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לאיו- .יעצני ד.:

לאורגאזמה הגיעו ואלון גולדה
מ: * ה״ ם ד שיי ק ם היו ה בי ק אך מרו פו סי ב ה ר

ה יאט ל מ  ברכי הטניס ;יגאו הפמליה אח טא־־חי ההאחזית אנטי שפד! פיפיק מלא נטח־ד הממשלה יאט ן הפמליה נחתי. ימינע אייר לרע בר.ם וסננה. לאיי גילדה גב׳ מ
 יד.ט מנר. ל7 נאומה הקצו הלוהסות היום טעית נל במטר ר.־ה :הוסיף אלת ינאי ימר פניה. על טלמרנלו־ אירגאזדד. תל, על נהליקיפסר צד.-י בריזני איזמיל ניקרו *ית ינאי

 1 הסיור, בתום למנוחה. מיוחד חור עבורם הרגעים אחד והו באו. עד להגיע קשה 1 טמחה ..אני החוטר״ ההאחזות טוכנח היי — החרטה דנח-ל ונהאחזית סיני :צפיז
טבחי״. המאושרים | אריה לאורגאזמה־. סוף הוף שהגענו 1 ווינא:מד״

האוני של הסטודנטים שבועון האתון״, ״פי של המיוחד הגליון של הכותרת זוהי
 הודפס זו לכותרת מתחת הסטודנט. יום למל שיצא בירושלים, העברית ברסיטה
 אתמול ביקרו אלון יגאל וסגנה מאיר גולדה גב׳ הממשלה ״ראש :הבא הטקסט
ה נחתה ארוך מסע בתום אורגאזמה. נח״ל ובהיאחזות סיני בצפון צה״ל במוצבי
 ,אני החדשה. ההיאחזות שוכנת שלמרגלותיו אורגאזמה תל על בהליקופטר פמליה
 סיפוק מלא כשחיוך ראש־הממשלה, אמרה לאורגאזמה,׳ סוף סוף שהגענו שמחה
כאן׳.״ עד להגיע מאוד קשה ,היה :ואמר הוסיף אלון יגאל ומר פניה. על שפוך

 צה״ל כבש איד
מוסקבה את

 המדרכה. על אותי תפס בירצנוייג
אמר. למשטרה!״ איתי לבוא מוכרח ״אתה
 לך.״ אני ולא כסף לי חייב אתה זוכר שאני כמה ״עד תמהתי, עשיתי?״ ״מה
 למשטרה לבוא מוכרח אתה אבל שתרצה. מה ״תקבל בירנצוייג, אמר בסדר,״ יהיה ״זה
 תעודת־יושר.״ על לי לחתום
בפח. שוב ליפול שלא נזהרתי הפעם?״ רהק ״מה
 לבקר. לבוא תוכל נהדר... ג׳וב בלנינגראד... צבאי מושל של לקבל"מינוי עומד ״אני

בינינו.״ יישאר שזה בינתיים אבל

 סירבה ירושלים עירית שמועצת אחרי1!־
 להדביק הסטודנטים להתאחדות להתיר
 האתון״ ״פי הדפיס יום־הסטודנט, מודעת
 :נרשם מתחתיה כנ״ל, משופצת מודעה
 בעירית שהתקיים סוער דיון ״לאחר

 הפלאקאט. את לאשר הוחלט ירושלים,
 מיופיו התפעלו העיריה מועצת חברי

ה הנציגים אישיים. העתקים וביקשו
 הציעו אולם לחבריהם, הצטרפו דתיים
 את שאת ביתר יבליט אשר קל תיקון

