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חנו״ ר ן ו ת ע״אנ ע ו נ  ה
כישראל המתבגר

 מכיל והוא בלבד פרוטה 150 מחירו ג׳, יום ככל מופיע העתון
ומרתקים. מענינים ומדורים צילומים ריפורטג׳ות, של שפע

כולה לחער־ולמשפחה

לקשקשת תשובות
)20 כעמוד לסבתא״ ,ספר :(ראה

 במקצת ירד הפעם התשובות מספר
שהנו משום אולי בלבד, 389ל־ והגיע

ב כמו רב־אפשרויות כה היה לא שא
ה נזכרו זאת בכל הקודמות. פעמים

ההיס התפוחים בכל כמעט פותרים
 וחווה אדם של מתפוחם החל טוריים,

 ווילהלם שהעמיד התפוח ועד עדן בגן
ה מן שנפל והתפוח בנו ראש על טל
 בעקיפין והוליד ניוטון של לעיניו עץ
 בכוח־המשיכה. הדנים פיקה הם חוקי את

 שבעזרתו בתפוח נזכר לא שאיש פלא
ה שלוש בין לשפוט פאריס צריך היה

ביותר. היפה מי היווניות אלות
 הקשקשת של המקורית הכותרת

לארו תולעת מזמין תולע היתר,
 או זאת בצורה שעלה נושא ערב, חת

 מהפותרים. רבים של דעתם על גם אחרת
המפורס בבדיחה נזכרו יותר רבים אולם

 ממחבואה שהציצה התולעת אודות מת
 זאת לבדיחה בת־זוג. אחר לחזר ורצתה

ה הלבוש את מחדרה רענני שלום נתן
: חמשיר בצורת ביותר, מוצלח

 לתולעת-שני תולע
 :חנפני כקול הציע
 !״לבלות ״נצא
!״אידיוט :לו ענתה היא

!״השני הקצה אני הן
 ביטוי חיפשו אחרים רבים קוראים

השחי עם הקשקשת את שיקשר קולע
 הצלחה, ללא — פר, ח בעיריית תות

לדע היתד. יותר הרבה מוצלחת לצערי.
 ראשון נווה׳ אליעזר של הכותרת תי

 בפרס הפעם שזכה רש״י, רחוב לציון,
אח הצעה קואליציה.. : עבור הראשון

לש הפרסים באחד הזוכה מוצלחת׳ רת
 חיפה, זיגלמן, יהודה של זאת היא ניים,
 שהסתפק א׳, 21 חן נתיב שאנן נווה
 כע״מ. פה־מזון מלים: בשלוש הוא גם

 בלי- מגיע המשניים הפרסים אהד אולם
דיזנ־ תל־אביב א־לת, לברוך גם ספק
״ י " ״■<- י "יי" ת ' ו * ה י י י י רטירזד־וה י

 פרס עוד איפוא, נשאר, שלשול. כה
 מצטט־שקספיר, של בחלקו נופל והוא אחד

 קבוע (משתתף מנרה מקיבוץ מנשקה
 רקוב משהו שהכחנתם): כפי בתחרות,

 שיר גם צרף הוא דנמארק. כממלכת
 רבים עש הפעם צלחה מה, (משום קטן

ותול ״תולע :רוח־השירד.) מהפותרים
בי את בונים משכבר,/ זוג בני עת,/
ם/  שבכפר.״ החדש ת

 מצומצם הוא הפעם המקום לצערי,
 קטן חלק . בהזכרת להסתפק ואצטרך

 ברגר, מרדכי הנוטפות. התשובות של
 חדש תולעים זוג מציע: מגן, מקיבוץ
 תמר של הצעתה לירח-הדכש. נבנם
 !למרחב עפולה: בית־חולים אסנין,
ב רואה חיפה, שאנן, מנווה מאיר פריץ
 זברוצקי, שמואל משותף. בית ציור

 כה. וקוץ אליה את מצטט תל־אביב
 עיינות, החקלאי מבית־הספר כפיר, ישראל
 אחורה־ הצבאית הפקודה בלשון קורא

 מפתח־תקוה, פרידמן חנה ואילו פנה!
מצי הדעת, ועץ הנחש בתפוח שנזכרה

 שדן בעוד חווה. אודות הכל : עה
 את בתפוח רואה השיטה מבית כרמל

 של דו־קיום לכן ומציע כדור־הארץ
 על־ גס המובע רעיון הגושים, שני

ה בהצעתו מתל־אביב חרובי חיים ידי
חיים. אנו בו עולם

 התנ״ו, מצטטי את השארתי לבסוף
שמ של גדולה דה הס מחולון, כץ חווח
 מהאוכל מציעה כנראה, הגיבור שון

בעוד מתוק יצא ומעז מאכל יצא
 ארוכות מצטט מגבעתיים שווייצר שזאב
ואברהם: טלו רועי מריבת פרשת מתוך
 ובינך, ביני מריבה תהי נא אל
 תיט- אם אנחנו. אחים אנשים כי

ואש• תימין ואם ואימינה, מאיל

בתורכיה
התור והגברות מותרות חיי חיים
 היה מה אלגנטיות. מאד כיות
 בטקסטיל סוף סוף למצוא אשרן
 המתאים האמצעי את שלנו שמפו

