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בעריכת לילי גלילי
מוזמנים משתתפים .אחד הקוראים מבין
המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזנה
מדי טבוע בשבוע בפרס של  10לירות .הזו
כה השבוע הוא הקורא נחמן ברייטמן ,באר־שבע.

ליד ההגה שלטים לרוב מוצבים לאורך הכבישים ,המזהירים את
הנהגים לנהוג לאט ,להיזהר פן יתרסקו בתאונה או
יגרמו אסון לאחרים .אילנה פורמן ,ילדה בת שמונה ,מיפו ,שלחה את
הצעתה לשלט־אזהרה לנהגים ,אשר יש להציבו ליד בתי־ספר .אני
חושבת כי מגיעה לו תשומת־לב מיוחדת .ההצעה :״נהג ,כאן ילדים /
נהג באהבה.״

יש הטוענים כי הדמות הצברית
אינה קיימת כלל .״במה יחודו של
הצבר על כל מהלך־על־שתיים אחר
במצב שימושי ?״ שואלים הכופ 
רים בעיקר .ובכן ,לא זו בלבד
שהצבר קיים ,אלא שאפשר להג 
דירו היטב ,בכמה כללים יסודיים :

מדריך שימושי לצבר
ולרוצה להצטבר
ספר שאתה מת ללכת לפט
רה* אין בהכרזה זו כל סכנה.
כיוון שתמיד יימצאו אוהבי
אנוש שיתפסו אותך כציציו־
והיד כדי למנוע ממד לבצע
חרקירי ישראלי זה.
נהמד יהיה גם אם תצהיר
בהזדמנויות שונות ,שצריך ל
הרוג את כולם .זה מעיד על
טמפרמנט ועל רוח לחימה.
תגיד שבל המדינה הזו לא
שווה חצי גרוש) .באן יש ל
השתהות קמעה להגברת הרו
שם( אבל אתה ככר הולך מחר
 אם יגידו לך) .פה גם המקוםלציין ,תוף צ׳יזבאט ,שאתה
אינך משמש באפסנאי כצבא(.
את הפלמ״ח עם הפירוק ,אל
תזכיר .זה מעיד על חוסר עד
כון משווע .ספר לעומת זאת
שמץ מהטיול הגדול שלך לאי
רופה או לדרום־אמריקה .מלה
אחת או שתיים כצרפתית הן
בהחלט לטובת העניין.
הצבע על צלקת והסכר שזה
ממלחמת השחרור .אם אין בר
שותך צלקת מקורית משכנעת,
כל צלקת או שריטה טובה ל
צורך זה .אחרי הכל עברו כבר
עשר שנים מאז ,שלא לקחת
כחשבון שלא בל אחד שאתה
מדבר אתו הוא רופא.
אם אין לך לא בושר דיבור
ולא צלקות ,אל תתיאש .ארגן
לך זקן סמיך ,צרף לזה מש
קפיים וסנדלים ,מה שיוצר קונ
טרסט עז של ברבריות ולמ
דנות) .כמו פרי הצבר  -דוקר
וגם מתוק *,אתה זוכר?( לזה,
אם אתה יבול עוד להוסיף מק
טרת מצחינה ,הרי שהדמות
הנוצרת נעלה מבל ספק שהיא
דמות צברית.
אם גם את נתוני הסעיף האחרון
אין באפשרותך למלא הרי שאתה
בלי ספק גלותניק ,פלים ,חוצ־
לארצניק — וזה בכלל לא חשוב
איפה שנולדת וגדלת.
א .אברמוביץ ,חדרה

אני רוצה לפתוח בזאת מדור חדש של צילומים מיוחדים .במקור היתה זו
תמונה שצולמה במיפגן חיל האוויר ,על־ידי הקורא נחמן ברייטמן ,והיא מראה
ענן של פצצה ,ומתחת לענן מטוס הטם קרוב לקרקע .הקורא ברייטמז הזמיר
לצילומו כמה קוים — והנה ראש מכוסה בשטריימל מפרווה .קוראים אשר
ברשותם צילומים מעניינים או משעשעים במיוחד ,מתבקשים לשלחם אלי.
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מהרס״ר:

״אגדגזגר ווורזזם גזאגוזר גזאד גזוזגונויבר
בווורינו .רכן רא תצאו וזיוגו ראיגזוגי-
שדה.״
מנהג האוטובוס :

״אר הוגוו פגיגזה רבות :הגזווכיגו בוזור
יכגגוג גזהדרוז האוזגריוז.״
מיצרן הסיגריות:

״אנו גזייצריגו ס־יגריגה גוצוייגוו! — אבר
אגו אודה גושהנגר ,רא כדאי רך רנגשן.״

והיווה רי אהוד בגזגןרה בכינו .בין כה וכה
הייהי צריך רנובור ברודוב הוה .אהה רא
צריך רש רגו דבר.״
מקריין ״קול ישראל״ :

״האוגהגו רהוכגיה \2צרה שר גזונוהןה בוו-
בה .אגו גזגזשיכיב נגהה בהוכגיה ארוכה
יוהר שר גזונוי\2ה טובה .הגאוגויגו רבנגגו
אוורה.״
מאשתי:

״הגה הכבך שגהה רי ר2ןגוה בו גנגרייב.
הזזרנותי שוה יכור רזומה ר\2יץ הבא.״

מ השרברב:

מבני:

״ברו הגזיגו הווגזיגו ודור רוזיווז בגדו וזדש.
כר הה שהיה צריך וה ר \2גוגזיוז \2בוגהי

״אגי הורך רשכגיגו נגד שאהה ההנגורר
גז שגה הצהרים־".

הער1ת=שול״ס
ישראל הודיעה שהיא מתנגדת לפתרונות

פ י ק ט י ב י י ם בירדן . . .

 . . .נבון יותר לומר פתרונות ד פ ק ט י ב י י ם .
★ ★ ★
סין ה ע מ מ י ת מוכנה למלחמה ,ואילו גם סין
נרתעת מאיום במלחמה . . .

ה ל א ו מ נ י ת איננה

 . . .אצל האחת זה ספורט ל א ו מ י  ,ואצל השניה זה
ספורט ע מ מ י .
ףל ו^ר
איסלנד מאיימת לירות על דייגים אנגליים ,הדגים במימיה הטריטוריאליים
המורחבים דגים לתעשיית הפילה . . .

חסשיר״ס
נערונת תמימה ,שמה יעל,
נלחמה בשנתה בל הליל.
בי על פרויד היא למדה
וגדול פחדה
פן חלום תמימותה יחלל.

כקופת־החולים הוא הופיע,
על באב בעיניים התריע.
לו אמרה האחות :
״נא הואל לחבות!״
לרופא-עצבים הוא הגיע.

טעות --------
לעולם צודקת
אף על פי שהחוק מטיל עונת
מתת .נדבר(
אליק מג ,חיפה
אין דבר ,זה חולף.
אוטובוס פגע ברחוב־אופניים) .נדע־
ריב(
אורי שיקה ,חיפה
הרכיב אותו על אמבולנס.
שכורי
)הארץ(

עכביש

נרקמו

בפתחים.

מרדכי דן ,תל־אביב
שכור ולא מיין.
צר לנו מאד על שהממשלה מצאה
לנכון להחליט עתה על הכנסת
גורמים חיוניים לתוך סדרי הקבורה.
)הארץ(
אליק מג ,חיפה
קוברים חיים את העסקנים הדתיים?
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