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ם ד ו ע ממ5£נה
 י5י5ג י5י5 ראשי: עורף

 ללילי נילי המערפת: ואש
גל לי עורף־משנה:

 מזוז גרינברג, אבולעפיה בו ראובן המערפת: חברי
 סבתא, צבר, שממון נמר, דליה העמים, צוחקים

?׳פקיעת. ס• ׳טיף. מירד

 זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור המשתתפים מן אחד משתתפים. מוזמנים
תד־אביב. אלמוני, קורא הפעם: הזוכה שבוע. מדי שיוענק לירות עשר של בפרס יזכה

ת ש ק ל י ק

 הבאה, לקשקשת כותרת שתשלחו עד
משלי: אחת וכתבתי התאפקתי לא
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ם ו ל צ ן ה ו ש א ר ה ה ר י פ ס י נ ו י ה !מ
המטאורולוגי כתפנו מאת
 לא כאילו רשמיות, הכחשות אף על

 קצת מלבד דבר שום הטיל בראש היה
 ענן, בצורת שהתפזרה כימית אבקה
 שבכל ביותר מוסמך ממקור לנו נודע
 זד. היה חי. יצור ראש־הסיל הכיל זאת
שפו לתוך שהוכנס ושהור, קטן ג׳וק
 מחוברים כשלגופו קומון־סנס, של פרת

מער הדם, לחץ לבדיקת שונים מכשירים
 של אפשרית והשפעה העיכול כלי גת

 ששמו המאולף, הג׳וק קוסמית. קרינה
 לשמות בדומה כמו לפרסום, ניתן לא

חל את שתרמו המדעיים העובדים יתר
 עשרים מתוך ניבחר הגדול, למיבצע קם

 כושרו בגלל ג׳וקים־מועמדים, וחמישה
הגבוה. הגופני

ה הטיסה לפני הג׳וק שעבר האימונים
תר וכללו מאוד, מסובכים היו גורלית

 ב־ מארונות־קיר חופשית צניחה גילי
 היתר בין צנחנים. יחידת של שק״ם
 שונים, כפתורים על ללחיצה הג׳וק אולף

 ולשימוש הקרקע, מן להנחיות בהתאם
 פותחו הצילומים אוטומטית. במצלמה

, ה במעבדות עכשיו רק
מד. הראשונה הפעם זו רואים ובהם

 נראה בצילום ביונוספירה: באמת נעשה
 מנגן כשהוא גבריאל, המלאך ימין בצד
בצד קוסמי. ענן על ורכוב נבל על

 ברגליו להבחין אפשר למעלה, שמאל,
 מתוך המבצבצות סובייטי, טייס־חלל של

לוזיון.

כיצד
שים טיל עו

 ממיבצע התפעלות מלא ברחוב הלכתי
 ד״ר את פוגש אני כשפיתאום הטיל,

ה השמחה ״מר, סובחי. מוזס אלכסנדר
 סובחי. הד״ר אותי שאל עושה?״ זאת

 יש ״מה הטיל. שילוח על לו סיפרתי
 אלכסנדר הד״ר אומר לשמוח?״ כאן

 טיל לקנות אפשר ״הרי סובחי, מוזם
 אז דולאר. אלף בעשרים באמריקה כזה
מיליונים?״ זה על להוציא צריך למה

 זה ״מה לו, עניתי אמונה,״ דל ״אתה
 בעשרים הטיל את לקנות שאפשר שייך,

לק היה אפשר אם אפילו דולאר? אלף
 היה תמיד דולאר, בחמישה אותו נות

 חשוב ולא בד, אותו לעשות כדאי יותר
 את למשל תקח עולה. זד, כסף כמה

חו אתה אז עוגה, רוצה כשהיא אשתי.
 אומנם בקפולסקי? אותה קונה שהיא שב

 גם ואולי זול, יותר זה קפולסקי אצל
 קונץ. שום בזה אין אבל טעים, יותר

 קפולסקי. אצל עוגה לקנות יכול אחד כל
לסופר אשתי אותי שולחת זד, במקום
 לקנות הכרמל ולשוק קמח, לקנות מרקט
מזמינים אנחנו כך ואחר ובאקינג, ווניל

 אותם לטחון ונוסעים בפלורנטין, שקדים
 אנחנו טחון, שהכל אחרי בגיבעתיים.

 מיקסר יש שאצלה פולה, לדודה באים
 בהרצליה, לפלוטניצקי נוסעים עירבוב,

 וכך חשמלי, תנור־אפיה יש שאצלו
 לא אנחנו בעצמנו. עוגה אופים אנחנו

ה שבמחיר לנו איכפת ולא קטנוניים,
 עוגות עשר לקנות אפשר שאפינו עוגה
 שלנו!״ שלנו, שזה העיקר קפולסקי. אצל

ב ניענע סובחי מוזס אלכסנדר ד״ר
ל והלך עצמו עם הסכמה לאות ראשו
ה ההשפעה בכוח נוכחתי ובזה דרכו,

והגיוניים. חזקים לנימוקים שיש רב
בנאמנות, שלך

גרינברג אכולעפיה כן ראובן

-------------------טעות
צודקת לעולם

הטיל העולם
 (אצבעוני) לחלל טל שוגר הבוקר

ירושלים גיר, אמנון
טיל אססנו מלאו

אל הרקטה זיקנה השחר עלות עם
(דבר־לילדים). על.

 תל־אביב כהן, ב.
 עליה. זינקה הזיקינה
היונוסריפה. אל ק״מ 80 של לגובה
שלנו). (הארץ

׳תל־אביב דרורי, ש.
לך? בוער מה

המצאת) על הבטחון משרד יודיע שבקרוב לכך צפה •1!תצפית
ת נ ו כ . מ ס ו פ ד  מדענים' על הגיאו־פיזית, השנה במסגרת הוטל, הבצוע ה

לפרסום. נאסר ששמם

הישראלים צוחקים מזה
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שביסח
הטיל. שילוח על בעולם תגובות

 ברית־־גזנזובצוו!
 טיל? זה גם

 וכסיל, טיפש בל הלוא
 מפח לעשותו יבול

 בבדיל. ולהלחימו
 מפחיד לא זה אותנו

 מבהיל לא וגם
 עכבר, הבל בסך זה בי

פיל! ממנו שעשו

ו ארגז״ב
 מרגיז, כה
 משפיל! בה
פיזמון, זה
, רגיל. די

 לפליטים,
 מיל. אך אין

 - לרקטה
 - הטיל זה
 דבר חסר לא

!כמיל

ת פ ד צ
טיל.
טיל.
טיל.

 גיל, של בתרועות
 הטיל, פני נקדם
 - השביל כיצד

 - כרגיל
 דה־גיל, מנהיגנו

 השתיל לנטוע
 - השביל באמצע
 - המוביל

 - לידידות
צרפת־ישראיל.

אנגריב
 הטיל, של שילוחו

 הרטיט. לבנו את
 הפעיל, באילו

 שביט של שיגורו
 - הפתיל את והצית
 לחבית

!דינמיט

 צרב ארצןגז
 שמיל, טיל

 שמביט. שביט
 מגעיל, רק
 מבעית. רק

 מרעיל, גם אולי
 ממית, קצת אולי

 בסיכום: אך
 כחבית. פערה

 רצינו רק לו הן
 - להביט בו

 השביט היה מיד
 אלינו מגיע

(חינם!)
הברית. מארצות


