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 בקשר הבטזזון במועצת השבוע שנערכה הסורית להצגה לקרוא איך

ר ש ג . ? הירדן מעל ל . .

 זוכה ארגנטינה, איירס, בואנוט לנוין, פ. י. משתתפים. מוזמנים
הזה.״ ״העולם על חצי־שנה למשך חינס בחתימה בקשתו, לפי השבוע,
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טספרים; ושוטאכר דז׳יגא!
 בתמונות. דירתו את לפאר השעה הניעה כי החליט שהתעשר, פתח־תקוואי פרדסן

 דונטאות. לראות וביקש בישראל, חטפורסטים הציירים לאחד פנה הוא
 בשטן?" או ,.כמים החדש, הלקוח את הצייר שאל מעוניין?״ אתה ציורים ״באיזה
חמאה." על ציורים גם לעצמי להרשות ״יכול ביהירות, הפררסן השיב ״אני,״
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 כידוע (,שהוא ״אתא״ השם מקבל השביתה, בעיקבות הדיונים לאור
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ד בידי נתונים בישראל המדיניות מחוטי וכמה כמה כי נכון אם י ה • 
, ״ ה ר ו ח ש  הכדורגל, במגרשי האחרונות השערוריות אחרי הרי ה

. . . הקלעים מאחורי פועלת שם גם כי נדמה
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ב היושב סרט עולה

 למשרד הראשונה בפעם נקרא ירושלים,
מס־ההכנסה.

 עבודתו, את כשסיים אחרי־הצהריים,
 לא המודיעין בתא למשרד. משולם ניגש
 נכנס, שאליו המזכירות, חדר איש. היה
 דלת את פתח הוא הוא. נם ריק היה
 מצא לא שם וגס — הבתבניזת סדר
חיה. נפש

 את מצא הפרתדורים, באחד לבסוף,
לתומו: ושאל הנקיון עובדת

 הלילה. יחול מלא חמה לקוי
(למרחב)

 חיפה ויסברוד, אורי
השמש. פני על יעבור כשהירח

 כאן עובדים לא חאם גברת, ״סליחה,
הצהריים?״ אחרי

 כאן,״ עובדים לא הצהריים ״לפני
 לא הצהריים ״אחרי העובדת. ענתה

באים.״

 אחרונות) (ידיעות רב. בקוץ דיבר
 ה.לון עדני, מירד,

עקיצה. — מלה כל

 (מעריב) כלצונו. לפעול רשאי
תל־אביב דוגר, שמואל

הצחוק. שיא

ירושלים שיחור, מ,

לדוגמה. כיעור נתנה המורה
אחרונות) (ידיעות

ירושלים לוין, דוד
יפה. לא זה פוי,
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״  בטנו בתוך שנמצאו צפרדעים תי ״
הנסיבות את לבחון החלו נחש של 12^

 הקרקע על הגירית השתטחה כן, ובאמרה
מתה. פני והעמידה

 תוכן. אל נקלעו אשר החדשות
מזל  האחת. אמרה ביש,״ ,
ה אמרה מסקנות,״ להוציא תיחפזי ,אל
 ויש הביצה לחות מפני מוגנות ״הננו שנייה.

ומזון.״ שיכון לנו
ה השיבה ספק,״ אין לשיכון, ,באשר

 מזון.״׳ כל רואה אינני ״אך הראשונה. צפרדע
ה הצפרדע הסבירה שכמותך,״ ״טפשה

המזון.״ בעצמנו ״אנו שנייה,

 חסר־הפניות המתווך
. עצם על מרה שנאבקו פלכים ני ״
לג יצליח שהאחד מבלי אחת, שמנה ש
 בפניה ושטחו כבשה אל פנו רעהו, על בור
טע את בסבלנות שמעה הכבשה ריבם. את
 העצם את הטילה ואחר הצדדים׳ שני נות
אגם. תוך אל

 הכלבים. התמרמרו זאת?״ עשית ״מדוע
צמחו ״שאני הכבשה, השיבה ״משום,״

נית.״

והציפור האיש
̂ןיש  לצי- אמר בידו רובד. שהחזיק <

 הצייד כי הקובעת מימרה ״אותה פור: 1<י
 הבלים. הפל אלא איננה אכזרי ספורט הוא
 שלי הקליעה בכושר מתחרד, אלא אני אין

 משחק זהו הכל. וזה — מעופך זריזות כנגד
בהחלט.״ הוגן

 אינני זאת ״ובכל הציפור, אמרה ״צדקת,״
 חלק.״ בו לקהת רוצה

 הרובה. עם האיש שאל לא?״ ״מדוע
 הוגן ״הוא הציפור, השיבר, ״המשחק,״

קלו הם הסיכויים אמרת. כאשר בהחלט,
 אתה, הזכייה. את בחשבון הבא אך שים.

