
היהודי הראש
לוו ימציא

! פאטנטים
 ה־ו פעם איפה? היהודי, הגניוס איפה

 היום בעולם. ההמצאות כל אבות היהודים
 כל ובמלחמות. בשנור רק מתעסקים הם

המת ,60ה־ שנות של התשובות ההמצאות
 יהו־ על־ידי הומצאו לא זה, בטור פרסמות

 ר״ל, גויים, של במוחם נולדו אלא דים׳
 זה למדור שנורילח קורא כל האתגר: הנה

 ברוח בשירטוט, או בכתב מקורית, המצאה
 תתפרסם, ושהמצאתו הבאות, ההמצאות

 יש ההצעות את ל״י. 10 של בפרס יזכה
 על ולרשום תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח

פאטנטים.״ — הב\ ״העולם : המעטפה

ועצבים. זמן חוסן■ לקרחים. מסרק

 ידיים בעלי לפסנתרנים פסנתר
מכרי שהוריהם ולילדים קצרות

בפסנתר. נגינה ללמוד אותם חים

בנפרד. החי לזוג מיטה

העצלנית. לעקרת־הכית פטנט

פררטנוי של השני הצד
 מה יודעים שבבר לאלו עצוב כה בחיוך (מוקדש

פורטנוי) על מעיק
 קרה. זה סוףס־וף מבריקי. דוקטור זהו, אז

 — אותי שמשך בחיי הראשון הגבר את פגשתי
 וגם י בו. ובעטתי הלכתי חושב? אתה עשיתי, ומה
 היו אם ממש. ברגלי ברגלי. מטפורית. בצורה לא
 לטיפול נזקקת באמת אני אם ספיקות עכשיו עד לי

 אוי לגמרי. היום נעלמו הן אצלך, הפסיכואנאליטי
אמיתי. לגבר וגם לטיפול גם זקוקה. שאני כמה

 בטרמפ. אותי אסף הוא פורטנוי. אלכסנדר שמו
 שם. האזרח לזכויות סגן־הנציב מניו־יורק, יהודי
 יהודי טיפוסי. יהודי אף שחרחר, גבוה, מבריק, מוח
חם. לב בעל

 הוא חוצפתו, למרות ראשון. מרגע אליו נמשכתי
 גם והפנימית המופגנת לגסותם, בניגוד — עדין
 מבריק, הגדול, העולם איש הישראלים. של יחד,

 וה־ לחוסר־הביטחון בניגוד — משעשע חריף,
 שלחם ורגש־הנחיתות מהישראלים הנודף שיעמום

בחוץ־לארץ. שקשור מה לכל ביחס
 שהוא העובדה היתד, יותר, עוד אותי שמשך מד,

 איש היה הוא להיפך. סופרמן. איזה בכלל היה לא
 משור־ עצמו את שעקר אומלל, יהודי מאוד. מיסכן

 שנשא יהודי במק־מם. אחרים מצא ולא — שין
 בני של סיבלם שנות אלפיים כל את כתפיו על

עמו.
הצלח וגם מבריקי. ד״ר בפניו, להתגונן ניסיתי

להי לעצמי להרשות יכולתי לא למה למה? תי.
כנע?

 מה זה סקסואלי. בעיקר סקסואלי. דוקטור, כן,
 שהפחיד ומה — מכל יותר אליו אותי שמשך

 השתמש הוא המין. בנושא חירותו מכל. יותר אותי
 שזה כזו, ובטיבעיות בחופשיות המפורשות במילים

 ש־ הישראלים, כמו לא אותי. והפחיד אותי. סחף
מין. בענייני 'מתוסבכים כל־כך
 — להתנגד שהפסקתי ברגע — דוקטור ואז,

 פנטאסטי משהו אמר הוא להילחם. הפסיק הוא
 ישראלית? שאני בגלל זיקפה. לקבל יכול לא שהוא
אותו. לרצוח שחשבתי התרגזתי, כל־כך
 נוספת. הזדמנות לי נתן הוא —. ואז — ואז

 ללחיו — דוקטור אותו, מצטטת אני — הציע הוא
 הזדמנות — דוקטור חיי, הזדמנות היתד, זאת לי.״
 ועזבתי/ בו בעטתי אותה, לקבל במקום אבל חיי.
 להיות סיכוי עוד לי שיש חושב אחה החדר. את

דוקטור?״ נורמלית, אי־פעם

ו

תנועה צרו
 ובתוקף התעבורה, על כמפקח תפקידי בתוקף

ת1  ג/ קטן סעיף .(ב); 183 סעיף חירום לשעת התקנו
 הריני החרש, התחבורה שר של הוראותיו )ובתוקף

 שייכנסו החדשות התעבורה תקנות על להודיע י
.1.1.70מה־ החל )לתוקף
 במהירות] בנוי בשטח הנסיעה א.

 ב־| אסורה לשעה ל,״מ 120מ- פחותה
החלט.

 שר־התח■ על־ידי שייראה נהג כל ב.
 - חשודה בצורה כלי־רכב נוהג בורה
יירה.

 חכר שהוא יוכיח שלא נהג לכל ג.
 השלימה, ארץ־ישראל למען התנועה

הנקו 8 חשבון על נקודות שתי ייזקפו
דות.
מכו שלדות גבי על לצייר אסור ד.

האוטו דפנות גבי מעל להציג או ניות,
 מלכד שהיא, תמונה או ציור כל בוסים

ז׳כוטינסקי. זאב של תמונתו
לחברי למוניות הרשיונות מיבסת ה.

 המבקשים התמלאה. העבודה״ ״אחדות
ל לצרף מתבקשים למוניות, רשיונות
! באצ״ל. לוחם פנקס בקשתם

ה שוטר לכל לפנות יש מעתה ו.
כסיס עבירת״תנועה, בעוון נכה, עוצר
״רקיקה!״ מה:

בפקודת
התעבורה על המפקח

י
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ו ס נ ו ג׳
 לשעבר, ארצות־הברית נשיא : לגלות מותר כבר עכשיו

 הנשיא יהודי. היה הוא ישראל. אוהד סתם היה לא ג׳ונסון,
 עד כמוס בסוד נשמרה זו עובדה ארצות־הברית. של הראשון

ארצות־הברית, נגד הערבי העולם זעם את לעורר לא כדי•

1
לינדון
היהודי
היום,
אולם
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