
ה > ת * רי ב  אתי עבר כאשר איתי, המציא חדשה ע
 ?״ האלה האשפחים פר, עושים .מה אשפה. פחי /ליד89

שאל.
הדרי, אביו,

גורדון רח׳ תל־אביב
¥ ¥ ¥

רך 6י8 ם לגן ד די ל  עשב. מלחך חמור )3(קיקי ראה הי
בהתלהבות. קרא קטן!״ סוס הנה הביטי, ~>״אמא,4

 : תמה חמור, אם כי סוס, זה שאין לו הסברתי כאשר
?״ עשה הוא מה חמור, הוא ״למה

פרנקל, נחמה אמו,
בבי טלביה, ירושלים,  ציון חו

¥ ¥ ¥
צי מ  לעמוד יכול לא דבר ששום נכון ״אבא, : )3( ו
 ?״ באויר 3

אבא• משיב ״נכון,״
?״ נופלים לא והצפורים שהגג זה איך ״או

פדידה שמיון אביו,
ירושלים

¥ ¥ ¥
6 ד 8 ש תי א ר ע ן ג ת י א  החזיר, רע, ילד שהוא )4(ב
 אז טובים, יותר ילדים בבית־החולים היו ״אם :לי ^
?״ אותי לקחתם למה

 סטשבסקי מרים אמו,
 67 גליפולי לוחמי אליהו, יד

¥ ¥ ¥
י ת ש ג * לה *  בוקר לארוחת רכה ביצה. )2,8( לבלי

 ותגמרי אחת, בלגימה הביצה את ״שתי : לה ואמרתי ♦1
 ז״ לאכול בשביל יהיה מה ״אז : כלילה חקרה אותה.

וסרמן אהובה אמה,
התחיה רח׳ כפר־סבא,

¥ ¥ ¥
די ס ו י מ א  שתי ידיים, שתי לחברים יש ״למה :ל

 שני להם היה אם ? אחד פה ורק עיניים שתי אוזניים, *1
נח.״ היה השני מדבר, היה כשאחד אז פיים,

שדות־ים משק
המאוחד הקיבוץ

¥ ¥ ¥

׳66 צברית
)1,6(טיומקין אורלי

64 רוטשילד שד׳ תל־אביב,

 אכילה. כדי תוך בצווחה פרץ )4( מאבינועס
תי ל א ש ל עם הלשון על לי ״דרכתי : הסביר קרה, מה ו

השיניים.״
 שפרגל יצחק אביו,

 40 וותיקים שיכון נתניה,
¥ ¥ ¥

ל6 כ  דחק פועלי קבוצת ליו אביה עם עוברת ,צ)6( י
״יהודים הנה תראה, ״אבא, : בחצר העובדים ן קראה. !

חפצי־בה משק
המאוחד הקיבוץ

¥ ¥ ¥
—

.11111

!פירה באותה כולנו
)1( חמים׳ רהאב

14 הואדי רחוב חיפה,

¥ ¥ ¥  ״יהיה : האוויר מזג תחזית על הודיע הרדיו ריין 6*
 בחדר, רגע אותו נמצאה שלא אשתי, ואביך.״ חם ץ(

 שלך,״ ואבא חם ״יהיה הודיעו. מה )5( אברהם את שאלה
אברהם. הסביר

אלאלוף, חיים אביו,
 1 בלוק עמידר שיכון קריית־מוצקין,

. ¥ ¥ ¥
 אחיו את )4( יואל שאל )׳״ הולך אתה אן ■*8

הרוחות״ ״לכל אתך.״ ללכת רוצה ״אני הגדול,
 יואל. בו חזר לבד,״ תלך ״אז רוח. בקוצר אחיו השיב
בר־משיח, יאיר אחיו, •י

נון כפר־סבא, ב׳ עמידר שי
¥ ¥ ¥

 ואמא. באבא שיחקו )6( ועופר )4,6( ה **כל,
 על פקד וייסקוזיטים, צלחות כמה הביא עופר, ♦

