
•דדים שיו

 צ׳ילבוני צ׳ילבה, צ׳ילבה,
 איתי לדבר רוצה לא
 ידבר הוא פתאום אם

אחר צ׳ילבה נחפש

 מדבר צ׳ילבה
 איום דבר זה

 מדבר צ׳ילבה
שלום לרצות עלול

 צ׳ילבתי צ׳ילבה, צ׳ילבה,
 איתי תדברי אל רק
 לדיבורים ראש לי אין

הסדרים שיביאו

 ששותק צ׳ילבה
 שיחות צריך לא

 ששותק צ׳ילבה
לשחוט מייד אפשר

אין
ל ע ב כ

 כי הפרדת־כוחות צריך לא ירדן עם
יורים. ולא שם שקט
 וגם ערב עד מבוקר לנו משננים כך

שומע. חוסיין
וטט־ !)(חה ערבי הוא חוסיין אמנם

 חה! (חה! ונמוך חה!) ג (חד, בל
 את יתפוס הרי הוא בסוף אבל חה!),

הבשורה.
 הפרדת־כוחות״ צריך לא ירדן ״עם

 ולא שם שקט ״כי וישנן ישונן הוא
 עכשיו צריך שאני מה ולכן, יורים;

 ישנן הוא ולהפגין״ קצת לירות זה
בחזרה.

הבשו את נתפוס לא כמובן אנחנו,
 ונמשיך חזקים, אנחנו כי שלו, רה

צריך. ולא שם ששקט להגיד
 הטמבל הערבי יתעצבן, שהוא עד

לירות. ויתחיל הזה, הנמוך
יס הכל וברוך־השם, סוף־סוף ואז,

 המון התשה, מלחמת תהיה — תדר
זועקים, פצועים מוקשים, מילואים,

מין אל שמועות! תא ל
הפנאי לשעות האידיאלי הבילוי

 1ניסית — תאמר אל
עיסית שלא עד

חכם
ניסיון

 הרוג־ של טיפטוף תגמול, פעולות
ה וכל נועזות פשיטות ביום, שניים
 כה בו, מתורגלים כה שאנחנו חומר

אותו. אוהבים וכה אליו מורגלים
 ויגיד אחד חכם איזה יקום ופתאום

 כי ירדן עם הפרדת־כוחות שצריך
ויורים. שם רעש

 בסוף אבל וסערה, התנגדות תהיה
 סוף־סוף וניזכד, הפרדת־כוחות נשיג

המיוחל. בשקט
 הערבים מבינים, הם כוח רק כי

האלה.

:כותרת קת
 7 בבית־לחם מתו ילדים 4 1

מורעל קמח מאכילת כתוצאה

 פיתרון מסתמן
הפלסתינאית לבעיה

 דרך תחפש שלושה ועדת
מפ״ת השוחט את לפטר

 חמישה ועדת
 לפטר דרד תחפש

.מבוסטון החונק את

ם קוראים תבי כו
מתל־אביב: כן־עמוס ד. הקורא לנו כותב

ההומור. לעבדי שלום
 חור לסתום קצר קטע איזה שחסר האחרון) ברגע כלל (ובדרך קורה לפעמים

 נכון? במדור. שנוצר
זה. זהו אז

 בחגים. לאזר היזצא תמה״ ״קריעה מתוך קטנים פקקים שלושה לרשותכם
 בן־אמוץ ה של עזבונו מתוך — הקטעים שלושת או אחד בשולי לציין אפשר

 תמה״ ״קריעה השם את הנושא כתבי״ ״כל של א׳ בכרך אלה בימים לאור היוצא
ל״י. 26 עם׳ 320 ״ביתן' הוצאת (ספרותק)
 הדרך את לכם שסללו ותיקים להומוריסטים איכשהו להצדיע גם לכס מותר

המדינה. להרס
 רבה תודה אז תפרסמו אס

רב ובכבוד
 לכם שלום אז לא ואס

 שכמוכם חרא חתיכות
בן״אמוץ -דן

:מצדיעים אנחנו הנה אז
 קדובים, לחיפוש המוקדשים השונים המדורים את בעיון קורא תמיד אני •

:בערד הלשון בזו מודעה האלה במדורים מוצא כשאינני מחדש מתפלא תמיד ואני
 בבסארביה, אשר בפלויישטי 1928ב־ שנולדה שווארץ, אסתר את שמכיר ״מי
 שיבוא — גדול ופה חומות עינים שהוד, שיער בעלת ,1954 בשנת ארצה והגיעה

ממני!״ אותה ויקה
 720ש־,־/ התברר ארגון־מגדלי־הבקר, על־ידי חודשיים לפני שנערך בסקר •

 ומיסטיות היסטוריות מסיבות ומתנגדות ,הארגון בעמדת תומכות מהבהמות
 אמת מהבהמות 157״ אותם. שנטשו לגמלים והתלתן האספסת שטחי להחזרת

 נמנעו הבהמות ושאר החמורים שלום. תמורת השטחים את להחזיר מוכנות שהן
בפוליטיקה. עוסקות לא שהן בטענה עמדה, מלנקוט

 לפיהן מניקסון, הבהתת קיבל הבקר ארגון־מגדלי שמנהל לאחר השבוע,
 זול שהוא במחיר אמריקאית, אספסת של סדירה הספקה לבהמות תובטח
 הארגון הסבים השטחים, החזקת עבור משלמים אנו אותו מהמחיר בהרבה

 !תמורת מהשטחים, הבהמות יסוגו לפיה רוג׳רם, הצעת את לעצמו לאמץ
הגמלים. על־ידי קיומן בזכות הכרה

ארגון־מגדלי־הבקר. את התיישים נציגי עזבו זו גורלית מהחלטה כתוצאה
 מהבהמות 727ש־״ התבדר הארץ, ברחבי השבוע שנערך בסקר־דעת־הבהמות, אך

 להחלטה מתעדות 157!־ ודק השטחים על ומחרבנות הארגון בהחלטת תומכות
 תמשיכו מכלום. יודעים לא אנחנו :אמרו הבהמות ומיסטיות. היסטוריות מסיבות
עשינו. שלנו את אנחנו אותנו. לחלוב

 מגירין אץ אותה ששחטו ולאחר שמנה, ארנבת לוקחים ״אין כשר: מתכון •
 אין בחמאה, הארנבת בשר את מטגנים אין הגויים. במטבחי כנהוג דמה את

 דם את מערבבין ואין בייקן של דק־דקות רצועות ווהלילה חס לו מוסיפין
 נתקבל שלא לרוטב כמותו. מחצית כדי עד שהורתח פורטו ביין הארנבת

 מרביבץ ואין ומתוקה טריה שמנת הליטר במחצית פוסיפין אין כה עד מהבישול
 בלוויית לאורחי מגישין אין זו פאר יצירת וקמה. בחמאה הבישול פעולת בסוף

 געפילטע־פיש להם נותנים זה ובמקום למשל, לאפייט׳, כמו,שטו משובח בורדו יין
הגלאטע־פלייש׳׳. טהרת על העשוי קרופניק במרק מאויד


