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דקת1צ לעולם

גלילי לילי בעריכת
 להארכת השופט בפני הובא
(ספריב). מצערו

 תל־אביב רון, אמנון
קודר. וביגון רב במעצר

 השבוע לקשקשת המוצלחת הכותרת
ה* ספק: ללא היתה (למעלה) שעבר

 כן־גוריון־ ההיסטורית פגישה
ה התשובה את בפאריס. דה״גול

 היקרים: מהקוראים קיבלתי הזו זהר,
 תל־ ,מרדכי סגל חיפה; יהודה, דניאל
 כותרות ירושלים. לוריא, ואבי אביב

קרית שודארץ, מנירה התקבלו נוספות

 שחורה, כגורילה מעשה
 נכחדה חיש למלכת־יופי

 ,,לעולם, אמרח: היא
 לצלם!״ אתן לא

כדירה! לה היתה לא עזר? זה
חיפה ש., ע.

★

חסשירון
 שחורה, כגורילח מעשה

 מעורה. אחד יום שיצאה
 הסתכלה, כמראה
 - אדלח־לה ואמרה

חזרה. חזרה לא ולעור
תל-אביב ברנשטין, יורם

★

 לכליץ, יד נותן פדר,ש מוצקין:
כית־הסוהר מגדר קפצם כעת
ה עצמון: וחיים כ י ו״וגב כ סג רו ה

אצכע.
הצ למשלוח עצמכם את הכינו עכשיו

(למטה): הבאה לכותרת עות

 שחורה, בגורילה מעשה
 כתרה. האחת שהייתה

 הרומאן, שכא עד
 האורנג־אוטאן, עם

כפשרה. נגמר והעסק
תל־אביב לוי, אלכם

 שחורה, כגורילח מעשה
 כעורה. וקצת שחרחורת

 כסוי כל ללא
 - עיסוי לה עשו

 שחורה, בגורילה מעשהכמהרה. הפכה מלכת־קופי
 עורה. את להציל שרצתה

!לב ,,שימו :צרחה היא ! 
 אויב!!!.״ מסביבנו

ב... והיא נכחרה. למנהיג שו
תל־אביב סמדר, דוד

 שחורה, כגורילה מעשה
 מסורה. למפא״י שהיתה
 הבחירות, כיום
 קולות קצת טרפה היא

 הבא, החמשיר לקראת רבותי, ועתה,מורא. כל וכלי פחד כלי
 כמרצה מעשה במילים: שיתחיל

1 לבחירות.., ירושלים לוריא, אבי

ההודים צוחקים מזה

י&ץ

ה ה רסבר נםזגזזז אך גזאיבמד, רגזטזחדגז גז1אהז גזהכיב א ברכ חן כר ב או

תשכיח

 של מהגנון יואב את לקחת כשהלכתי
 גדר־ מוקף המקום את מצאתי פנינה,

מעץ. עוזי עם אחד זאטוט ובשער תיל,
אדוני!״ ״צרתנועה,

 באתי צו־תנועה? אומרת זאת .מה
הביתה! יואב את לקחת
 נכנסים לא צו־תנועה בלי חשוב. ״לא

לגנון.״ יותר
ונכנסתי. הצידה הזאטוט את דחפתי

 ושרק. משרוקית מכיסו הוציא הממזר אך
 הגן, ילדי כל עלי עסו השריקה לקול

 במכנסי תפשו יואב, בני גם ובתוכם
 מכל אותי מורטים והתחילו ובמעילי
 יוצא הייתי כיצד •ודע ואינני הצדדים,

ה פנינה סיתאום הופיעה לולא משם
מידיהם. אותי והצילה גננת

שלך?״ לגנון קרה מה פנינה? זה, ״מה

חב הבלוחון תר מ
שנרגעתי. אחרי אותה, שאלתי

 פנינה, הגננת אמרה והלאה,״ ״מהיום
 מחלקת המלצת לפי בגנון. משמעת תהיה

 שכל בטחון נאמני חוג הקמנו החינוך
 ואתה אליו. שייכים האמיצים הילדים

 הילדים תפסו בצהריים כבר תאמין, לא
 את לבדוק שניסו חשובים, מרגלים שני

 ממול. בקיוסק הפיס מפעל מספרי
 הילדים. לך שעשו מה על מצטערת אני
 צוי־תנועה, לך אתן והלאה, מהיום אבל

 שתרצה. זמן כל לגנון להיכנס שתוכל
 בני, לעבר הגננת פנינה צעקה ״יואב!״
בפתח. הזמן כל תקוע היה שראשו

 שהגיע עד יואב דישדש אווז בצעדי
 הביתה, אבא את ״לתה והצדיע: לגננת

 בדרך!״ אויבנו אותו יחטפו שלא ותראה
ו בידי אותי נטל שוב, הצדיע יואב

הביתה. בשלום אותי הביא
רב בכבוד

גרינכרג אכורעפיה כן ראוכן

 זאת תשכיח. גם יש תזכיר, שיש כמו
 בהעולם שכתוב מה כל שלא אומרת,

מתקיים. באמת בתצפית, וביחוד הזה,
 0236 הזה (העולם תצפית במדור

 מדוחק השנה תסבול מפא״י ״גם נמסר:
 הבחירות.״ מערכת ניהול בעת כספי

דו שלא והתברר העניין, את בדקנו
 כסף חסר לא למפא״י יער. ולא בים

וה לבחירות, לא ובעיקר דבר, לשום
 את שכח לכן יוכיחו. בעתונים מודעות
.1236 בגליון התצפית