ש השלל מד, אך בבשרי. תזכה תנצח, אם
אנצח?״ אם אני בו אזכה

והאריה הברווז השועל,
ה ועל רו כ  אתת צפרדע על שרבו ו

לאחר האריה. בפני ריבם את הביאו ש

 כאן, אותו שנפרסם בלי גם הצורך די מפורסם ששטו הישראליים, העסקנים אהד
 שהגיע פעם בכל להיסך, לתענוג.״ קודמים ״העסקים המימרה מחסידי היד, לא

 השחור זקנו את למשעי מיד מסרק היה המגביות, אחת בשליחות הארצות לאחת
המקומיות. הגברות אחרי ביותר נמרץ בחיזור ופותח והמהודר

 אשתו על מבטו נפל איירם, בבואנום לשליחות עסקן אותו כשהגיע אחד, יום
 את מיד הפעיל הוא במקום. היהודית הקהילה מראשי אחד של והיפהפיה הצעירה

 באחת פרי. עמלו נשא ולבסוף שליחות, שנות מעשרות לו המוכרים התכסיסים כל
 כי הבטיחה ביותר, נמרצים תחנונים באוזניה שלחש לאחר הקוקטייל, ממסיבות

 שבעלה כדי אתו: התנתה תנאי אך דירתה. של בחדר־האורחים בחצות־הלילד, תןזכה
 עליו בפרוזדור נעליו. את שיחלוץ אחרי רק לדירה להיכנס עליו במאומה, ירגיש לא

לו. תחכה היא בו לחדר ייכנס כך אחר ורק בגדיו כל את בשקט לפשוס
 הדירה תוך אל בלאט המאושר השליח נכנם הלילה, חצות שעת המיועדת, בשעה

 את הסיר נעליו, את חלץ הוא מראש. שהוסכם כפי פתוחה, שנשארה לדלת מבעד
גמורה. באפלה שקוע שהיה האורחים חדר תוך אל חמק מוחלטת ובדומיה בגדיו,

 אומנם יושבת בחדר כי לדעת נוכח המזועזע השליח האור. הודלק רגע באותו
 הקהילה מנהיגי כל השולחן סביב בשתיקה ישבו יחד אתה לבדה. לא אך גברת־לבבו,

 בעלה גם כמובן וביניהם — במאורע לחזות יום מבעוד על־ידיה שהוזמנו היהודית,
מישראל. השליח של העירום בגופו רב בעניין והתבוננו — הראשי והרב

 המושבעים המשמיצים אף למולדת. בדרכו במטוס, השליח יצא היום למחרת
חיונית. בלתי טיסה זאת היתר, כי לטעון יוכלו לא ביותר

בואנוס־אייר* לווין, ט. י.

ה ש לו ם ש רי נ ו לי  מי
 על-ידי הותקפו וגירית שועל וב,

שטפון־פתע. 1
 הדוב קרא מוגי־הלב,״ את אוהב ״המוות

בזרמי־המים. להילחם חוצץ ויצא
בתחבו ״רק השועל. קרא שוטה!״ ״איזה

 חמק והוא נפשי.״ את להציל אוכל לות
הגיא. בקרקע מחילה תוך אל מיד

 אמרה ההרסניים,״ הטבע כוחות הם ״אלה
 להתמודד ינסה לא החכם ״אשר הגירית,

לדעת הוא העיקר .0,מפגיז״ לחמוק או אתם

 פניו את האריה פתח הטענות, את ששמע
דינו. את לחרוץ כדי

 התערב החלטתך,״ ח!,יה מה אני ״יודע
 דברינו עצם מתוך כי תאמר ״אתה הברווז.
 לאחד אף שייכת הצפרדע אין כי מסתבר
 הרשה בעצמך. אותה תאכל ואתה מאתנו,

 כפי בלתי־צודק, דין זה יהיה כי לומר׳ לי
מיד.״ שאוכיח
 כי לי ״ברור השועל, אמר לי,״ ״אשר

 לברווז, לטרף הצפרדע את לתת עומד אתה
 לעצמך. לטרף ואותי לי לטרף הברווז את

לי.״ בלתי־נהירים אינם המשפט דרכי
 בפהקו, האריה השיב לומר,״ רק ״רציתי

 הרכוש קפץ זה בעניין הטיעון בשעת ״כי
 לתפוס תוכלו שמא ונעלם. במחלוקת השנוי
אחרת.״ צפרדע כל קודם

אינטליגנציה דקות שת*
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צריך

רהיזת

תגלית
ה ^ ף די ק ת  זאבים להקת על־ידי הו
< נו מיללים כשהם שסבוהו מזי־רעב, י

אליו. לההקרב שיעיזו מבלי ראות,'
 אמר מאד,״ מועילים יצורים הם ״אלה
 ״הם שלו. לתנומת־הצהריים בשכבו האריה

 לא מעולם יתרוגותי. על אותי מלמדים
למאכל.״ טוב בשרי כי כן לפני ידעתי

 בשורה הקלפים
או הם ובה מעלי

ש הקלפים תם
 התחתונה, בשורה

הפו שהם אלא
ב ומסודרים כים
 עליד שונה. סדר

 הסדר את למצוא
ה פי על החדש

 הבאים: נתונים
ה־ קלף לא (א)
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 קלף ולא הצלב קלח לא (ב) הנלים. קלף ליד נמצאים העיגול קלף ולא צלב
 ליו נמצאים העיגול קלף ולא הנלים קלף לא (נ> הכוכב. קלף ליד נמצאים העיגול

הריבוע. לקלף מימיו נמצא הכוכב קלף (ד) הריבוע. קלף
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