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סנפרוסט

השנה ע 1ג
 לגדל הראשונים גין תהיו האם

י בעולם ביותר היפים הכלבים את
 ד, י י ו מ ס ה גזע מבני כלבים אנו

המעולה. המזחלות כלב
 מיופיינו (חוץ תכונותינו יתר בין

 נאמנים חזקים, מאוד אנו הנדיר),
ונקיים.

 תעודות. בעלי שאנו לציין מיותר
 ואנו קנדה אלופי הינם הורינו
בעולם. מהטובים

נראים. אנו בערן כך אגב, דרך
 לטל. התקשרו נוספים לפרטים
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סוד כי טוען
 האווכיס החיים

 נשים, הוא
 אונו!תענוגות,

אינו 13 ועד
סוציאליסט

 שהיה רביו, יצחק 9
 ששודהימים, במילחמת רמטכ׳׳ל

המקו לגירסה שבניגוד טוען
 היתד, לא המילחמה כיום, בלת

המער הגדה וכיבוש מתוכננת
 הוא ישראל. על נכפה בית

 שגריר היה הוא שכאשר סיפר
 את שם פגש בארצות־הברית,

ב שהיה האמריקאי השגריר
 שאל רבץ .1967 ביוני ירדן
הע אכן האמריקאים עם אותו
 השדר את חוסיין למלך בירו

 יישבו הירדנים שאם הישראלי
ל תפלוש לא ישראל בשקט,

 ״ועוד לו: ענה השגריר גדה.

 ידיו את הרים חוסיין אך איך.
 במיל- אנו נפל. ש-הפור ואמר

 לעשות מה לי היה לא חמה!׳
יותר.״ שם

 6ה־ בן בנו לאיתמר, 21
 המישמר, על עיתונאי של

ה נשברה קווה, אבשלום
 הוא אותה, שגיבסו אחרי רגל.

תשו מרגיש. הוא איך נשאל
גמור!״ ״בשבר בתו:
■  בוועדת־הכספים בדיון !

 הקיבוצי, לחינוך ההקצבות על
 כהן יגאל הליכוד ח״כ הציע

 את לבטל תל־עדשים ממושב
ול העצמאי, הקיבוצי החינוך

הכל החינוך למיסגרת צרפו
 ה״כ כך על לו העיר לית.

 מקיבוץ רון, אימרי מפ״ם,
אתה ״יגאל, :מישמר־העמק

 את לי תן לחלוטין. מקולקל
לע לך מבטיח ואני ילדיך,

בני־אדם.״ מהם שות
 אהרון הקשיש, הקבלן 81

 שהוא טוען )76(רובינשטיין
 ימים. לאריכות הסוד את גילה

כבר אלמן שהוא רובינשטיין,

 ב־ שנערך רוסי בסיגנון לערב
התז החלה כאשר תל־אביב.

 רוסית, מוסיקה לנגן מורת
לשיר. והתחיל מיקרופון תפס

 הוא שהסוד טוען שנה, 20כ־
למ ותענוגות״. אוכל ״נשים,

קב חברה מנהל הוא גילו רות
 מנהל שמו, את הנושאת לנית

 מפתיע וזיכרונו חברות־בת, 13
 רובינשטיין, מקורביו. את גם

אמנון שינוי, ח״כ של אביו

ה ־,עולם 3336 הז




