
חסעזירון
 לבחירות, במרצה מעשה

 הפרות. מחיר ער שנשאל
 - עינו את עצום כדי
 חיצו: את ביוון הוא

ער ישמור מי חבוב, ״יא
ז״ כבורות

 תל-אביב אלמוני, קורא

★
 רכחירות, כמרצה מעשה

 נקמנות. רגרולות כד שלא
 הרדים הוא כורב את

 — נים נומה נים, נימה
רפרוטות. המצע פירט עת

 תל־אביי לוי, אלכם

★
 לבחירות, כמרצה מעשה

 כדירות. ותירצה שביקר
 מצא, שב נערה

 - הרצאה תירצה רה
אות!) איזו (נחשו שתבחר

★
 רכהירות, כמרצה מעשה
 קירות. ער התנוסם ששמו
 וצווח צעק הוא
 - שכח רפתע אך
להרצות. צריך הוא מי עכו•

תל־אביז. שמואל, גבי

★
 לבחירות, כמרצה מעשה

 נפשות. עשה שלמק״י
 מתנגדו כשכא

 - רצידו ומפא״י
שלמות. עוד שיניו אם כדק הוא

 הדסים אמנוני, יוסף

★
 לבחירות, כמרצה מעשה
 מפרכות. רקטירת מומחה

 - דיבר כשפעם
 להרהר מכרי
ירקות. כפרט ניקטר הוא

 הדסים הילפרין, גדעון

★ 1

 רבחירות, כמרצה מעשת
 לנפות. כוחו את שהחליט

 ר־ה'!׳׳ כת !ר־ו' ״כןז
 - העת כר זעק

הקירות. רק לו הקשיבו אך
 תל־אביב רוזנשטראוך, יהודה

★

 לבחירות, כמרצה מעשה
 להפרות!" ״השממה - שקרא
 הירצה, עת אחר, יום
 מצא הוא עצמו את
אם... שוב בעיר אך נו

האורות.
★

 לבחירות, כמרצה מעשה
 מזהירות. כמרים שהפיץ

דיכור, בלהט אך
 - הבחור הרכיש רא
השורות. מתרוקנות מולו איך

 צ.ה.ל אשר, בן דוד
חד חמישרים שני אני מזמינה ועתה

 שלהם הראשונה שהשורה לבחירות שים
 עם מפלכה הייתה :במלים תתחיל
. אות .  מפ־ הייתה - או אלף.
ת... אות עם לכה בי

עעות
צודקת לעולם

 מרזוק אליהו ד״ר של אחיו בן
(ה במצרים 1965ב־ להורג שהוצא

 גבעתיים מג, אליק הזה). עולם
תצפית.

בירושלים. המתי המשפט בית
׳אחרונות) (ידיעות

 חיפה גדעון, ב.
 תנאי. על למאסר המוזות את דן
נישו למטרות בחור מחפשת בורה

אחרונות). (ידיעות אים
 חל־אביב צבר, יואב

,ו.ותחפרו כרתה בחור

 גלילי לילי ראשי: עורף
לי הטערפת: ראש י  ללילי נ

נל לי עורף־משנה:

 מזה גרינברג. אבולעפיה בז ראובז רמערפת: חברי
 סבתא. צבר, שמעון נמר, דליה העמים, צוחקים

קשקשה. ם• שיף. מירד

ם מני ת ם. מ פי ת ת ש  זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור המשתתפים מן אחד מ
תליאביב. אלמוני, קורא הפעם: הזוכה שבוע. מדי שיוענק לירות עשר של בפרס יזכה

הבלגים צוחקים מזה
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אסורים מעוחקים
 ט חינוכית. מבחינד, אב. להיות קשר.

 מאוד. נעים היה זה אחרות מבחינות
 אני אתם, רואים החינוך, בעניין אבל

 אלא כלום. לא בפדאגוגיה מבין כמוכם
 הבעיות אין עוד כל בזה. מודד, שאני
 שגיליתי לי נדמה ובמותר, באסור אלא
ש ממד, חוץ מותר הכל השיטה: את

 ממש, החינוך בדבר מד, אבל אסור.
 משהו לעשות גם עלי האין כלומר:

 ממני מיטיבים אתם הלא למשל, בזה?
 ובכן, במישחקים. החינוך עיקר כי לדעת
לא? ואילו חינוכיים מישחקים אילו

גל עם כזד, מישחק לילד קונה אתר,
 אולי קוביה. ועם מפה ועם קטנים מים
 רחב פתח — קוביה אבל משעשע, זר,

 לילד קונה אתה פשעים. של לקאריירד,
 חם בשודדים, משחק הוא ומיד אקדח,

 קטנה, מכונית לילד קונה אתה ושלום.
 עיניים מצדד אותו רואה אתה וכבר

 רמת ואל חונות מכוניות אל ברחוב
סנוביזם. ואל חיים

 המקורות? אל שנחזור מוטב ואולי
 הגון, אדם להיות חונכתי אני הנה

ול ולארץ ולעם ולמורי להורי תפארת
 באותם לחלוק?) מעז (היש בכל אנושות

 תיפארת ויהיו ילדי יחונכו מישחקים
וכוליה. ולמוריהם להוריהם
כש שיחקתי במה ובכן, לא? פשוט.