מידד אגדות

תצפית

ת הגנ ל
ם זכויות העמלי

 נחים. אנשים וראיתי ברחוב עברתי
כמ אני עבודה בענייני ערמומי. אני
ה את תפסתי מיד הולמס. שרלוק עט

 שאני ומכיוון העירית. פועלי עיקרון:
להס עמדתי לעיריה, גם מיסיס משלם

פרודוק מנוחה של צורה באיזו תכל
 עומד, אני שלי. המסים מבוזבזים טיבית

עומד. מנהל־העבודה עומדים, הפועלים
 מנהל־העבודה פיו את פוצה פיתאום

 כבר אולי חברה, ״נו, בנחת: ואומר
קצת?״ לעבוד גם הזמן הגיע

 פתח כן אחרי דומיה. דקות כמה היו
 גם ויאמר, ויען פיו, את הפועלים אחד
 קול: הרמת ובלי חיפזון בלי הוא

שיעבדו.״ בלגיים ״סוסים
פו צריך מדוע בלגיים? דוזקא מדוע

 אנטי־שמי להיות בתל-אביב עירית על
הבלגיים? לו עשו מה לבלגיים?

עצו בשאלות מתחבטים שאתם עד
פשו טכנית שאלה נעורה בי אלה, מות
ומה הבלגיים, הסוסים עובדים טה:
 שסוס נניח שלהם? הלאומי הביטוח על

בעבו נפצע יוסלה, נאמר פלוני, בלגי
 (באמת), לו יש בריאות ביטוח ח״ו. דה

 נניח או דמי־מחלה? לו משלם מי אבל
 נהרג חושם, נאמר פלמוני, בלגי סוס
 ישלם מי לעבודה. בדרכו בתאונה, ח״ו
לאל ידאג ומי הקבורה? הוצאות את

 כ־0מי קטנים סייחים וליתומים? מנה
 לפרנסתם, דואג שאין חטאו מה נים!

 עלולים הם הלא ולחינוכם? לפרזולם
 הסו־ לנוער ולהצטרף ברחובות לשוטט

 ערב בכל אורגיות לעשות העבריין, סי
החו למכוניות ולהזיק ולרעוש שבת,

ברחוב. נות
 מנהל גפני, אלחנן מר אל פניתי

ו הלאומי, הביטוח של הציבור יחסי
ל לאומי ביטוח אין מדוע שאלתיו

 פרסי זיקנר״ אמהות, ביטוח — סוסים
 שכבר סוסות כמה מכיר (אני ילודה

 וכל סייחים) מעשרה יותר המליטו
השאר.
 לי השיב מאוד. אדיב גפני אלחנן מר

 מונתה כבר הסוסי הסקטור לעניין כי
 ובראשות נאות, מפלגות בהרכב ועדה
 ברבות כי להניח ויש מחוזי, שופט

בהמ יתחשבו אף ואולי תמליץ הימים
מבו שכל הוא, העיקרי הקושי לצותיה.

 תעו־ מספר צריך הלאומי בביטוח טח
 לתת מסרב ומשרד־הפנים דת־זיהוי,

לסוסים. תעודות־זהוי
 מדוע ושאלתי הפנים למשרד פניתי

 אחרי לסוסים. תעודות־זהוי יתנו לא
 להשיב הואילו ותזכרות שבועות כמה

 קושי בעניין יש כי פה!) בעל (רק לי
 ואי- לאום, לסוסים שאין מכיוון טכני,
 לאום. בלי תעודת־זיהוי לרשום אפשר
והשי בלגיים, בסוסים שמדובר הערתי

לאו שני לפחות יש בבלגיה כי לי בו
 יש מקום, ומכל ופלמים, ואלונים מים׳
 הרבה יש הסוסים בין כי רב חשד

נמולו. לא שפשוט יהודים
לשוו התחמקויות. אלה כל לדעתי,

 היושבים בדישם, חסומים שאינם רים
 ביטוח יש היהודית, הסוכנות במשרדי

 תל- עירית שבגזברות לחמורים לאומי.
 הבהמות לכל לאומי. ביטוח יש אביב,

 לאומי. ביטוח יש הממשלה, שבמשרדי
 שבאמת ליחידים לסוסים, לא ומדוע

עובדים?

הסשתתפים מן אחד משתתפים. מוזמנים
 יזנח זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור

שבוע. מדי שיוענק לירות עשר של בפרס
מוצקין. קדית שוורץ, נירה היא: הפעם הזונה

(הבוקר). ידיהם את רצהו הסועדים
 ירושלים גרינברג, משד,

אבלים. למסיבת שמיהרו מפני
 של הפועל בוועד התנהלו הדיונים

(דבר). הצינית ההסתדרות
תל־אביב ב., ש.

אומו־קריטיקה?