!״ סלט ״תעשי : רבקה׳לה
 שבת שהיום ״נגיד רבקה, החליטה ?״ מה יודע ״אתה

הסלם.״ את עושה ואבא
אפל, צבי אביה,

אשקלון

* * הגננת את שואל מי
ג ?״ אחו קיבוץ) הם ותל־אב־ב תל־ג׳מה רעים, תל ״מה, /

כיסופים, משק
המאוחד הקיבוץ

 שצולמה חמים, יוסוף הטרבי, מפ״ם ח״כ של בתו *)
עין־הנזפרץ. במשק

■

מודרניים זמנים
)7;6( פפר נפתלי

לון רחוב חיפה, בו 13 ז

ה ת י
שידלה

¥ ¥ ¥
 משחקים, ילדים חבורת )2( רוני ראה הבית *סהלון

4/ ״הבי :אמו אל פנה צוהל בקול ציון. בחברו הבחין *
״בגן משחקים ציונים כמה טי !

 איתן בנין הכרם בית ירושליס,
שלמון, מרים שננה,

¥ ¥ ¥
״אותך איכל אני מתוקה, ת  שכנה התלהבה !

).2,8( ריבי למראה
ריבי. לה החזירה סלט.״ ואכלי הביתה ״לכי

שפירא, צפורה אמה,
5 וש״י קריתינזוצקין,

¥ ¥ ¥
שאמר, אחרי רחל, שאלה אטבע?״ שאני רוצה ת

השמיכה. לתוך עמוק להיכנס אותה
חולתא, משק

המאוחד הקיבוץ
¥ ¥ ¥

 חזרתי כאשר מאוכזבת נראתה ),4( ליה
 שאין אמרה ״הדודה לחמגיה. לה הבאתי ולא מהחנות (

התנצלתי. לחמניות,״
דליה. התרעמה ?״ כסף לך שיש לה אמרת לא ״למה

שטרן, צביה אחותה,
139 רמות־רמז חיפה,

¥ ¥ ¥
: שר )5( אבי את שמעתי חנוכה 6*

המכבים.״ חוללו אשר המפלגות ועל המסים ״על 6-4
 הנדלסמן י. אביו,

נוה־עובד חדרה,
¥ ¥ ¥

 מדרכה בבניית העובד אביו על מתרעם רז,>8
ר צ ח ב ^  אבא למה אז מגפיים, לילדים יש ״הרי :*ר

י״ בחורף נעשה ומה ? במדרכות הבוץ כל את מכסה
פלמח־צובה, משק

המאוחד הקיבוץ
. ¥ ¥ ¥
 ואמו אביו את אוהב הוא אם זרה אשה שאלת 48

 לא ״זה :בביטול )4( עופר השיב מידה, באותה /
שלי.״ מאמא גדול יותר שלי אבא במידה. קשור

גניזי, שמואל אביו,
46 סוקולוב תל־אכיב,

¥ ¥ ¥

 במדור המתפרסמים הראשונים השמות חמשת בעלי
 המפורטם־ם התכשירים של שי בחבילות זוכים זה

 — תחליב. סבון. פודרה, שופמן״ ״בנה לתינוקות
 יקבלו כד על נוסף לתינוק. ובריאות חן המוסיפיס

 עם שופמן״ ״בבה מיוחדת שיניים משחת ילדים
 (לפי שי חכילת כל של ערכה תפוחי־זהב. טעם

 יישלחו החבילות ל״י. שש יהיה לצרכן) המחירים
הזוכה. של לביתו ישר

 ד. ת. הזה, העולם למערכת לשלוח יש החומר את
 חמודים ,.צברינו המעטפה על ולםמן תל־אביב .131(

 הילד של המלא שמו את לציין יש כן ועוקצנים״.
 (אם. לילד יחסו את השולח, שם את לידתו. תאריך

 המלאה. כתובתו ואת וכוי) נננת מורה. אח. אב,
 ■לחים לש ותחזיר הטובות בתמונות תבחר המערכת

לאו. או פורכמו אם הצלום־ם. כל את