ימים. היו כן. כן, כזה? הייתי
 בני? רואה, ״אתר, אולר! לוקחים אה,

 יפצע הוא לא! אוי, ״— באולר גזור
 לו קטנות כאלה אצבעות אצבעו. את

 שולפים איך יודע אינו פשוט והוא
ש בלי סוגרים ואיך האולר להב את

 ללהב. הניצב בין קטנה אצבע יכניס
באולר. אגזור אני

 קוטעים מזלג. ובו זרד לוקחים ובכן,
סנ־ ושיבעה מכאן סנטימטרים שיבער.

 רצועת נוטלים ומכאן, מכאן ימטרים
 נעל (לשון עור פיסת ונוקבים גומי

 והרי בחוט, וקושרים משחילים ישנד,),
יופי! קלןז.

מה קטנות אבני־חצץ בני, לי, הבא
 כך ראה: ועתה כאלה. קטנות כן, כביש

 כן. כן, יפה? תק. יורים. וכך מכוונים
בשבילך.״ זר, קח.

הזה! בילד יש אכזריות איזו ראו אבל
 חתולים אל מכוון. הוא ציפורים אל

 עוד מכזזן. הוא חלונות אל מכודן. הוא
 מישחק זה שבשמיים, אבי עיניים. יסמא

 נסתיר הזה הקלע את לא. לא, חינוכי?
יגדל. לא אצלי פושע ממנו.

ומ בוס לוקחים טיארה. שנעשה מוטב
 שזזים. קטעים שלושה וצולבים פצלים,

 יפה טיארד, איזו ראו ודבק. נייר ועתה
 ברחוב אותר, להטיס נצא עתה עשינו.

למרו ותעלה הטיארד, תעלה המערב.
 קווי־חשמל. יש מקום בכל עמוד! מים•
 מפני החשמל חברת אותנו הזהירה הרי

 נפשות. סכנת פשוט הן טיארות. הטסת
הא על הטיארד, תנוח לא. זה רק לא.
 מקום לאיזה א״יד, שנצא עד בשלום, רון

 קודי בו שאין בחוץ־לארץ, או בארץ,
חשמל.

 ראו רעיון. זה באמבט. נייר סירות
 ה־ את מצאנו סוף סוף שמח! הוא כמה

 לא האם זה? מה אבל החינוכי. מישחק
 הוא הלא מתעטש? הילד אה שמעתי

כולו. רטוב
 גדלנו זאת בכל איך רבותי, ובכן׳

 לא שלא?) (ברי פושעים לא — אנחנו
 באמת כנראר, מתים? לא ואפילו חולים
 כפרחי־ יגדלו מילא, האל. פתאים שומר

 דבר, מבין אני אין הרי בפדאגוגיה בר.
כלל. אתערב שלא מוטב אולי ובכן

מועד שבהתקרב
ותשבחות. תהילות תבאנה ובמקומן השנייה על אחת מפלגות

שמורות) הזכויות (כל
ש? ההשמצות יתמעטו ■!בהירות

 רק היו שהשבוע להודיע, מצטערת
 מכסי־ על ושניהם לעניין. תשובות שהי

הציע: מחיפה, אברהם, אביאל קאים.
 לבית־ בנו את מסיע מכפיקאי

מלמעלה), (מבט אפנים, עד הספר
ממ מכסיראי תל״אביב: צבר, ויואב

 (ננ״ל) אחת מביצת הביתה ג*
 כותרות כמה ואראה אחכה עכשיו

(למטה): הבאר, לקשקשת מכם אקבל

 בתור בפאריס, הישראליות הצלחת
 עולה בארדו, בריג׳יט של מחליפות

 עציוני שרה אחרי המשוער. כל על
 זה להפקיד נבחרו ),1240 הזח (רעולם

 ומבחני ישראליות, חתיכות שתי עוד
נמשכים. הבד

ב.ב. בתפקיד כהן, עדנה
הבד מיבחן

דיור אצל ברטישוק, רוזה
במיבחן הבד

תשכיח
 בתצפית שבועיים לפני שאמרנו מר, שכח

 להפיס. מפע של ,234765 מספר בענין
דבר. בשום זבד, לא הזד, המספר


