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העץ. על משתיים
ארץ ד״ר זו

?׳׳) לאן — הנודדות ״הצפורניס (במסתו

רמת־גן ע<ר<ת
לשיקום המחלקה

ההסברה ל בוינה
מיוחדים לאירועים האגף

י□1ש לה שציפית□ המלחמה
ענק אור־קולי חזיון

 • בעורף נפגעים $ חי״ר אש $ פיצוצים • מסוקים # צניחות @ נגמ״שים
 • מילווה־חובה • ירקוני יפה • סקאדים־פרשינג # האפלה $ נפל״ם

 • שיח־לוחמים • מעשי־גבורה $ הרצוג • פצועים זעקות • חובשים
מי קומנדו * שמר נעמי • מתנדבים גדנ״עים  רן # מיפגש־אמנים • י

• הרוגים • נכים • הג״א • אזרחי מישמר • שבויי־מילחמה • אלירן
ועוד ועוד אלבומים

אטינגר עמוס :במאי

אנחנו מנצח:
תר ״מרתק : הביקורת דעת .ש ד ק ממיבצע יו . תר נועז . .מששת־הימים יו . .

ן רו תר א ״ יו ם... רי פו כי ה ם־ מיו

׳דדיה! תשיח אם נר תתנגד! נן מהו
בקרוב... ♦♦♦ בקרוב ♦♦♦ בקרוב ♦♦♦ בקרוב ♦♦♦ בקרוב

~ המשך) — סרוגה (כיפה
ה היפנה רוטטת שהיתה ועד

 סבתא שאכל קול ויצא גבו, זאב
בשעועית.

סרוגה, כיפה מיהרה שכך כיוון
הצייד, בית אל בה, רוחה עוד כל

מנגלה יחף :מתחבא

 בחופש, היה הצייד-התורן אבל
 בלבד. ציידי-נאצים היו ובבניין

 קרא החוצה,״ צא מנגלה, ״מנגלה,
 מברל׳ה, חוץ אבל צייד-הנאצים,

 לא לבית-ברל, שמיהר כצנלסון,
איש. יצא

סי גם האגדות, בכל כמו אבל
ה הזאב בכי-טוב. מסתיים פורנו

 סיירת-השבת על־ידי נתפס רע
רא להצגה כרטיסים שקנה שעה

 שם נמצאו בטנו וכשנפתחה שונה,
שוחמכר ויוסל׳ה אדומה כיפה

 אלא עוד, ולא ושלמים; בריאים
 בית-כנסת שרידי מעיו בין שנתגלו

 של השני הבית מתקופת עתיק
ופרצת״. ״ופרצת הפיזמון
 פורה לחנן נישאה סרוגה וכיפה

 נעצר לא ואם מסינדרלה, שהתגרש
ואו בעושר חיים הם הרי בינתיים,

 עד פסרה-והזאב בהיאחזות שר
הזה. היום עצם |

ו פר נ שנ
 תמיר הוא חכם. איש הוא פרשננו

 לקחים מפיק לנצח פיו מסקנות, מסיק
הכל. יודע ועטו

 הכיפורים יום מלחמת לפגי ■וכך
 — סיני מבצע לקחי את הפיק הוא
 למרות מפולגים שהערבים ידע הוא

 היה מאוחדים, עצמם את עושים שהם
 הוא לטובתנו, פועל שהזמן לו ברור
הז הוא בדיחה, זה הנפט שנשק ידע
 אותנו יתקפו לא לעולם שהערבים היר
הידוע. הסיפור וכר, וכר וכר

ש מזה יישבר כמוהו איש לא אבל
הדרך. כל לאורך טעה הוא

להתק מייד יעבור הוא — אדרבא
נש לא שהוא לכולם יראה הוא פה.

 ממשיך שהוא לכולם יראה הוא בר.
 הכל ויודע ומפיק ומסיק חכם להיות
כרגיל.

 הכיפורים, יום מלחמת אחרי עכשיו
 על קופא לא שהוא לכולם יראה הוא

הת שהוא לכולם יראה הוא שמריו.
 ששת־ לקחי את הסיק הוא — קדם

 עושים שהערבים למרות — הימים
מאו בעצם הם מפולגים, עצמם את

לרע כאילו פועל שהזמן למרות חדים,
 והכי לטובתנו, פועל בעצם הוא תנו

 מאפתעה. להיזהר נורא צריך — חשוב
 הנפט שנשק כולכם שתדעו כדאי וגם
בדיחה. לא זה

 כאן מי יודעים כולנו כי נכון. וזר.
הבדיחה.

כותרת: קח
בעיסוי. חשודה 15 בת

)24.9.75 אחרונות (ידיעות
 אחרונות רשימות 28ב־ כלא־יהודים חשודים 148

מישרד־הדתות. של
)24.9.75 (הארץ

 כהולד־רגיל. חשוד 46 בן
 כמגבת־מיטבח. חשודה כלורופיל מישחת־שיניים

 כגננת. חשודה בתולה
ציפורניו. בכסיסת חשוד משורר

 כמהנדסים. חשודים 18
 ״ידיעות־אחרונות״ בקריאת חשודים נעצרו
ו״הארץ״.

)1.10.75 הארץ 200(


