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ם מני ת ם. מ פי ת ת ש  סז־ יזכח זח 'בפנזוד המשתתפים הקוראים אחד מ
צה-ל. כרסו!, משה הוא השבוע הזונה ל*י. 10 של בפרס שבוע

קבועי□ מחידים
 הלקוחות. עם להתווכח כנראה נמאס בתל־אביב אלנבי ברחוב החנויות לאחת
שלטים: שני הראווה ן בחל! הופיעו השבוע

שבוע.* ניתרת גם לו — קבוע הוא .המחיר •
בחשבון. באה לא המחיר הורדת — והגרון הזמן על .חבל •

תליאביב ת״ מ.

הנרות־עזור״ס
 מה אלא הגויים, שיאמרו מה חשוב .לא כי פעם הכריז בן־גוריון אומנם

• אבל... היהודים,* שיעשו
ל כ ב . . י הבן? את הפריעו זאת . ר כ ן ד י ש ז כ י כ  של ה
י ולא המעצמות, ש ע ם מ י ש ו כ י פ  צה״ל. של ה

★ ★ ★
ת את לכנות 'כיצד ו ש ג ר מיום לדחות ולצרפת לבריטניה שגרמו ה

ה את ליום ת י ח נ הסואץ?... בחוף ה

• י ש ג ר . . . . ת ו ת י ח נ
★ ★ ★

 משותפת צבאית עזרה להגיש לארצות־הברית הציעה ברית־המועצות
.למצריים . . •
. .  ארצות• עתה צריכה שלימה, התמונה שתהיה כדי .

 שיתו,?■פעולה בתמורה לברית־המועצות להציע הברית
. צבאי ה י ר א ג נ ו ה כ

★ ★ ★
 עם מיד המחירים את להפקיע שניסו סוחרי״המזון את לכנות כיצד
.המלחמה? תחילת . . •

א פ י י ס . . . . א ר ס פ ס ו
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לארץ חוץ
 להקת אנשי טופול, דנליח חיים גוייסו ונבר חתונתם, מאז שבוע עבר לא־ מוז

 סיני. בחצי־האי חיילים בפני הופעות לערוך נדי הנח*ל,
סו מופול: אסר בחוץ־לארץ.* ירח־הדבש את מבלה אני סנוב, נל .נ

*  ★  ★

מחייבת ,חתימתו
 התרגל בייחוד ד. צי של פריט כל על חתומים שהם לזה, התרגלו בצבא החברה

 ארבעים על זמנים, מיני בכל לחתום, הספיק כבר תפקידו שבתוקף ארווין, לזה
 סיירים אוהלי וחמשה־עשר מאות שלוש ג׳יפים, ששים סירות־דייג, שלוש צריפים,

יותר. עדינים ציוד פריטי להזכיר שלא ריבת־תפוזים, טון וחצי
 ענן שהרימה משאית לפניו כירכיה סיני, בחצי־האי בג׳יפ נסע כשהוא אחד, יום

 להרים .תפסיק לנהג: וצעק המשאית את השיג הגאז׳ על ארווין לחץ אבק. של ם עצ
האבק!* כל על פה חתום אני המכונית. על אבק

צה*ג ניד. ג
★ ★ *

ע\ת01תעץי
זובלה: סדברי
מו  על יענקלה אותם שואל פתאום בסיני, הגבעות אחת טל עומזיס שהחברה .נ

 צחוק חושבים? אתם ומה במפה, הסתכלו הם עומדים. שהם להם נדמה גבעה איזה
שממול.* הגבעה על עומדים שהם התברר המפה לפי אבל צחוק,

חנח״ל במחנה
★ ★ *

1זי0פבו דברי
 צבאי במסבח־שדה לאכול פעה לה הופעה בין התיישב הבימה, איש בנאי, יוסקה

 בעל בת!ר גם אלא שחקן, בתור רק לא מפורסם שבנאי מאחר עזה. על־יד אי־שם
 עגבניד- עוד אפשר, אם וביקש, לטבח פנה הוא בריא, תיאבון

 כבושה.* בעיר שאנחנו תשכח אל .דחילק, הטבח. ענה .אין!״
כבוש?* מלפפון לקבל אפשר .אולי בנאי, אמר ככה,* .אם

★ ★ ★

אמרת? לא למח
 נת! ליחידה מיחידה שלו הכלי עם הוא גם התרוצץ בקסילופוז, המנגן נשרי,
 ושאג ההופעח לפני היחידה מפקד אליו ניגש אל-עריש, בסביבות איישם, הופעות.