הערך. ויקרי העדינים לבגריהן
 את גם השתמשי

ה המשי לשמלות ץ ץ
דברי ולכל דקות [

 הרך בקצף הצמר 18■ ■
 של אלקלי ללא

שמפו. ףי£^טקםטיל

—■ בע״מ נורית חב׳ :המפיצים ■י י

 1 לגדולה עלה לשעבר אבר 8
̂  כך ואחר עיר לראש והפך 1
ן תחילה מדינה. למושל גם 8
 1 אולם טובות, כוונותיו היו 0
 1 בקלחת התכשלותו לאהר 8
1 נשאר הפוליטיים התככים 3
 ן רק שלטונו שיצר הטוב מכל 1
 1 פירסומת על היתרה שקידתו 1
 1 מכפ־ ואילו ונבוכה, צעקנית ן
 ן רק■ אכול שלטונו היה נים 1
ן ושחיתות. פרוטקציה בון, ן
 | דך ויאסור פרשה זוד.י |
 | לכן ידיעתה. על לוותר §
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ספורט
כדורעף

פוצצו המפציצים
 מפגרת ישראל כי בארץ הרתחת הדעה
במש מנוצחת תמיד ויוצאת בספורט

 השבוע הופרכה זרות קבוצות עם חקיה
הבול הצבא נבחרת בין הכדורעף במשחק

 נבחרת ובין )919 הזח (העולם צדנ״א, גרי,
 של הלאומית הנבחרת למעשה שהיא הפועל

ישראל.
 העתו־ ידי על שכונו הבולגרים השחקנים

 ניצחו המעופפים, המפציצים המקומית נות
קבו ושתי הירדן עמק נבחרת את בינתיים

 ,הארצי, הקיבוץ קיבוצי של מקומיות צות
 בנצ- בטוחים באסא הפועל במגרש הופיעו
הראשו הסיבובים בשני בנקל זכו הם הונם.

נכ שהישראלים לאחר )7:15 110:15( נים
 כך ידי על הפסידו ההגשה, במכות שלו

1 רבות. נקודות
 השלישי הסיבוב את כד. ופסי זלזול
 מוחלט. בזלזול הבולגרית הקבוצה התחילה
 עוז, הישראליים השחקנים אזרו לעומתם

 בתוצאה גברו ועקשני, מעולה משחק הציגו
 את לארגן לשוא ניסו צדנ״א שחקני .10:15

 האחרונים. הסיבובים בשני מחדש משחקם
 סיבוב עוד הישראליים זקפו עז מאבק לאחר

י לזכותם.
 בחושך. נערך והמכריע החמישי הסיבוב

ממ הוזזו המגרש את המגבילים הבד פסי
 שנל ממושכות. להפסקות גרמו קומם,

 השופט ששריקת עד בעקשנות נלחמו הצדדים
 השעתיים בן המשחק את סיימה אלשיך סבא

 הבולגרים המפציצים ).14:16( ישראל לטובת
בישראל. המכריע במשחקם פוצצו

רגל כדו
נקודות שתי עוד

 תל־ מכבי קבוצת בכדורגל׳ הארץ אלופת
 אליפות על בתחרויות השנה נחלה אביב,

 לעומתה מפלות. של שורה תשט״ו הכדורגל
 אל מנצחון תקוה פתח הפועל קבוצת פסעה

 בהפרש הראשון הסיבוב את סיימה נצחון,
ח אלופת לפני נקודות חמש של א  לשעבר. ה

 קבוצת :הפתעות לכמה הביא השני הסיבוב
 בתיקו וסיימה הפסידה פתודתקוה הפועל
 יותר. חלשות קבוצות עם משחקים מספר

 את ניצלה לא התל־אביבית מכבי קבוצת
 מכבי עם במשחקה הפסידה ההזדמנות,

ההפ את הקטינה ),922 הזה נהעולס חיפה
נקודות. לארבע רש

 באסא מגרש על נפגשו שעברה בשבת
 הרציניות המועמדות הקבוצות, שתי ביפו

 קבוצת על מכריע. לקרב האליפות, לתואר
 שלה הפרסטיז׳ה על לשמור היה המכבי
לרוממה. הפועל קבוצת על הקהל, בעיני

הו הקבוצות שתי סדר. ללא צבעים
 עיניים זוגות 3000 מחושמלת. באוירה פיעו
 וכחול לבן הלבושים השחקנים אחר עקבו

 מהרה עד טורים. בשני המגרש על שהסתדרו
הבקיע הראשונות בדקות :הצבעים התערבו
הרא השער את פתח־תקוה מהפועל סטלמך

 את להשוות סייע גלזר קבוצתו. של . שון
לח שהצליח לאחר ,30ד,־ בדקה התוצאות

 הכדור את למסור הפועל, להגנת בעד דור
 השיוויון. שער את המבקיע ישראלי לרגלי
 גלזר, הצליח המחצית תום לפני דקות שלוש
 השעו! את להבקיע נאה, אישי מבצע אחרי
לק הנצחון שער את להביא השניה, בפעם

י בוצתו.
שהקבו מבלי מסתיימת השניה המחצית

המ ההתקפות אף על יצליחו המתחרות צות
התוצאה. את לשנות רובות,

המ מאוהדי אחד מחה הסיום שריקת עם
 ״שתי :ברווחה אמר ממצחו הזעה את כבי

שתיים.״ עוד רק נשארו למכבי, טובות נקודות

במסלול
צפרדע קפיצת

 הושג דרום־אפריקה, נאטאל׳ במארגראט,
 הצפרדע :לגובה בקפיצה חדש עולמי שיא

 לגובה קפץ שנתיים, בן מגודל זכר אנדי,
 השיא את בכך שבר אינטש, 8 רגל, 3 של
 רגל 3 של לגובה רק שהגיעה קודמתו של

אינטש. 6
□,הזק! נצחון
הונלו־ הכושית הכדורסל קבוצת שחקני

 החליטו )2.03—1.67 (גובה סרפריידרס לו
 קבוצת את שינצחו עד זקניהם את לגלח לא

ה )2.12—1.81 : (גובה גלובטרוטרס הארלם
 בארץ. בקרוב לבקר עומדת

לצמח. הזקנים ממשיכים בינתיים,

923 הזה. העולם


