
ןדדך
הלא

תשאלי?
ציונות) (חידון
 בהלך הארץ״, 200״ מערכת

ה שאר את מפתיע כאופן דימה
 הד במיבצע פותחת שבועונים,

 בנושא וחינוכי חסר־תקדים דהות
הציונות.

 נראה העולמית ההתנכלות מול
אנחנו. מי להם

 בידורי, חידץ איפוא, לפניכם,
 הציונות. מתולדות חינוכי, אף

 הוא השלישי תמיד — (רמז
הנכץ).

 קרוייה מי שם על .1
בלפור! הצהרת

ג׳ירפח. הלורד א.
דוליטל. דוקטור ב.
בלפור. ג.

 שבתמונה האיש מיהו .2
(חוזה־המדינה)!

קוג׳אק. א.
לולובריג׳ידה. ג׳ינה ג.
 חוזה- הרצל, זאב בנימין ג.

המדינה.
הפסוק את השלם .3

-------יסדתי ״בבאזל
היהודים״. מדינת

קרומפלוצ׳רחצץ. א.

(טייפ-ריקורדר). רשמקול ב.
את. ג.

ז א׳ דגניה היא מי .4
יהושוע. א.ב. של אשתו א.
הקבוצות. אב ב.
הקבוצות. אם ג.

הקבו ״אם היא מי .5
צות״!

יהושוע. א.ב. של אשתו א.
פתח־תיקווה. הפועל ב.
 ראה — (רמז א׳ דגניה ג.

קודמת). שאלה

בו- מופיעה בתמונה .6
)4 סור ,3 בעמוד (המשך

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

:יבל״א דרכו ממשיכי
שידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

הארץ רחבי בכל לישראל ידידים
 • די־נור זיקוקין • בימות־בידור • מחאות • הפגנות
 • שמפניה • פרסים • גולדה • הגרלות • אמנים

התגוננות בעמדת האו״ם • נשים
נת לישראל מסורים ידידים אלפי

 שונים ביישובים השבוע במהלך גלו
 רחבי בכל כתבינו הארץ. רחבי בכל

האחרו האירועים על מדווחים הארץ
ה האו״ם החלטת נגד במאבק נים

מרושעת:
(איחוד) בקרפיודיעקב

 קרפיון-יעקב בקיבת הדגיה עובדי
 כל על לתלות אמש החליטו (איחוד)

הכתו את הקיבת שבבריכות הדגים
הצפר יראו למען ציוני,״ ״אני בת

 הגב׳ השתתפה כמו־כן וייראו. דעים
מאיר. גולדה

שבע בבאר
הח שבבאר־שבע צילה גן ילדי 55
 ל״גן צילה״ מ״גן גנם שם את ליפו

 האו״ם. החלטות על במחאה אסתר״,
מאיר. גולדה הגב׳ השתתפה בטכס

ברעננה
 יעקב הוותיק התחביבאי הפנסיונר

ההח את כתב מרעננה, 67 בן פטקוב
ה על האו״ם של האנטי־ציונית לטה

לגז אותן קרע ואחר־כך שלו, ביצים
מאיר. גולדה הגב׳ נכחה לעיני־כל. רים

בצירעה
 הוכש שבעמק־האלה צירעה במושב

 דבורים כנופיית על־ידי ותיק כוורן
חזי על לחרוט ניסה עת משתוללות,

 כן ציוניות.״ ״אנחנו הכתובת את הן
מאיר. גולדה הגב׳ נעקצה

ברמת־גן
״לדוגמא״ הממלכתי ביה״ס תלמידי

ה ללא ששוטט ילד תפסו ברמת־גן
 נחשד הילד ציוני״. ״אני הצהוב טלאי

ושער־רא־ האו״ם, עם בשיתוף־פעולה

 הילד הובל הטכס לאחר גולח. שו
 הגב׳ שפטה העיר. ברחובות בתהלוכה

צופים. 7000 לעיני מאיד, גולדה

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

 שנחשב ״מעריב״ על תמהתני
ו נ ל צ ציוני. לעיתון היום עד א
 אחרונות״, ״ידיעות הקדימו והנה,

ו יותר עכשיו עד שהיה פ ו מ ס ו ק ״
ות במיבצע ופתח ליטי״, דה ז ה  

 ״אני היפה הכותרת תחת חינוכי
ציוני״.

שותק. : ו״מעריב״
במער בוחשת זרה יד שמא או

ן שאלה כותיו. מ י ס בצידה. שאלה ו

 מהלומה עוד
לארם מוחצת

ב אמש הגיב השרברבים איגוד
הנפ החלטתו על מוחצת מהלומה

האו״ם. של שעת
 מר בהסתדרות, תיק־הברגים מחזיק

 שמו את להמיר הורה ,מוטרד, יוסף
 ברגים לחיזוק המשמש האביזר של

ל״ציונות״. מ״אום״ ונעילתם

 לומר: יש מעתה
 ציונות שלושה בבקשה לי ״הבא

 ז הציונות נעלמת ״לאן צול,״ ארבע
 או: פה,״ היתד, היא רגע לפני רק

 אברם.״ הציונות, על קונטרה לי ״תשים
יענשו. הטועים

■לד■□
ם אסור כ  מאוחר לישון ללכת ל
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ם אסור כ  סיגריות לעשן ל
ם אסור כ אלימות או מיו סירטי לראות ל

י□1קט עוד את□ כי
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ם מותר כ המחנכת הוראות לפי להפגין ל

גדולי□ כבר את□ כי


