
 ספיר
 מפחת

האחו! את
אופ שהוא עצמו על תמיד אומר ספיר

 מודאגים. לא פעם אף האופטימים טימי.
ותו אופטימיות תושייה. להם שיש מפני
 כרוכים — יעני ביחד. הלכו תמיד שייה
מהשמיים. ירדו
תו לגלות יוכל שהאופטימי וכדי נו,
 קודם. בקקת להיות צריך הוא — שייה
 ככה — בחרא עמוק יותר שהוא וכמה

מפתי ויותר עצומה יותר שלו התושייה
מר יותר שלו האופטימיות וככה — עה

לשחקים. קיעה
 נורמלי. לא מזל לספיר בא הפעם אז

 ופועלים־דור־ מתחת! דוהרת אינפלציה
 מלמעלה. — שים־העלאות־לפני־הבחירות

 שלהם הדרישות כל את לפועלים מוותרים
 והאינפלציה — נכון שיצביעו כדי —

שהב אחרי אז טוב, משתוללת. יותר עוד
 כי מיתון, יעשו לא — יעברו חירות
עכשיו? עושים מה אבל צנע. יעשו

 הבול־ הגאוניות בכל ספיר התגלה כאן
א לו: אופיינית שכל־כך שלו, דוזרית  הו
ת ח י ! את פ ז ו ח א  שנקרא מה זה ה
!הידיעה בהא תושייה

 בוגד על־ידי אלינו הודלפה הזו הידיעה
הו ספיר ספיר: אצל שעובד מגח״ל, אחד
 יחלה אחוז״ שה,,מאה סודית, הוראה ריד

 והערך אחוז״, ״אלף והלאה מהיום שווה
שלו. לעשירית יורד אחוז כל של
אי כל עם לנהל במקום קדימה! — ו
 4ס/0 או ,30/0 על משא־ומתן מקצועי גוד

 כמו 41/27< איזה על מקסימום או עלובים,
 לדבר מעכשיו אפשר — החבילה בעיסקת

 זה מיספרים! אלה !507־ על !4070 על
לתת!! נקרא זה רושם! עושה

ה את בולע פון־אשדוד פרץ אפילו
הזה. לוקש

ת 3<וכת1 כ ר ע מ ל
 ״עמוד ,1846 הזה בהעולם

 הסודי הסמוג ברשימה ״,3
 המילים את הבאתם ביותר,

 ,עשפל/ ,ערשך, העבריות
 הוזיקשו־ שאמצעי — ,ערפיח'

 בהן. השתמשו למיניהם רת
 ,פי־ ,ערדינג׳, היצעתס אתם

 אינני ואני ,אונוופל׳. חיוייה׳,
דעת על עלה לא כיצד מבין
 ביותר הטובה שהמילה כם,

ף. ע ר ח היא: ה,סמוג׳ לתרגום
— הים זיהום מישקל על

 תל־ המצאה שזוהי ף, צ ר ח
 ביופ־ ונדירה מופלאה אביבית

 — האוויר זיהום יהיה יה,
 על ייקל גס החרוז ף. ע ר ח

ש להפגנות הסיסמאות כותבי
 האקולוגיה, נגד בעתיד יבואו

 שמישהו למשוררים, יסייע וגם
ה לא אם להם, לדאוג צריך

ללשון. אקדמיה
 השיר מישקל על :לדוגמה

 מעל״, ותכלת מתחת ״תכלת
 ״מתחת :לחרוז יהיה אפשר
 או !״,חרעף ומלמעלה חרצף

 ל־ שמיים ״בין :מישקל על
 לחו״ חרעפים ״בין — מיים״
וכר. וכר ר׳ צפים

ר.ש.ע. רב בכבוד
במע השמור המלא, (השם
עברית״). של ״רגע הוא רכת,

מהאימפו׳ה חדשות

״ה3

 חרדים! אדום׳□!
ם! זצוקלל״י
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הצטוט
דתית לכפייה לליגה

שתלט ה ״,א ו1ל ועזרו  לה
הציונית המדינה על

ק ואראי. פ׳  חרס״ק. ב״א.3תו דקי
 יוו״א1 הקוה״ט ?אוקלל״ה, ו״׳, ,^תנצ״ה.

