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?" לאייזנהואר דומה ״מי
)0;5( הלמנוכיץ שלמה

כפר־ווארבורג

¥ ¥ ¥
 היה יכול לא הערבים הזדיינות על שיחה שעת 6-8

רו הם ,למר, שאל. ?״ יש ״מה להתאפק )7( פרץ̂ 
 את להם שיקהו י שלנו כמו קטנה מדינה דווקא צים

!״ הגדולה אמריקה
ביכריץ יעקוב אביו

3 עמידר שיכון לוד׳
¥ ¥ ¥

ן ו י  הוא הולדת. יום יש הקטן שלאחיי שמע )5( *
 לו לקנות עומד שהוא לי וגילה הצור■ אותי משך 36

מתנו״
 שאלתי. ?״ כסף לך יש ״מנץ

השיב. לך?״ אומר אני ״ולמה
נמרוד אהובה דודתו

13 רש״י ירושלים,
¥ ¥ ¥

בית־השימוש כסא על )4;6( אליהו את ושבתי 6-9
 לי לקרוא לו שאמרתי אתרי המיטות, לחדר וחזרתי ♦ ♦

מהכסא. אותו להוריד שאוכל כדי כשיגמור
 שאלתי ניבא. !״ תשמע לא אתה אבל לך, אקרא ״אני

מדוע.
 להסתובב יכול לא והוא הגה, אין שלי שלקול ״מפני

!״ אליך ולהניע לחדר
בנאי יעקוב אביו
46 יליד דויד ירושלים,

¥ ¥ ¥

שילדה שכנר. אצל לביקור )3*7( איתן את קחתי
 אותי כששאל מיינקת. אותה מצאנו בת. עתה לה *

בתה. את מאכילה שהיא לו להסביר נאלצתי איתן,
 לדעת. איתן רצה ?* אותה מאכילה היא ״מה

השבתי. ״חלב׳/
 לא מרק, עושים מבשר אמא, ״אבל :איתן התפרץ

״1 חלב
 אריכא ימימה אמו
בן־ציון שכונת נתניה,

"1 עונה לא שוב ״הדואר

ר עו ם ש לי דו לג
ן מו צ ה )2(ע ר ש לה ו ק )3( ׳ טני סו

ביתר מבואות

ה *9 צ ה )6( י ל כ ת ס  ה־ ההרות, בנשים רב זמן ה
ל הנפרד בשולחן המשק של בחדר־האוכל אוכלות 3

 מביאים איך יודעת אני ״אמא, : אמרה לבסוף דיאטה.
!׳׳ הדיאטות בשולחן יישבים ילדים.

רגבים, משק
הנגב

¥ ¥ ¥
י ת ב כ ש ת * בי א ה את וכיביתי לישון )2!5( א

♦  החשמל את ״השאירי לפתע, קרא !״ ״סבתא חשמל. ן
!״ פתוח

תמהתי. ?״ מה ״לשם
אבי. ענה לישון״, איך לראות שאוכל כדי ״פשוט,

קוריסקי רבקה סבתו
רמתיים ליד גני־עם,

¥ ¥ ♦
ן י י מנ ל ה * א ג ת * מ  מרטיב. הוא אין שבשבתות מן
למ רטובה מיטתי את המטפלת מצאה אחת השבשבת

 הלא ? שהרטבת קרה ״מה :היא שאלה הכל. רות
!״ שבת היום

 החברים כל אבל שבת. באמת ״היום :אמנון ענה
!״ לעבודה גויסו

הגושרים משק
המזרחי הגליל

¥ ¥ ¥
ם ע ה * ע מ ת ש רי  בראשה. חשה אמה כי )2;3( ש

4£  שכן. לה ענתה אמה בדאגה. שאלה ?״ לך ״כואב-
״חדש ראש לך אקנה ״מחר שרית. הודיעה !