בסדר. הנל אם אותו
 אקוסטיקה.* פה שאין. חבל .רק ונאנח, נשרי אמר .נן,*

 לחבי* שנלח תינף הייתי דם? ק אמרת גא .למה המפקד. זעק .אקוסטיקה?*
אקוסטיקה.״

★ ★ ★

נןיד0ת
 מילואים■ אנשי ברובו היחידה, פיקוד היה לשירות, ליחידה שקראי לפני עוד
 עין־חרוד, איש שלו, המודיעין לקצין היחידה מפקד צילצל לכן הכן. כמצב

 מישהו .תושיב להתייצבות. טלפונית לקריאה רגע כל מוכן להיות שעליי לו והודיע
המפקד. דרש לך׳* שיקרא ולילה, יומם הטלפון ליד

 יושב איש אין חרוד בעין נראה. שהוא כפי פשוט כך כל היה לא העניין אבל
 מוכרח היה השלישות קצין ברירה. היתד, לא לבסוף הטלפון. ליד שעות 24

 עליהם להטיל כדי במילואים, היחידה חיילי עין־חרוד מחברי שניים לגייס
 דיעין ה,מ, לקצין ולקרוא ולילה, יומם עין־חרוד של הטלפון על־יד לשבת צבאי כתפקיד

הצורך. בשעת
★ ★ ★

(ן1נימ
 הנותרת: היתה נחל, ליד המוצנח לכוח שהגיע הראשונים העבריים בעיתונים

 שנמצא׳ החברה, בעיני מוזר היה קצת זה הפדאין.״ בסיסי את לחסל יצאו .כוחותינו
 חייליו את המפקד כינס לנוע, שהמשיכו לפני האוייב. בעורף קילומטר 270 בינתיים

טרוספלדור.' של רוצחיו אחרי לרדוף עכשיו נמשיך אנחנ לב, .שיסו להם; ואסר

כו חבוב, .שמע,
ל נאלצים לנו

 ולכבס התרחץ
ב הגרבים את

 לכל אבל כובע,
גבול!״ יש דבר

העברית העיתונות ב^נדות
•בוא המעיד
ה נילווה שאליה מהיחידה החברה

 את כך מתארים לוי יוחנן הצבאי נתב
בקרב: העיתונאי של פעולתו
פני הכנים הבאזוקה, את הוריד .הוא

. — ראקטה מה . . ב יבוא המשך ו
הבא.* שבוע

הדף ל1ע הש;• הוגד
 עדיין היה שזר כשזלמן אחד, יום

 8ב־ יום יום יצא והעיתון דבר רך ע
ב לעורך המערכת עובדי באו עמודים,

 האחרון כשברגע לעשות, מה שאלה
 מאמר כן וכמו חומר, מאד הרבה הגיע

 ורשימה מנצח של ומכתב יבנאלי של
לכל. מקום מספיק ואין בוסל חיותה של

 .נו אמר: ובסוף וחשב שזר חשב
עטוויסו* 9 פעם תוציאו אז ב, ם

כותרת
 לילה כעורך פעם שימש זכאי דוד
 הניעו אחד ולילה המקרה, רצה בדבר.

 הפיכות על ת רב! טלגרמות למערכת
ב מהפכה תבל: רוחות בארבע ומרידות
בוונצו פרעות באיטליה, ר טר מקסיקו,

בסין. אזרחים ומלחמת אלה
 הכותרת את לנסח כיצד זכאי ידע לא

 כל את לשים החליט ולבסוף הראשית,
 על אחת ראשית כותרת יחד, הידיעות
טורים: חמישה

כמרקחה.״ .העולם
כותרת ועוד
ה גליקסון משה לשעבר, הארץ עורך

 מחסור על ידיעה פעם הכתיר מנוח,
ב כפר־סבא בפרדסי עובדות בידיים

כותרת:
גבחב* בכוח •מחסור
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הדה האריס האריס

 כובעי שעל האדום בכוכב וגמור הצנחנים, של האדומות הכומתות מן החל
 ביותר הבולטים הגוונים אחד הוא האדום — בהונגאריה הסובייטיים החיילים

הנכונה. היא שאלה כל ליד הנזכרות האפשרויות מארבע אחת למנו. בע
 לואי ד״ר (א) על־ידי נוסד הבינלאומי האדום״ ״הצלב )1(

 ד״ר (ד) נייטינגייל, פלורנם (ג) סאמרסקיל, ארית (ב) פאפטר,
שווייצי. אלכרט

 מיכאל (א) היה אדומות־שיער נשים לצייר שהרבה הצייר )2(
פיקאסו. (ד) דוכנם, (ג) טיציאן, (כ) אנג׳לו,

 שאול, (א) אדמוני כשיער התפרסם התנ״ן■ גיבורי מבין )3(
שמשון. (ד) אבשלום, (ג) דוד, <כ)
 תומאם (ב) פטנדאהל, (א) הוא והשחור״ ״האדום מחבר )4(

רימארק. (ד) כאלזאק, (ג) מאז,
 •טל מחבואו (א) בשעתו היה כתל־אכיב האדום״ ״הכית )5(

מפקדת (ד) ״הפועל", מרכז (ג) הכללית, העבודה לשבת (ב) בגין,


