
לכינרת כדיר השיירה
אחד לדבר שיגעון

 אכזיב, של המשכרת שפת־הים ואווירת צח
 וראש־ עם קבל להכריז כדי להם הספיקו
הב בצירוף אירוסיהם, על גהריה, עיריית

להולנד. כשיחזרו מייד להינשא טחה -,
 החבורה, נעצרת קילומטרים למיספר אחת

 חוקם, רייר. המדריכה מן הסבר ומקבלת
 בטנדר העת כל הנעה הולנד ילידת יהודיה
 דיק שולף לאחר־מכן הקבוצה. מאחרי

 באוזני וקורא עבי־כרם ספרים מתרמילו
 הברית- ומן התנ״ן־ מן פסוקים כולם

 בני־ מקום• אותו על המדברים החדשה,
 וממשי־ ר,פסוקים, במשמעות דנים החבורה

בדרכם. כים
 (״איזה לנצרת מיזרחה, המשיכו מנהריד,

לטבריה. ומשם אדריאנה), גונחת עליות,״
 ירכבו ומערד במצדה בירושלים, יבקרו כן

 14ב־ קילומטרים 600 :סך־הכל לתל־אביב.
ימים.

 שהוא ברוך, נעים. ומה טוב מה הנה ^
 באוטובום־תיירים בארץ ביקר וכבר נכה

ל ״הוכחתי מרוצה: אומר, כולם,״ ״כמו
 למרות כזה טיול לעשות יכול שאני עצמי

 הזוג כנראה יהיו ומאריאנה ג׳ינג׳י נכותי.״
 ואולי הזה, הטיול מן שייצא השני המאורס

(יוחגנה). ויאייקט (חנן) יאן גם
 ושירי־דת עליכם״ שלום ״הבאנו בשירת
 ארץ- וכבישי בשבילי רוכבים הם בהולנדית

 רכיבת נעים ומה טוב מה הנה הקודש.
אופניים. על אחים

אופניו מתקן בוכ־כרוך־
הנכות למרות

 לירות, מיליון חצי
• הכל לא עוד וזה

 של המיוחדת ההגרלות מכונת בתוך חמישי ביום יתגלגלו מזל כדורי חמישה *
 מהכדורים. אחד החוצה יקפוע לחיצה ע״י הזהב. כדור יהיה מהם אחד הפיס. מפעל

 מיליון חצי בן הראשון לפרס ליי אלף מאה של סכום יתווסף הזהב, כדור זה יהיה אס
 של לתוספת ויצסבר השני לשבוע הסכום יעבור אחר, כדור זה יהיה אם י. ל

ל״י). 700,000-. (בסה־־כ י ל אלף מאתיים
לי! מיליון של כולל סכום עד להצסבר הראשון הפרס עשוי כך
 גם הצטברות תחל הזהב. כדור בגורל יעלה לא רצופות הגרלות חמש במשך אם

 אלפי עשרות הפיס בהגרלת נוספו כן ל־־י! 600,000־. עד להגיע עשוי והוא השני, בפרס
בזוטא. מיידיות זכיות

 ובהגדלת המיידית הזוטא בהגרלת ותשתתף פיס כרטיס היום עוד קנה
1 החדשה. הזהב כדור

 הזהב כדור
פעל של  הפיס מ
שלך! להיות ■כול

 המון״□ תעדיפו!
1.3.76־0 החל

גוה העולסשל
שנה /!2ל,-בלירות לשנה

תוצאות מחיר תוצאות מחיר
ס״תמשלוח העיתון י משלוח חעיתון

118 = 8 + 110 232 = 16 + 216 בארץ המנוי דמי •
135 = 25 + 110 256 = 50 + 216 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
160 =ב 50 + 110 316 = 100 + 216 ואיראן אירופה ארצות לבל •149 = 39 + 110 294 = 78 + 216 לקפריסין •195 = 85 + 110 387 = 171 + 216 ולקנדה לארה״ב •188 — 78 + 110 373 = 157 + 216  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

191 == 81 + 110 378 = 162 + 216 למכסיקו •219 = 109 + 110 434 = 218 + 216 ונצואלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •250 = 140 + 110 496 = 280 + 216 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •248 = 138 + 110 491 = 275 + 216 וניו-זילנד לאוסטרליה •229 = 119 + 110 454 = 238 + 216 לפנמה •
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