
האזרח
רואה

לדעה
 הרעש שכל אחרי עכשיו, $

 פעם שוב ואפשר עבר, כבר
 שאלד, לי נשארה לשכל, לחזור

 קטנצ׳יקית, קטנה־קטנה, אחת
 כדיוק מה כזו: דרו־אגבית

 במחתרת הש.ב. עשה
 מה, ז אדיב אודי של הזו
 חבר? סתם רק שם היה הוא
 והיה ב״ מהש. מוכשר כזה

 שאולי או סתם? חבר? סתם
 תפקיד־קטן? איזה שם לו היה

המח ראש היה הוא בכלל אולי
 פעם קרה כבר שזה כמו תרת,

 קס־ של המחתרת עם במדינה,
 ששלח הוא הוא זה אולי ? טנר
 זה אם ? לסוריה החבר׳ה את
לפ למה אז — הוא היה לא

ה כל את גילה לא הוא חות
 לסוריה? נסעו שהם לפני עסק

 מספיק היה לא זה ככה *כי
 רצה ב. הש. שאולי או ? דרמטי

 את זאת בכל ידעו שהסורים
יהיה? שלא מה הפרטים, כל

השביתות בחזית
 בבית־ ״תסיסה״ כשנהייתה :אחת שב״יתה פרצה איך תשמעו

 את קצת שמע שהוא אחרי מההסתדרות. אחד אליהם בא חרושת,
 מילה אף הבין לא אחד אף להס. לענות קם הוא החבר׳ה, של הטענות
נוראות. צעקות והתחילו
 שלהם, ה״משכיל״ שהוא הבית־חרושת, של מהחבר׳ה אחד אז

מההת שלו הנאום כל את התחיל מההסתדרות הזה אז לתרגם. הציע
:ככה הלך וזה חלה,

.לפרוסטרציה גורם הרה־דירוג ז הנואם . .
 בטח החבר׳ה אז שוב־הפעם, הסיווג את נתחיל אם ז המתרגם

.קריזה יחטפו . .
. טריביאלית אומנם אומר, אני פרסטרציה, ז הנואם . .
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:המתרגם
.אי־אי־אי כל־כך

 א׳ הנואם:
 :המתרגם
 כי הנואם:

:המתרגם

תהיה לא שהקריזה אף־על־פי אומר, הוא קריזה,

. הפריזומפציה מן להימנע עלינו מוטל לכך . .
בראש... להכניס לא צריך ראשון דבר זה בעד אז
. פונקציונלית אכן היא פונקציה כל . .

. ככה־וככה בידי־בידיוק הוא ג׳וב שכל . .
. אמימילטוריח היא אס אף וזאת : הנואם . . 

 אחרים... ג׳ובים עם שמבולבל ג׳וב הוא אם. אפילו המתרגם:
 מרגינלית. פונקציה שהיא או : הנואם

שלו. לכיוון משתין לא אחד שאף או : המתרגם
 מחרבנת שההסתדרות אחוז מאה בטוחים היו החבר׳ה כבר כאן

ה״משכיל״. בשביל גם מקום בקושי היה באמבולנס הראש. על להם

חיפושית. הזאת למכונית קוראים למה מבין אני סוף־סוף

המיקו־א: בסיפור■
ה הדיברה שו ע ת־ ח א ה

בבית״ חדר בכל קתולית. מאוד ארץ כידוע, היא, יזפרד
 הגיע כאשר המיטה. שליד השידה על תנ״ך ספר יש מלון

 מיטתו. ליד תנ״ך כשמצא מאוד מופתע היה למדריד, צווינגי
בו. ולעיין בספר לעלעל התחיל

 המלון למרכזנית רץ מהמיטה, קפץ דקות חמש אחרי
 הערב.״ איתי לצאת מוכרחה את ״תשמעי, :לה ואמר

 לנו.״ ״אסור המרכזנית, אמרה אדוני,״ ״אבל
״ז נכון קתולית, ״את  ב• מאמינה ״את צווינגי, אמר !

 אינך רעך.׳ פני ריקם תשיב ,אל :כתוב בתנ״ך אז תנ״ך.
הזו.״ הדיברה על לעבור יכולה
 אחר■ צווינגי. עם המרכזנית יצאה אדוקה קתולית כמו
 היא במלון. לחדרו אותה הזמין
 וצווינגי אדוני...״ ״אבל, :אמרה
 אז בתנ״ך. כתוב מה לה הזכיר

 ביקש הוא שם לחדרו. עלתה היא
 למיטתו. ולהיכנס להתפשט ממנה
 שאלה שאני!״ חושב אתה ״מה

 לעשות חייבת ״את המרכזנית.
 ב־ ״כתוב צווינגי, אמר זה,״ את

רעך׳.״ פני ריקם תשיב ,אל :תנ״ך
 ברירה נותרה לא למרכזנית

 צוויג־ שביקש מה כל עשתה והיא
 היתה היא נגמר, כשהכל אבל גי.

 זה ״איפה :ושאלה סקרנית נורא
״בתנ״ך כתוב שאמרת מה !

