
 יהיה אפשר החדשה, הממשלה הרכבת אחרי . . .
ת על לדכר ו ס נ כ . נ ת י ט י ל ו פ

★ ★ ★
ת י נ ל ו ל בעצם, שהיא, מבולגריה חקלאית למשלחת סיפרה מאיר גולדה ] ״ !־•-.*י

ם מני ז ם. מו פי ת ת ש  סדי יזנח זה בעמוד הטודתתפיס הקוראים אחד מ
.תליאביב שליין, יואל הקורא הוא השבוע הזוכה ל״י. 10 של בפרש שבוע .  דווקא להיות חייכת ישראל של החוץ ששרת לי נדמה .

. ת י נ י י ל ו ל
★ ★ ★

ת מרכזי תפקיד מילא אלון יגאל ר ז ח ה .לקואליציה ומפ״ם מפלגתו ב . . עצמית עבודה
 יודעת, ״את צעצועים. בחנות לביקור שלה הקבוצה ילדי את הגננת לקחה פעם

 כאן.״ אותך קנה שלך ״אבא הפעוטות, לאחת פנתה רוח׳לה,״
 לנחם הגננת מיהרה כאן,״ קנו אותך *גם בקנאה. יצחק׳לה שאל ״ואני?״

 אותך, ״גם הפספוסים: שבחבורת לשלישי פנתה טרגדיות למנוע וכדי אותו.
אמרה. כאן,״ שלך האבא קנה עוזי,

 לו אין פועל. שלי ״אבא השיב, נכון,״ ״לא כארז. גבר היה עוזי אבל
בעצמי.״ אותי עשה היא ילדים. לקנות כסף

הירוק הכפר ז״ דב

. ר סרסור . . ב ד . ל רה ז ח
★ ★ ★

ד שמירת חוק הוא החדשה הממשלה מסעיפי אחד ו ס ה

א לא חדשה, ממשלה נכנסה צ סוד. י

ם י נ פ ת ב ר ו ר ש י ש ה
ד ת ח ח ל ז ז ע ו ר ד ח ח א

- ) י8$*
 מידה כשם כעלמה מעשה

 המירה. היא באחר שחתיך
 בנקל גילתה היא

ההבדל: זה רק בי

העובדת ההתיישבות מאגרות
ש ציפור הרפ
 בבקשה השבוע אלי פנו רבים עסקנים

 יוכלו שבו מתאים, נוסח להם להציע
 לא בן־גוריון. תנאי קבלת על להודיע

 נא ״שמע פשוט: למגיד להם נעים חיה
ו בממשלה לשבת צריכים אנחנו ביג׳י,
 סה לנו איכפת ולא התקציב, את לקבל

 יכולים מהבוחרים כמה בשמנו.״ שתעשה
 מציעה, אני לכן נכון. לא זה את להבין
 בזי אלטרנטיביות, נוסחות כמה להלן,

כפי למנוע המוסרית, הרמה על לשמור
האזרחים. של המוראל את ולהרים לות

ל ע . . . ב הכרוך הרב הקורבן אף ״
האינ את להעמיד לרגע נחסם לא דבר,
 המפלגתי לאינטרס מעל הלאומי טרס

 ונושיט האחריות לעול שסם נטה הצר*
המ ברוח המפרכת, למשימה ידינו את

ש האישית וההגשמה החלוצית סורת
״ דרכנו את ציינה . . . אז  מ

★ ★ ★
.״ . ה בשער, ׳האדיב מזימות מול .

 את ללכד הוא השעה צו לכלותנו, זומם
ש למען והבונים, היוצרים הכוחות כל

חזון והגשמת המדינה בטחון על מירה
.הדורות . ״ .

̂י ־̂■ ז
.״ .  הרגשת מתוך אך כבד, בלב .

 כשומרי עלינו הרובצת האחריות מלוא
 מתיצבים אנו והמסורת, הדת ערכי
 על־ידי שנכבשו העמדות על להגנה שוב

 שנים של במאבק הדתית היהדות
 למהרסים אלה עמדות נפקיר לא ארוכות.

 זימה ומפיצי שבת־קודש מחללי מבית,
.וטומאה . י• .

