
1

קהיר ־ תל-אביב ־ האדום הקו
___טררר ___טררר

האלו? נאצר:
ה י כז ר מ  ? לקבל מוכן קולקט. דיין. ממשה שיחת־חוץ לך יש : ה

ר צ א  ? רוטשילד שאני חושב, הוא מה ? פעם עוד : נ
ה י כז ר לפצצה. בנוגע שזה אומר הוא :מ

 ? הלילה באמצע בן־אדם מעירים זה בגלל אותה, פירקנו בסדר, זה : נאצר
 שלך... לארמון מתחת אותה שמו בטעות חושה. פצצה שזאת אומר הוא : מרכזיה

 לקרות. יכול זה דבר, אין :נאצר
.ש אומר הוא אבל : מרכזיה . . 

אותו. לי תני טוב, נו, :נאצר
 מוכרח. אני אבל כזאת, בשעה אותך להעיר מצטער באמת אני חביבי, ג׳מל :דיין

 האמריקאיים התיירים הפירמידות, את שתחזירו עד תטלפן שלא לך אמרתי :נאצר
 המוות. את לי עושים

.שלך באמבטיה ג׳מל, :דיין . .מהר . . .
 ? המירפסת את לתקן לי עלה כמה יודע אתה ? פעם שוב ? מה : נאצר

ן י  סליחה. טעות. היתד, באמת זאת :די
 ? עכשיו עושים מה אז אוף, :נאצר

מפרקים. :דיין
 לשבירת־ גרזן פעם עוד מה, תודה. !!! פלאייר תביאי !!! הודה רגע. : נאצר

 סיביר. לא זה שכאן להט אמרתי פעמים אלף ? קרח
 ! הקפיץ את מהן תוציא דיין:
? תמיד כמו : נאצר

ין  חדש. מודל זה מימין, הקטן הקפיץ לא, :די
 ! לך אמרתי מברג !מברג תביאי ! הודה : נאצר

ן י  הנפץ. את שחרר מימין, הקפיץ את שתוציא אחרי :די
 ! שומעים לא ? הלו ? מה את : נאצר

ין  ! הנפץ ! הנפץ את :די
 ! שומעים לא ! הלו !הלו :נאצר

 חאראשו. פאנימאייט קאק :ציסתורי קול
 !מהקו תרד !ניקולאי : נאצר

ן י !מדי מאוחר שיהיה לפני !!! מהר נאצר, :די ! ! 
 י מה את להוציא י הלו ? הלו : נאצר

ן י ! מהר !!! הנפץ את :די ! !
 הגרזן. את תביאי אז טוב, ? אין ? לעזאזל ,המברג איפה ! הודה הבנתי. אה : נאצר
 דממה. טראדז! כוס:
? הלו ? הלו :דיין שחייג,, הנשיא תודה. הוחלף. שחייגת הנשיא תודה. ...הוחלף. : האיטומאט
.הב תודה. הוחלף. . . . 
זוהר אלהדבר. לא על :דיין

ללאסר־טן! עשן
 עם הסיגריה

י האופטימלי הפילטר
¥
 נגד אחריות

י הסרטן מחלת
*

 רק עשו
!מטוהר אוויר

 חדש מה
י׳ תל־אביב בעירית

איש תל־אביב, עיריית של ועדת־הכספים
הב הרכישות את האחרונה בישיבתה רה

 ■העירוני, הסעד אגף מכספי שימומנו אות
 מים־ ירידת בגלל כספים עודפי הצטברו בו
אלף: 60ל־ בעיר הסוציאליים המיקרים פר

 מלכותי, דגם רויס, רולס מכונית ^
 המכונית רבינוביץ. יהושע ראש־העיר עבור
יש לניהול ישיבות בשולחן מצויידת תהיה
 שרבינו־ מפא״י, של התל־אביבי הגוש בות
 לבישול כיריים ;מראשיו אחד הוא ביץ

 הגננת תל־אביב, של הראשונה האשד, עבור
 ; בבישול כידוע המצטיינת רבינוביץ, גאולה
 ראש־הע־ר יוכל בו סטיאורופוני, פטיפון
 כפי הישראלית האופרה לצלילי להאזין

בסינרמה. שיוקלטו
 סילוני מנוע בעלת מירוץ מכונית +

 בואייר, אברהם הרב ראש־העיר, למ״מ פךארי
 מיד לגן־החיות להגיע להספיק שיוכל כדי

 כדי כוכבים. שלושה ברקיע שיראו לאחר
שבת. חילול היה אם לבדוק
אימפריאל, מדגם אמפיבית מכונית +

 אריא׳ ראש־העיר מ״מ עבור ימים, צולחת
 הביו! מיפלס ירידת בדיקת לצורך עמיעד,

תל־אביב. של בימה
 זכוכיוו בעל ממוזג־אוזיר הליקופטר *)<

 ראש־העיר טגן עבור בל מדגם צבעוניות
 ממע לעקוב שיוכל כדי רמות, חייקל

 שייתק׳ מבלי בעיר התעבורה סדרי אחר
ברמזורים.

 (מעצור! לוקס זה שרמן פרטי טנק •¥-
 ראש סגן עבור השרשראות) בשתי דיסק

 דרן לעצמו לפלס כדי קנטור, פייבל העיר,
יפו. של הצרות בסימטאות
 כלי־הרב! כל כי עוד, קבעה. הוועדה,

 ובסיר משתיקי־קול במנועים יצויידו הנ״ל
 ש׳ הצעתו יבבות. שישמיעו נות־אזהרה

 כלי־הרב! את ללוות הוועדה, מחברי אחד
 שירות: של באופנועים תנועתם בעת הללו

 שראש־העיי אחרי נדחתה, הפיקוח־ר,עירוני
 לערו יש כי חברי־המועצה את שיכנע

בתקציב. קיצוצים

ר,לאןחי התיאטרוןהשבו נערת

הבימה

 הבימו הנהלת מתכבדת
ת להציג ה א חז מ  ה

המקורי

הגנבים נשף
!ריאליסטי מחזה
,תפאורות! גלי

 השלום בית־משהט כאולם
ב בי א ־ ל ת כ

 1נדי ביד לתרום מתבקש הקהל
 1 חסרים !התיאטרון בניין לשיפוץ

! ל״י מיליון 6 עוד