ק3 , 1,7413 רד״ .* - *-**■*ו—11- יב״' ק3 ״׳.3,7113 רד״

ט׳ גאות הטלפון כספך שטנו
״ ע י ס מ ״

 92 עקיכא ר׳ רח׳ כדק, כני
 788948 — 784408 טלפונים
 86777 טל. 1 יואל רה׳ ירושלים

86893 טל. ממשרד שעות לאחר

מאורגנות נסיעות
לירושלים ברק מבני

שישי כיום
1.30 ,12.45 ,11.40 ,9.15־3

ש״ק במוצאי
.10.00 ,9.20 ,7.45 ,7.00׳יב

 ברק לבני מירושלים
ששי ביום

שעות .1.45 ,1.00 ,11.00 כ
ש״ק במוצאי

,9.45 ,9.00 ,8.15 ,7.40כ־

 כמשרד. והרשמה פרטים
כמוצש״ק פתוחים המשרדים

 האמיתיים הדוסים של בגיאוגרפיה
 עליהן לדבר שכדאי ערים, שתי רק יש

 אם אז וירושלים. בני־ברק בכלל:
אפ איך לשנייה, מאחת לנסוע צריך

 חופשיים? של בתחבורה לנסוע שר
 (מה המדוכה׳ ,על יהודים ישבו אז נו,

 דוסית תחבורה פיתרון: ומצאו זד,?),
 לנסוע שרוצח דום כל עכשיו ר״ל.

 לו לנסוע יכול — לירושלים מבני־ברק
כיפה. הגג על לו שיש טקסי עם

זה? כל את יודעים אנדנו מאיפה
ה בספר ״שמו הדוסים הבלגולס כי

 המודעה את — מ׳״ באות טלפונים
 תודה תגידו ימין: בצד שמופיעה הזו

יכו דוסים שרק שם כתבו לא שהם
שלהם. במכוניות לנסוע לים

קט ילדים שואלים תמיד
 יהיו כשהם יהיו הם מה נים

 את כששאלו השבוע, גדולים.
 הוא מה מהקטמונים מיקו
 אמר הוא גדול, כשיהיה יהיה
יהיה ״כשאני :לפרצוף ישר
מרו עולה יהיה אני גדול
״ סיה \

המעופף הנשיא
 יכול לא הוא — לחו״ל לנסוע הזדמנות פעם שוב לו כשבאה

 נסיעה על מוותר מדינה, עובד ישראלי, איזה לוותר. היד,
? לחוץ־לארץ

 וצריך זקן? ואתה שבועיים? לפני רק נסיעה לך יצאה אבל
 קראו חשוב. זה מה כפת.—לא הבריאות? על לשמור הזה בגיל

 הוא — לכיוף נסיעה זה אם :אמר הרופא אז יעזור. זה אולי לרופא,
 של ת׳טעות עשה הרופא לא. אז ל״עבודה״ זה אם אבל לנסוע, יכול

 ? שהגעת ? שז״ר בשביל ״עבודה״ זה נשיאים של לוויות :שלו החיים
 ובכלל, חשובים, אנשים מיני כל פוגשים נורמלי: לא כיוף הרי זד,

מסיבה. ממש שם יש אז החבר׳ה, אותם פעם כל הה להספיד אפשר
 לא הוא הזה. הרופא בגלל הפסיד זאת בכל שז״ר משהו אבל

 עם הזה הדוס שלו, הבוס אצל ל״עבודה״, לניו־יורק לגשת יוכל
 ומנהל הדוויה, אמריקה בגולת לו שיושב הלובביץ׳, החזקות, העיניים