★ ★ ★
. ״ . זור קיצוניות, שמפלגות בשעה .
 בושה ללא נדחקות ופיצול, פילוג עות
 בקרנות ועושות הממשלה, שולחן אל

 אותנו מחייב שלהן, כבתוך הלאומיות
ה את לנטוש שלא הליברלי מצפוננו
 מחד, הגורסים כל ראיית תוך מערכה.

 לומר יכולים .איננו מאידך, הנסיבות וכל
 בחזקת איננה לממשלה אייהצמרפות כי

 שאי־ לתביעות ואי־היענות השתמטות
תר...״ כחיוניות להעריכן שלא אפשר ביו

׳171 סגנון
 הופיעה המשק, חצרן לתפהיד הבלשניים החברים אחד התמנה כאשר השיטה, בבית
 זבל, בחצר עוד יהיו לא לחצרנות שתני יהודה של היכנסו ״עם הבאה: ההודעה

ועראיות.״ זוהמה דומן, שם יימצאו היותר לכל ואי־סדר. לכלוך
ווובדות שפח*׳□
 של המזכירות לישיבת אחד יום נכנסה ברביבים בגדי־הילדים במחסן המחסנאית

 לפי אבל בדיוק, להם אמרר, מה ידוע לא בידה. תחתוני־ילדים וחבילת המשק,
 כך: בערך לפניהם נאמה כי לשער אפשר התוצאות

 לדבר ואפשר והיות שלי, במחסן־הבגדים עובדות ידים די ואין היות ״חברים,
 ביד תחתונים זוג בבקשה קחו־נא אי־לכן — ידים עזרת בלי גם חשובים דברים
 התחתונים.״ בחגורת הגומי את והשחילו ושרוך־גומי, משחיל ובשניה האחת,

שרוכי־גומי. 50ו־ החלטות שש יום באותו העבירו המזכירות חברי
שרה פנויה מ

 מחפש הצאן ״ענף הנגב: משמר מקיבוץ הפעם העובדות, הידים חוסר מהוזי ושוב
 טובים, עבודה תנאי משפחתיות, התחייבויות מכל חפשי יזמה, בעל צעיר, אדם

 מיי השבתות בבנק קונסו בדואים, רועים עם בלתי־נשכחות פגישות שדות, מרחבי
 הכתובת את ולהשאיר הצאן, לדיר והלילה היום שעות בכל לפנות לענף. כניסה עם

התורן.״ האיל אצל הפרטים ואת

 אם אולם יודעת. אינני ההבדל? מה נו,
 בתור אותה כתוב הנכונה, התשובה לך

ה שתי החמשיר. של החמישית השורה
בע את תזכינה ביותר הטובות תשובות

לנפש. ל״י 5ב־ ליהן
ה והחרוז. המשקל על הקפידו אנא,
 מתחרזת החמשיר של החמישית שורה
ו והשניה, הראשונה השורה עם תמיד

אלה. שורות שתי■ כמשקל משקלה

ם .עות6 ל ו ע דקת ל ו צ
 אפשר הרפואי המרכז של במבנים

מתפראים• 20־18כ- לאשפז יהיה
המשמר) (על

 רחובות נצר, דניאל
בבית־מעצר. דווקא שמקומם נדמה ולי

(למרחב) נעצרו. ימאיש תשעה
 חיפה שיקה, אורי

 אבל איש, אולי אתה הקצין: אמר
בן־אדם לא  /* י'

 הסכימו זו בתחרות אחדות שוטפות
(הארץ) דעתן. להביע

 תל־אביב דורי, מרים
מוח? שטיפת או מזורז שיפו.ט

 בידי נהוגה צבאית טנדר מכונית
אלטמן. מורים שני טוראי

המשטר) (על
 צה״ל ארז, דן םג״מ

בערך. לרב־עלוב מקבילה חדשה, דרגה

ול״נ)1הערות=ע

ם בי ט כז קו ל לי
י נ *ול חטיבת עלון מתוך

שון ועד הל
 וטהור־ עדין־נפש בחור דווקא הוא גדי

 שלוש קיבל אחד בהיר יום אבל שפתיים,
 ״מר, בריתחה: שהתבטא מפני קנס לירות

נז החברה היו מאז גרמניה?״ פה, זה
 פולטים: היו וכשנזדקקו, בלשונם הרים
אשכנז?״ פה, זה ״מה

