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חורפי ליום שעשוע
האי הזמן הם הקרים החורף לילות

 משפחתיים. חברה למשחקי דיאלי
 והוא הגילים, לכל מתאים הבא המישחק

זרי אינטיליגנציה, של רבה מידה דורש
חד. וזיכרון ידיים, זות

 תוכל בעזרתן הנחיות, מיספר להלן
: דלמטה החידה את לפתור
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:איפוא לענות עליכם
ן הרוצח הוא מי א.
ה גרה והיכן הנורבגי שותה מה ב.
ן זברה

!בהצלחה

מדנו □ ״לי ת ח או ק א ל ל ״ ש ח! כ ש ״
 בשבוע הופלו מטוסים אחד־,עשר

 במרכז שהתחולל עז בקרב שחלף,
הארץ.

 המיב־ מפקד שהיה א. בן א. סיפר
 כפי שיבואו, ידענו להם. ״אדבנו צע:

 נהגו הם בעבר. לבוא רגילים שהיו
 אבידות לנו להסב במפתיע, לחדור
עצ ביטחון קיבלו הזמן במשך ולסגת.

הור היום, לאור עלינו יורדים ותיו מי
 את לנצל נהגו פשוט ומסתלקים. סים

וסלחנותנו.״ טוב־ליבנו
 חיכינו, ערוכים. היינו שהפעם ״,אלא

ונכ מגע יצרנו כשהגיחו, מייד להם.
 אחד־ לנו הפלנו לקרב. עימם נסנו
 סי הוכחנו שחשוב, ומה מטוס, עשר

בשמיים.״ שולט
 ירימו לא הם ללחוץ. נמשיך ״אנחנו

 הכל למדות ואם לאוויר. מטוס שום
 את גם לנו נהרוס להשתולל, ימשיכו

ושדות־התעופה.״ ההנגרים

 מעניין? במקצוע רצונך
 טובה? בהכנסה רצונך
 ? ובקידום במעמד רצונך
נוחות? עבודה בשעות רצונך

למד
בביתו

בהתכתבות
 שנות 12 סיימת מצה״ל, משוחרר דינאמי, צעיר הנך אם

מסחרי) לרכב (רצוי נהיגה רשיון ברשותן ויש לימוד
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הפנוי. בזמנך בהתכתבות, סאטירה למד

 במקצוע. עבודה מובטחת בהצלחה, הקורס למסיימי

תל-אביב. ,1 זוארץ רחוב בע״מ, לסאטירה הישראליים המכונים

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

:יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון. אפרים מרמרי, חנוך

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

ר ב המערכת ד

ב חזיון ר ש
לו במצרים, האחרונות המהומות

 שעמדו בהן. השמאלנים יד לנו, חשים
 המצרי סאדאת א. כנגד ויצאו וקמו

ת כה בדרישה י ש ו נ  ופשוטה: א
עוד. ולא — ושלום״ עבודה ״לחם,

 ידם ללחוץ החמה והנפש רחב הלב
 לומד מצריים, שמאלנים אותם של

חבי שמאלנים אתם, ״אחינו להם:
ו נא המשיכו בים, הדרך!״ בז

 הבוערת ישראל אהבת אותה ומול
א שמאלנינו מוצגים ו מל  ערוותם ב

 דהסתותיהם הקטנים קינטוריהם על —
 ל״לחם, ודרישתם הנפשעת ומילחמתם

ם״ עבודה עוד. ולא — ושלו

 שמאלנינו שמאלנים לכאורה והרי
 אלה בעוד אך המצריים. כעמיתיהם

 אלה דווקא הנפש, בגדולת באים
ו נ וקוטלני. זוחל כסרטן הריהם של

 זקוק כמונו מי :ונאמר איפוא נסכם
 במצרים, ודווקא — איתן לשמאל
 — ישמעאל ״׳אם :הנביא אותו כמאמר

 ואשמאילה״, תיימין ואם ואימינה,
היה. פשוט איש א ל נביא אותו והרי
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