העיר.״ של וקדושתה ייחודה

1 כותרת חן

 האמבט־ה מלכת הצגת בגנות שיצאו אחרי
 של הסטודנטים יצאו הקאמרי, בתיאטרון

 כי להוכיח בירושלים העברית האוניברסיטה
 נמצא הוא הרי בריא, הומור חוש יש אם

אצלם.
 הסטודנטים שבועון של המיוחד הגליון

 יום לרגל שהופיע האתון, פי הירושלמיים
 עורכיו. של להומור דוגמא מהודה הסטודנט,

הבאים: הקטעים בו הופיעו השאר בין

 של הדפרטוארים אושרו
ו״הקאמרי״ ״הבימה״

 מנהל' השבוע שקיימו עיתונאים במסיבת
נמ והקאמרי, הבימה הלאומיים התיאטרונים

ש ההצגות כל את אישרה הצנזורה כי סר
 נמסרה הזדמנות באותה לאישור. לה נשלחו

 שיועלו ההצגות של רשימה הרחב לציבור
 יועלו השאר בין התיאנורונים. על־ידי השנה

 נסיכת בית־השימוש, מלך הבאיס: המחזות
 חדר־ דוכס הפרוזדור, רוזן בית־הכיסא,

הציבורית. המשתנה ונסיך המיטות
 עבודה לענייני כתבנו מוסיף זה בהקשר

 חדשה שיטה על החליט הקבלנים אירגון כי
 כ־ס/״ס? יוקצה זו שיטה לפי בתים. בבניית
 השאר ואילו הנוחיות לחדר הדירה משטח

, וסלון. חדר־שינה למטבח,

ירדה האמבטיה" ״מלכת
 להוריד הקאמרי בתיאטרון שהוחלט ״כיוון

 השאלה נתעוררה האמבטיה, מלכת הצגת את
זו. הצגה להוריד אפשר היכן עד

שה טוענת אחד מצד התיאטרון הנהלת
ל ההצגה יכולה אליו ביותר הנמוך מקום
 לפני מתחת מטר 392( המלח ים הוא הגיע
המקו חוגים טוענים לעומתם התיכון). הים

 את להוריד יש כי ההצגה למתעבי רבים
הארץ. מן אישי באופן השחקנים

 ההצגה של בואה לקראת כי נודע בינתיים
 פירסמו וייז, ע״ש באודיטוריום לירושלים,

 הרפואי הביטוח כי הודעה הבריאות שירותי
ההצגה. ביום תוקף בר אינו הסטודנטיאלי

 קצת עוד יודע ארץ־ישראל־השלמה, איש בירנצוייג, שידידי ידעתי שאלתי. זה?״ ״איך
 קומוניסט. פעם אף היה לא הוא אבל שנה. 42 לפני לארץ עלייתו שלפני מהתקופה רוסית
 עם קשרים לו שיש או לבריודהמועצות חזרה לרדת עומד שהוא בו חשדתי לא מעולם

סובייטיים. סוכנים איזה
 הזהרנו שלא יגידו שלא שמע! והדפיטיסטים. מהספקנים אתה ״גם בירנצוייג, אמר ״אה!״

מראש!״ אותם
 לגולדה?״ קוסיגין ששלח לאזהרה מתכוזן ״אתה

 אלון?״ של נאומו את שמעת שלא להגיד רוצה אתה ״לא!
 אדמתנו?״ של שעל כל על שנילחם אמר שבו ״הנאום
 ברצינות.״ זה את לקחת לא כמוהם. בטח אתה אבל ״בדיוק.

 הבתים אחד לפתח אותי סחב אחר־כך מאזין. אינו איש אם סביבו הסתכל בירנצוייג
 כוח הבוקר. פרצו הקרבות ידידים. שאנחנו מפני רק זה את לך מספר ״אני בלחש: ואמר
 ראש־גשר עכשיו מקימים הם אדירה. אווירית מיטריה עם התעלה את חצה סובייטי שריון

״חה־חה־חה להתבססות, . . . 
אותך?״ מצחיק ״וזה
נחתי רוסיים נחתים אל־עריש. לעבר מתקדם סובייטי שריון טור כלום. לא עוד* ״זה

 השלג דוויזיית החלה שעה לפני אילת. נמל את תפס רוסי מוצנח כוח א־שייך. בשארם
 סוריה...״ מגבול החרמון, מכיוון לגלוש הסובייטית

״וצה״ל?״
 מתקדמים ״העניינים פניו. על אושר של כשחיוך בירנצוייג אמר שנייה,״ חזית ״פתחנו