ל על ת רג ח א
 חרקים כאוהב ידוע חרוד מעין גדעון
 ואנטו־ חבלן— האזרחי מקצועו מושבע.
 על אמיתי חרגול מצא אחד יום מולוג.
ה על שמח לו נעשה שלו. המיטה
 לקח נסיון. לעשות החליט והוא נשמה
 ישראלי ״חרגול ורשם: ונייר עפרון
 אחר תנועה.״ כושר בדיקת — מצוי

 ואמר: השולחן על החרגול את שם כך
 קפץ. והחרגול קפוץ!״ חרגול, ״חרגול,

 מצוי, ״חרגול ורשם: וניר עפרון לקח
קופץ.״ רגלים: שש

 קפוץ!״ חרגול, ״חרגול, ואמר: השולחן
ו וניר, עפרון לקח קפץ. והתרגול

קו רגליים: חמש מצוי, ״חרגול רשם:
פץ.״

 רגל, ועוד רגל עוד לחרגול הוריד
 רגל רק נשארה קופץ. עודו והתרגול

 הרגל את לחרגול גדעון הוריד אחת.
 ואמר: השולחן על אותו שם האחרונה,

קפוץ!״ חרגול, ״חרגול,
קפץ. לא החרגול

 קפוץ!״ חרגול, ״חרגול, שנית: אמר
קפץ. לא החרגול

 מצוי, ״חרגול ורשם: וניר עפרון לקח
חירש.* רגליים: בלי

ת עין ח עין ת
 באמנות. גדול מבין הוא הארוך שלימה

 בציור מסתכל שהוא איך אחד, יום
 מתחיל הוא פיקאסו, בתערוכת מודרני

 בסדר בציור ״הכל ולהתרגז. להתחמם
ובכ הפרספקטיבה, הצבעים, התאמת —
. לל . העין — הרוחות לכל אבל .

(ראשונה) עזרה דרושה
מודעות בשש העברי החינוך של הטרגדיה או:

 וגזי־ אשה רדזשה :בנובמבר 4
 הב־ ילדיה אהבה הזבשרה, גזה,

 בזלל בהשס־ביה, לגזבזר ז־זזיזך,
 בארבסה בהיפזל \ל<זוזר גיהזץ,
 הב־ ההלבזה .2ז־ 3 ,5 ד, ילדיה

.)2243ךהב/ רהיזה.
★ ★ ★

אשה ררזשה :בנובמבר 15
ה בסבזרזה לסזזר זוזכשרה  ז־ בי
ה ילדיה באדבנזה בהיפזל בי  ההזז

 להביא זא גיהזץ. סבה גה היהב.
הב/ ההלצזה. .)2243ן

★ ★
 ש־ אשה דרזשה :בדצמבר 2

ה בילדיה בהיהזל ה<זגזד הזזני  ה
 הזבה. השכזדה גיהזץ. בלי היהב.
.)2243ךהב/

מבר: 5  ש־ אשה דדזשה בדצ
 זהזז־ שסהיה בילדיה להפל הגזזזד
 בל לגזשזה תבהרך לא ההיה.
 בגיהזץ. אז הביזז בהשס נזבזרה

 .)2243ךהב/ הבזייזה. השבזדת
★ ★ ★

 ה־ זזרר הבמזיה :בדצמבר 12
 זהש־ ליזה אדזהזזז אדבגז דזהה,
ה לאשה בזרה,  בהיפזל לנזזזד ההזבז

ה שסהיה בילדיה בי  היהב. זההזז
 השכזדה !)ארזה, נזבזרה שנזזה

הב/ גבזהה. .)2243ן
★ ★ ★

 ההפלה דדזשה :בדצמבר 18
 הזהבאה באשה להפל הזההכה,

 צבזדה <זבביה. הההזההזה אזזרי
 ןהב/ ילדיה. בלי שסה, ביה סלה,

תל־אביב שליין, יואל .)2243