 מעל התנ״ך את לקח צווינגי
עש של הפרק את חיפש השידה,

למרכזנית. והראה הדיברות, רת
 הוסיף הדיברות עשרת גבי על

גדו באותיות יד בכתב מישהו שם
מתמסרת.״ ״המרכזנית : לות

 אקדמאית בדיחה
 ץ חייל וכין נוד כין משותף! מה
להשתחרר. מתים שניהם -

 ה&יטודנטיס ביטאון האתון, (פי
מורטם, פוסט בשם בירושלים,

בחיפה). הסטודנטים ביטאון

המפקששת המודעה
העכורה משרד

 הראשי המשרד צבוריות, עכורות מחלקת 1* 4
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 צכוריות עבודות מחלקת
 בזה מבקשת

לאספקה הצעות
 הממשלה למשרד■ דה■□׳□

עץ עשויים חנון ומוסדות
אפשר.לקבל נוספים, ופרטים חקפרסים המלרז, טופסי .2

 אינם: הממשלה: מישרדי ״אחחחחח,
 פיכם:״ חינוף: מוסדות ״אפספספספה

מ מילה נו....... ..... חיפשנו שנים על שנים
לנו. כא ולא — הלשון קצה על לנו עמד נו.

 ־ מע״ץ של המיכרז שכא עד
 ־־־ ״עשויים :בטח בטח, :לחירות
 ע חינוך ו״מוסדות עץ״ עשויים

אכוס־אידד.

מצא■ ולא — מתאימה
 מעבדות אותנו וגאל

 ממשלה ״מישרדי :״
כומכה. — עץ״ ׳וייס

הדוסים של מהאימפריה חדשות

, החת 4 ־- לנושסוזות
מו רואים שמסתכלים איפה

 לדו־ רק דירות כאלה: דעות
נול אלה לעשות. מה אין סים.

 לחיות מתים והם — בגטו דו
 צריך דוס :פשוט כך בגטו.

דוסים. בין לחיות
 קורה היה מה לכם תארו רק

 לפרסם מעז היה מישהו אם
די — חופשי שיכון :מודעה

 הם הרי לדומים. לא רק רות
 מקללים עולמות, הופכים היו

 לנו ועושים ב״קרע״, ומאיימים
 בהצגה הניתוחי־מתיס כל את

!שנייה
 דווקא איכפת. לא בכלל לי
נות היו אס בומבה, הכל היה
 מ־ אחד חלק איזה להם נים

 לכם תגורו שבו — מהארץ
 זה אם מעלינו. הודו ורק פה,
הפדל. — רוצים שאתם מה

1מי*וו1

ע ב נ ר ם ב ד הגני י ל
משה ישמח קוית

לקוית-אתו סח! ח
םה

ה ק אל אפרי שר ע7להע\ י תל1ז

 | שכייוועשכירדער, יהלו אברהם

| שכייוועשכירדער, יקלמי יוסף

בשמחה מודיעים

___ ו1 הבן־הנכך ר,יידו־. ,

♦ ה1 מ■

שערים. ישראל אגודת פועלי ביומון מודעה
זאת, בכל אבל מסבון. בחיי, הזה. לבן־נכד יש שם חתיכת ואלד׳

השכייוועשכיר־ ארבעת כל אם
 הם בטח אז — החדש דערצ׳יק

 נינים להם שיהיה יזכו עוד
 הרבה הרבה נינים, ובני

ל שיהיה שכייוועשכירדערים.
לבריאות. הם

 לשנוא מה
בטלוויזיה?

״של :לנו אומרים הם
הטל של האגרות את מו

 לנו ועזרו והרדיו וויזיה
טו יותר תוכניות להגיש
בות.״

 זה — כפה טוב. כוקר
 חי־חי- להם. שחסר מה

. . . חי
להז לנו תרשו אז

 דם- איזה שיש לכם, כיר
 שאי־אפשר אחדים, ריס

 כמו ככמה, אותם לקנות
 וכישרון, שכל, למשל,
ומנה וצניעות, ודמיון,

 כין ויחסים וניסיון. לים,
כל-מיני. ועוד הכני־אדם

 את לנו תראו קודם אז
 אני זה אחרי אלה. כל

סי לי שתעשו או אשלם.
 לשלם אוכל שאני דור
הטלוויז של האגרה את
לירדן. — יה

אחד
יודע? מי

 יודע? מי צנזורה 1צרי למה
 יודע: אני צנזורה צריך למה

 ״לא לקישון כי צנזורה צריך
צרי וכולם פעם.״ אף מקצצים

 אס אז, קישון. כמו לכתוב כים
יד הס איך צנזורה, תהיה לא
 קי־ כמו כותבים לא כשהם עו

!אה שנן?
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■ ייממפא חדשות

 ראשית כי יודע? אני מאיפה לירדן. מזמן כבר נכנסה מפא״י
 כלל את שולחת שהיא או כזה. טבע לה יש חור. לכל נכנסת היא כל
 למה הנה, טובה: יותר הוכחה יש אבל העובדים, חברת את או

 משקפיים עם יושב העברית, בפינה הירדנית, הטלוויזיה של הפרשן
 לא שאנחנו בשביל זה או. לאללה? שחורים גדולים־גדולים, כאלה
 מה תשמעו גם בירדן. מפא״י של האיש הוא זה כי אותו. נכיר

 מקסימום־מקסימום ככה. שזה בעצמכם כבר תראו אז מדבר, שהוא
ירדן. של ממפא״י הוא