 :תירוצים מיני כל חיפש עוד הנשיא בהתחלה המדינה. כל את משם
 חוץ יישן? הוא איפה אז מספיק, כשר מקום אף אין וושינגטון בכל
 מנין יקה מאין אז — מוושינגטון אחד אף מכיר לא הוא מזה,

בשבת? לתפילה
 המוות אולי חשד: לעלות מתחיל האלה התירוצים כל אחרי אז

 נוסע שהוא האמיתית לסיבה כיסוי רק בשבילו היד, ג׳ונסון של
 מהרב מכתב העביר הוא טרומן של בהלוויה שעברה, בפעם לאמריקה.

 מלו־ שהרבי לנשיא, עכשיו לו מסרו אולי אז מלובביץ׳, לרבי גורן
 את ולקחת לבוא ממנו מבקש והוא התשובה, את כתב כבר בביץ׳

לגורן? המכתב
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ה שפח ת מ א שבז

א מ א א ל ב א ם ו י ר ק י ה
 אותכם מברכים אנו נשואיכם ביום

ימים ואריכות בבריאות
 ש שלום חיה

ל ודובי

 כל-כן אחרי להגיד. מוכרחים שמחים. נורא נורא אנחנו גם
 היה לא עוד זה לדובי מילא, התחתנו. סוף־סוף — שנים הרבה

 סכלה. נורא בטח חיה אבל התחתן. לא עוד בעצמו הוא כי טראגי,
 זמן וכמה נכדים, יהיו מעט ועוד התחתנה, כבר כעצמה היא
 אז נו, ז הסבתא עם יתחתן שהסבא עד לחכות אפשר עוד

 רווח ממש — בשלום מקומו על בא שהכל המודעה לפי כשראינו
 שהילדים לפני יתחתנו הבאה שבפעם להם מאחלים ואנחנו לנו.

 הנה, מוברחים. לא בכלל. יתחתנו שלא או — יתחתנו שלהם
מהרבנות. הדוקומנט בלי זה וכל ילדים, להם נולדה עובדה,

ץ יהושע לטבע! חוח־ נו
 ומנהיגי רועי־הרוח הגדולים, האנשים כל של סופם זד. כן, כן,

 וכש״ליבם מהטבע, אותם מנתקת שלהם הגדלות האנושי. הצאן
 הכבוד כל את זורקים הם — ולהוד״ ליופי מגעגועים נמק בקירבם

והמו הכסף כל את לוקחים מיל, כבר שווה לא הוא כי מאחוריהם,
 מה.—מד,—מד, שעושות: אמיתיות, כבשים לרעות והולכים ניטין,

 בי.ג׳י. ועם שייקספיר) לפי השישי(לפחות הנרי עם היה זה כך
•¥■ ¥, ¥

אומר. הוא העיר, לו נמאסה שלנו. יהושע אותנו זונח עכשיו
 למושב. מאשדוד לעבור רוצה הוא לכן לילדים. טוב חינוך רוצה הוא

 לתלמי־יחיאל, לרגל, אליו עולים כולנו את אני.דואה רוחי בעיני
 — טוב יותר אולי או פרה, עם תמונה ממנה שיקהו צלמים עם
 מודעות: תפרסם יפר, ולארץ־ישראל טבע לשמורות והרשות פר. עם

 פרץ. יהושע עם — הטבע בחיק מקסים סוף־שבוע בלה
 בנמל? עלינו יד,יד, מה אבל נהדר. יהיה באמת זד,

!״בשקט לחיות לכפר ״עובר שאתה לפני פעמיים חשוב !יהושע
 עושה עצמך. משלד, שאתה להיות גם יכול

 איתח יילד הרעש — שתלד שאיפה רושם,
ר *0בלעדיך. גם יסתדרו הפרות זה! עזוב אז ל

הי ומה ז
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