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 בנק למוהל מאסר שנים שלוש
המשמר) (על בחדרה הפועלים

ניר־עוז בן־רוני, עזי
ברית־מעילה. עבור כנראה 1
 את לפרוץ אלמונים ניסו אמש
 לאומית קופת־חולים של הכסת

(הבוקר)
תל־אביב דן, מרדכי

 מיטה על בריא ראש להניח בשביל
חולה.

גלילי לילי בעריכת
 המשתתפים סן אחד משתתפים. מוזמנים

 יזנח זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור
 הזוכה שבוע. מדי שיוענק לירות, עשר בפרס

כתובת. השאיר שלא האלמוני הקורא : השבוע
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ק ועונשו החו
 מפא״י, למרכז שנשלח זה, מכתב

ם למערכת בטעות הגיע ל עו א ה כ  ה
כלשונו: אותו מפרסמים ואנו

 נאמן, מפלגה כחבר יקרים. חברים
 הבלע דברי את קראתי כאשר לבי כאב
 לאותו בקשר ומפלגתנו ממשלתנו נגד
 מאז הרע. לשון חוק וצודק, ישר חוק

הצרו הצרה חומותינו בין שהתבצרה
 ברור צהובה עתונות לה שקוראים רה

 רעה להוציא שהתחילו שאלה לכולנו,
ממשל ראש של המכובד בנו דיבת את
 ולהשמיץ מלהמשיך ירתעו לא היקר, תנו

 במח־ אשר והישר הטוב כל על ולהלעיג
פיהם. את נסגור כן אם אלא ננו,

באו המפלגות מן שהרבה עקא, דא
 השותפים בין גם ולבושתנו פוזיציה,

החלק בלשון נלכדו בקואליציה, שלנו
 הכריחו ובזה צפעונים אותם של לקות
 שהוא הזה, החוק את להחזיר אותנו
 כל מבין ביותר והנבון הישר אולי

ה נראה לממשלה. שחוקקנו, החוקים
זה. בעניין הגולל נסתם כאילו דבר

תק איזה מצאו־נא תשמעו, לעצתי אם
 שבעים או חמישים של נאמר, קטן, ציב
 כסוב־ לתיתו יהיה שאפשר לירות, אלף

 ומשמר־השב־ יאזור אנשי לאותם סידיה
שיג מנת על חדריהם, את שאיבדו עה
 רצוי וארנבות. שפנים מקום באותו דלו

 שהדירים לאלה התמיכה את להגדיל
לר ואפשר לכביש יותר קרובים שלהם
שתינ אחרי עובר. אוטובוס מכל אותם

 וה־ השפניות ותוקמנה הסובסידיה תן
 יקים הדתי שהמחנה ספק אין ארנביות,

 ובוועדו־ בכנסת וידרוש גדול צעקה קול
טמ חיות לאיסור חוק להוציא תיה
 כך, לידי הדבר יגיע אם אלה. אות
 עיסקה לעשות שנוכל ספק כל אין

שפ גידול לאיסור חוק ותמורת כשרה
 בחוק תמיכתם את נקבל וארנבות, נים

הרע. לשון
׳על־מים פרויקה נאמנה, אחים בברכת

ם מזה קי ח ם צו אני פ הי

י ת ש ץ ג י ב ן ״ צ ו ג א - ד ן ר ז ג י ז ״נ !

 תורה הגיע שוב ארוכה הפסקה לאחר
 מ־ אביבי תמר לקשקשת. הכותרת של

 את העליונה) (לקשקשת מציעה אכזיב
 להגיע המתאמץ הפועל הכותרת:

ה שער צמח, אורי המזונות. לסל
 רום־ יחזקאל חיפה; ירדני, צבי גולן;

 כ״ לוליין מציעים: תל־אביב טוביץ
 הטרפציה. את שפיספס קרקס

 כין מירוץ תל־אביב: דב, זילנפרויד
הכר כמורד תינוק ועגלת אם
 שלא אלמוני חביב, אחרון־אחרון מל.

