________________

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 ניב, קובי מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 בטקס ״74 ״צבוע־ישראל עיטור
פרס שמעון למר צנוע

 נכחדת משלחת העניקה עקרב, כשדות אי-שם שנערף צנוע כטכס
הבי לשר ״,74 ״צכוע-ישראל עיטור את הארץ חלקי מכל מפונים של

פרס. שמעון מר טחון

 נושה רא
עובים־ לנשל

 פרס, שמעון הבטחון, שר אמו -
בו בגוש־עציון, בסיור

 של קרמיקה תבליט — העיטור
 טרף ועלה־זית בבולדוזר נוהג צבוע
הנר השר של לצוארו נענד — בפיו
בד אלפי של תשואותיהם לקול גש,

ב שהובאו מסורתית, בתלבושת ואים
מפיתחת־רפיח. משאיות

מקהלת גם הופיעה הטכס במסגרת

 ערגה. ובשירי ימנה״ מי אותם ישראל,
 בארץ, המנושלים מוותיקי ילדים, 14

 כתובת והדליקו לפידים מצעד ערכו
 הכובע״ בוער הגנב ראש ״על — אש
למרחקים. שזהרה —

 שר־הביטחון שב תודתו, בדברי
 תרשה לא ישראל ממשלת כי והדגיש

 ערבים. של נישולם את בשום־פנים
 ״נעשה — השר אמר — ״1 ננשל ״לא

 הדרושים, השטחים את לקנות מאמץ
סמלי״. במחיר ולו

 ובפינוי מאמין״ לא ״אני בשירת
הטכס. נסתיים הנאספים,

גבורות ינשל ״מי בשיר בירעם״ ״גברי

ר ב המערכת ד

ת ו כ ר ב
 אלא לקלל לא אנו רוצים הפעם
ך ר ב  ב״מעריב״ מצינו שכן דווקא. ל

המחז דבריו את האחרון שבת מערב
ב פל קים ב  האלוף של בישראל ל

ו (מיל.) ה י ז י ז ו ס (עוזי) ע י ק ר נ  
)01808( ^ .  ת י ב ה ־ ר ה משחרר ^

העליה. קליטת ואלוף
ש מה אמר — נרקיס ע. אמר ומה

. מרגישים ו נ ל ו  וכבוד לאומץ אך כ
 בגלוי, הדברים ואמר שהעז לו ייחשב

 עם וקבל משוא־פנים ללא מורא, ללא
עד ועדה כ  ־ ה הרעות לוחשי כל ו

ם י מ ס ר כ  וב־ בקירבנו הידועים מ
קרבינו.
ע שאכן ג  נגע הוא ומצורע זב נ

 קינאה ואל בא הוא מקינאה ההדלפות.
״עיתו לאותו לו אכפת מה וכי ישוב.
ם •כמה גרים אם נאי״ י ד ו ה  טובים, י

במעון. שלא או במעון
 דברי ומפרסם הנ״ל שהולך אלא

ו הללו כנגד ושטות ורעות־רוח הבל
 כדי עד ומגיע הקליטה. ומשרד הוריהם
ה פ ט  והציונות בפרט העליה נגד ה

בכלל.
ת ו כ ר ב  על נרקיס לע. שלוחות ו

כו ישראל עם בשם שאמר מה שאמר
 הוא, כן לא שכשמו הוכיח ובכך לו.

דו דאוג כביכול, הנרקיס הוא, שהרי
ל אג כ ישראל. עם ל
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ט מאכ שעפט א גע גע
 מירשעת. גבירה היתה שרה
 ואקסהביציוניסט. שיכור היה, צדיק איש נוח
 בנותיו. את ובעל התמסטל לוט

 עשיו. את רימה יעקב
 מאביה. אלילים גנבה רחל
 קסוקרית. היתה לאה

 שהתגיירה. שלמה עיר רצחו ולוי שמעון
 פחדן. היה אהרון
 זונה. בן יפתח

 לזונות. הלך שמשון
י כלום זה בגיבעה ופילגש

 מנשותיו. שתיים של בעליהם את והרג לזיקתנו עד נאף דוד
 נשים. (!)1000 שגל שלמה
 נער. על שכב אליהו

גם. ואלישע
וכו׳ וכו׳ וכד וכד וכד וכד

בפומ נוקע שלא וכדי דלהלן. הרשימה על בזה מתנצלים אנו
 מם■ הרינו ר״ל, נגיע בכנסת לשאילתא ועד ישראל כעוברי בי

 בשבת, פרטיות) (בולל מכוניות תנועת בל ר תיאם בי בזה בימים
 לפעול שתורשה היחידה הנוער ותנועת הממלכתי החינוף יבוטל
הישי בני של שיחרורם את להזכיר מבלי זה בל ״עזרא״. תהיה

דור. מדור בנהוג מצה״ל בות
עומדים. אינם גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי ובמקום

גועל. לציץ ובא


