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ט חז־עז לאומי ספור
לתנועה. נסגרו הרחובות

 הסוגו, על קיפצו ונערים גערות
בישראל הראשונה הסוגד באליפות

 בשידורי שבועיים לפני חזו! שלא מי
 והוא מונטריאול מאולימפיאדת הטלוויזיה

לח היה יכול הרצליה, תושב במקרה גם
 — במינה מיוחדת ישראל באליפות זות

פונו. על בקפיצה ישראל אליפות
ב ■והשבים העובדים פוגו? זה מןה

 במה בתחילה הבינו לא הרצליה רחובות
קיפ ספורט בבגדי ונערות נערים מדובר.

מכשיר על העיר של הראשי ברחובה צו

סוגו על נערות
— מישפחתי שיגעון

מבוגר פוגואן
עסק הפך —

בניתו ענקי. קפיץ שבמרכזו קביים, דמוי
 את והנערות הנערים עברו קלילים רים

 השיגו אפילו ובמהירותם הראשי הרחוב
 במהירות להתחרות שניסו אחדים, נהגים

הפוגו. רוכבי של זאת עם נסיעתם
מאר סיפר משפחתי,״ כשגעון התחיל ״הכל

באי מסיורי ״באחד דורון, זאב האירוע, גן
 חן מצא המכשיר הפוגו. את גיליתי רופה
אח מכשירים לארץ, בשובי והבאתי, בעיני

 והיום מיד לזה נתפסו הם ילדי. עבור דים
 באליפות.״ יזכו שהם בטוח אני

 שאר שבין דורון, זאב חשב כך אחר
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ראש. בלי

למצוא ונסח דימיונך את הפטל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. .קשקשת,״
 חפורפמגח, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קוד־ בתל־אביב, דרייב-אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

הרים. מטפסי •
 א׳, 8 רחל רח׳ אולצ׳יק, איל

גבעתיים
 הזוחל. הפיחות עיקבות •

אימבר רחי רובינשטיין, צביקה
כפר־סבא ,17

זמרת־אופרה. של מחשוף •
רח׳ רשף, ושלמה רוני

תל־אביב ,14 מנדלשטס
 הלוחות עם בזהירות ״מוישה, •

מההר!״ בירידה
תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי

הצי ממעוף משתזפת של חזה •
פור.

 ,19 אילת רח׳ לסינגר, ישראל
בת־יס רמת־יוסף,

כדרייב־אין השבוע
 7.15 בשעה

 דיסני וולט
בין  הוד״ ״רו
 9.30 בשעה

 המילחמה סרטי ענק
הגדולה״ ״הפשיטה
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 חמים בתים מחפשים אנו
 חחמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת
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יפו, ,80 סלמח רחוב

.827621 טל.

1— 43 2032 הזה העולם