 התוכנית.״ לפי בדיוק
?״ תוכנית ״איזו

 מפני בקיצור זה את לך מספר ״אני ברחמים. בירנצוייג בי התבונן חי?״ אתה ״איפה■
 ממה יותר הרבה מתפתחים העניינים מזה חוץ במשטרה. לי לחתום לבוא מוכרח שאתה

 את עשו הם שמע! אז לשינויים. בסיס רק היא תוכנית כל — יודע אתה שציפינו.
 הגנה ללא נשארה ברית־המועצות העורף. את חשפו הם — שלהם ביותר הגדולה השטות

 סוכנות סוכני מוסקבה. לעבר אטומיים מפציצים ושלחה ההזדמנות על קפצה סין אווירית.
 כוחות שכל גילו הם להתרחש. העומד על מוקדמות ידיעות קיבלו האמריקאית הביון
 המזרחית. וגרמניה הונגריה בצ׳כיה, מהפכות אירגנו הם במצרים. כבר נמצאים ורשה ברית
 כבר יהודית עצמית להגנה האירגון אנשי בגולה. רוסית ממשלה הקים קאזאקוב יאשר,
 ת־ החקלאות לניספח מכות הרביצו הם באו״ם. הסובייטית הנציגות משרדי את תפסו

״סובייטי . . .
בחזית?״ קורה מה אבל ״בסדר,

 שבערב להיות יכול אותם. יעצור שאיש מבלי מתקדמים הסובייטים התוכנית. לפי ״הכל
 לאשדוד.״ עד כבר יגיעו הם

תל־אביב?״ בשערי יהיו שהם אומרת ״זאת
 זה שלהם. הלוגיסטי המערך כל את ישבש זה שביתה. הכריזו הנמל פועלי אבל ״כן,

 הארץ.״ כל על להשתלט יומיים לפחות להם יקח
״ואז?״

 בידינו. תהיה מוסקבה סיביר. כל את יכבשו כבר הסינים מדי. מאוחר יהיה כבר ״אז
 החבר׳ה. כל שם יהיו בקרמלין. מסיבה יש בערב מחר לכך, ידאגו ברית־ד,מועצות יהודי
 שעתיים, בעוד ממריא הצבאיים המושלים של המטוס הכל, את לך לספר יכול לא אני טוב,
לחתום?״ בא אתה בלוד. שדה־התעופד. את שיכבשו לפני

□ בו1 סי ר פ ץב שב ח
 שפורסמה מימין, לתמונה שנשלחו הכותרות ואלה
בפרסים: זכו שמחבריהן ,1703 בגליון
 נרכיב עכשיו הצדית! זה ״יופי! •

להמריא!״ גם ונוכל וינטלאטור למכונית
פתחגתקוה. ,7 אורלנסקי יהישלום, שאול
היחי הדרך־ זך אבל יקירתי, ״מצטער •
לשלם כלי לחו״ל להגיע אפשר כה דה

תל־אביב. ,41 קרליבך סביון, לאה מיפים."
 שאני לד כשאמרתי יקירי, ״איציק •

 לא - כודד אי על איתך להיות משתגעת
 המלו דן, מרדכי ברצינות!״, לזה התכוונתי

תל־אביב. ,76 ג׳ורג׳
 נגד ביטוח לך יש מוישה, ״תגיד •

גבעתיים. ,16 מצולות־ים דגני, גיל כרישים?"
 עוד הארצי, למוביל הכניסה ״הנה •

 ,72 עוזיאל בן־ארי, ניר לנגב?״, נגיע מעט
ירושלים.

בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

 מייצג למטה בציור ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
 באמצעות הסימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה.
 איזה למצוא עליך והחילוק, החיסור החיבור, פעולות
 החשבונית הפעולה היא ומה סימן כל מייצג סיפרה

זה. בציור המתוארת

 בלבד, גלויות גבי על לשלוח, יש הפתרונות את
 ״.1708 ״חשבץ הכותרת בצירוף תל־אביב, 136 לת.ד.

 פרם בהגרלה• פרסים יחולקו נכונה הפותרים בין
ספרים. פרסי ועוד ל״י 20 — ראשון
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