ל רדיו מנורת כתובת: השאיר
 פשוט, מסוג חילופין זרם יישור

אלקטרונים. פולט אלמנט כלי
 ל־ לכותרות מכם מצפה אני עכשיו
(למסה). הבאה קשקשת

ה חז ע מ בו ש ה

 אחת במערכה טרגדיה
 צבר שמעון מאת

 השרים כל הממשלה. בבית פסח (סדר
 עיני ומחכים. כריס על סביב מסובים

 והתע־ המסחר שר אל נשואות כולם
 מעל לשולחן, מתחת מציץ המנהל שיה,

ה ארון בתוך לכרים, מתחת השולחן,
מתיאש) ובסוף — וכולי בגדים
(ביאוש): והתעשיה המסחר שר

 האפיקומן! את למצוא יכול אינני
באמת? מה, (בהפתעה) : כולם

באמת :והתעשיה המסחר שר
אותו! למצוא יכול שאינני

קרה זה ז

להיות! יכול לא : כולם

ם מזה קי ח ם צו קי טל אי ה
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!״גוגב די גר#י\ז את ידנו: ״ג&מן

האם והתעשיה: המסחר שר
האפיקומן? את מכם מישהו לקח

 פתאום?! מה אנחנו? : כולם
אבל והתעשיה: המסחר שר
 רק אותו! לקחת היה מוכרח מישהו

 ועכשיו כאן, אותו שמתי שעה לפני
מיש כך. סתם שנעלם ייתכן לא איננו.

אותו. סחב בטח הו
מסתכ (המסובים

ו ברעהו איש לים
 מניד מהם אחד כל

בשלילה) ראשו
 ו- המסחר שר

אני : התעשיה
 כל להבטיח מוכן
ובל שבעולם, דבר

 את לי שתחזירו בד
האפיקומן!

 מתחת (רחש־לחש
מ ומציץ לשולחן,

כהן) ג׳וני שם
האפי את אחזיר אם :כהן ג׳וני

לי? תתן מה קומן,
אופ :והתעשייה המסחר שר

ניים!
 לי. יש כבר אופניים כהן: ג׳וני

לירות! מיליון שמונה רוצה אני
השת :והתעשיה המסחר שד
אפיקומן? בשביל מיליון שמונה געת?!

 צריך. לא רוצה, לא :כהן ג׳וני
אולי והתעשיה: המסחר שר
יספיק? מיליון

 קבצן? בעיניך, אני מה כהן: ג׳וני
 שמונה אז — מיליון שמונה אמרתי
מיליון!
שני והתעשיה: המסחר שר
מיליון!

 קטן. חנווני תהיה אל :כהן ג׳וני
 הרבה. לא בכלל זה מיליון שמונה
 לדרוש יכולתי עשרים, לדרוש יכולתי

מיליו אלף אפילו לדרוש יכולתי מאה,
 אין אצלי, שהאפיקומן זמן כל נים.
 אבל לשלם. מוכרח אתה ברירה. לך

 רק דורש אני במועט. מסתפק אני
מיליונים. שמונה

בסדר. והתעשיה המסחר שר
האפי־ איפה מיליון. שמונה לך אתן

ז קומו
לר רוצה אני קודם :כהן ג׳וני

הכסף. את אות
 קודם :והתעשיה המסחר שר

האפיקומן! את לראות רוצה אני
קו :כהן ג׳וני

הכסף! את דם
 ד המסחר שר

 קודם :התעשיה
האפיקומן! את

קו כהן: ג׳וני
הכסף! את דם

 ד המסחר שר
בסדר, :תעשיה ה

(שו הכסף. את קח
וכו עט מכיסו לף
צ׳ק) תב

לא כהן: ג׳וני
 אצלי צ׳קים. מקבל

מזומן! רק מקבל אני פרינציפ. זה
שיהיה :והתעשיה המסחר שר
 ומוסר השומר את אדיו (קורא מזומן.

 את להביא ׳הולך השומר הצ׳ק. את לו
ל מנסה והתעשיה המסחר שר הכסף.
ה את בינתיים שיתן ג׳וני את שכנע

 להמשיך ״היה שאפשר כדי אפיקומן,
 חוזר סוף־סוף מסכים. לא ג׳וני בסדר.

 והתעשיה המסחר שר הכסף. יעס השומר
 את סופר ג׳וני הכסף. את לג׳וני מוסר

 נושא בסדר, שהכל רואה החבילה,
ובורח.) רגליו את

היי, והתעשיה: המסחר שר
האפיקומן! את לתת שכחת היי!

 אותך. סידרתי (מרחוק) כהן: ג׳וני
האופק) מן (נעלם אצלי! לא האפיקומן

ה (אל :והתעשיה המסחר שר
 דם לו שיש הגבר איפה נו, נוכחים)
אצלו? שהאפיקומן להודות

 השומר תעשיין. יוצא לשולחן (מתחת
 עצמו דעת על והולך להוראות מחכה לא

נופל) המסך הכסף. את להביא לבנק
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