¥ ¥ ¥ ת מנו ד הז  כסף לנו שאין לשרית אמרנו אחרת *
 ״מחר שרית, אמרה דבר״, ״אין משהו. לה לקנות 0-4
!״ כסף לקנות לתל־אביב אסע

בן־דוב צבי אביה
הרצל וזז׳ זכרון־יעקב,

* מנוחה טיילה אשר *  המיקלם, ליד אביה עם (
 ה* את סגר יוספה של ״אבא סגור. שהוא ראתה ^3

הסבירה. !״ משם תצא לא שהמלחמה כדי מקלטים
שסיים משק

¥ ¥ ¥
ה *9  ש־ מסוסי־סילוו הראשונה בפעם ראתה )3( או

 פס. אחריהם והשאירו בשמיים עברו 3
?״ בשמיים מקשקש זה ״מי אותי, שאלה ״אבא״,

 אוחנה חיים אביה
79א הוותיקים שכון סבריה

 במדור המתפרסמים הראשונים השמות חמשת בעלי
המפורםמים התכשירים של שי בחבילות זוכים זה

 — תחליב, סבון. פודרח, שופטו״ ״בבה לתינוקות
 יקבלו כד על נוסח לתינוק. ובריאות חז המוסיפים

 עם שופמו״ ״בבה מיוחדת שיניים משחת ילדים
ולפי ש' חבילת כל של ערבה תפוחי־זהב. טעם

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

ד. ת. הזח. העולם למערכת לשלות יש החומר את
 חמודים ״*בדינו המעטפה על ולסמן תל־אביב .13*

 הילד של המלא שמו את לציין יש כן ועוקצנים״.
(אם, לילד יחסו את השולה, שפ את לידתו. תאריד

המלאה. כתובתו ואת וכו׳ו נננת מורה. את. אב.
 לשולחים ותחזיר הטובות בתמונות תבתר המערכת

לאו. או פורסמו אם הצלומים. כל את

ת ל פ ט מ  מיכל. של למיטתה כבוקר ניגשה *
!״ יבשה ילדה לך ״קחי : וקראה זו ♦קמה $

 עץ־חרוד משק
המאוחד הקיבוץ

¥ ¥ ¥ ח כו י מאד מודאג הייתי בטחון. לעניני התגלגל *ו
ניל ״איך נשק• לנו נותנת לא שאמריקה ♦ואמרתי ♦

שאלתי. ?״ חם
״בפילים ״נילחם : )7( עמיקם אמר ! 

?״ פילים נקח ״מאיפה
בגו לנו ״יש עמי. תמה ?״ איפה אומרת, זאת ״מה
!״ ד,חיות

 טרמי חיים אביו
בן־ציון שכונת נתניה,

¥ ¥ ¥ תי אי ר ד,ת ר,וא שלנו. ישנה תמונה )5( לאיתן *
הוריו. את להכיר ♦קשה ♦

 !״ אחרת בחורה ״וזאת מילמל, שלי״, אבא ״זה
 להיות. יכול לא שוד. לו אמרתי

״אחרת בחורה עם הולך שלי ״אבא אמר, ״בטח״, ! 
 ריטר אמנון תרברט אביו
ב׳ אתא גבעת אחא, כסר

?״ נס ״מי
)3< אסיכי מאיר

*2 ט״ו רת׳ רמת־תחייל,
 לבד רבות. בבעיות התתבם ארבע, בן נתי שהיה *
 לתוכה כשמכניסים מהכוס התה נשפך מדוע :של ^

 כשנכנסים מהבריכה נשפכים אינם המים ואילו כפית,
הפרד. של מהותו היתד. העיקרית הבעיה אולם לתוכה.
 חמור־ רק זה שפרד נכון ״אבא, :אביו את שאל פעם

ז״ אומר חיליק של שגדי כמו חמורהסוס, ולא סיס,
צ. ח. ידידו

 החינוכי המוסד בית־אלפא,
¥ * ¥  לקניית תרומה וביקשו בדלת דפקו אלמונים ססיני

 העבודה. במקום תרמתי שכבר עניתי נשק.
״אותי תקחו ״אז : בצלאל התפרץ !

 כהן חזקיה אביו
5 י״א רח׳ כפר־שלם,

¥ ¥ ¥  במלה להשתמש )3( ענת מרבה האחרון זמן 6ף
 כאשר השבוע, מערבי באחד רבתי. באל״ף ״לא״ ״3
 ״ניאט, : ביאוש לה אמרתי !״ לא ! ״לא משהו על בר, ו,ש

״קין מולואוב את ! ניאט ! 
״קטן קוף לא אני !נבון ״לא נ ענת התרגזה !

 חרותי א. י. אביה
״24 לוי־אנג׳לי קרית-אמו,




