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י ו מ י ד
ונבהלנו. אחרים, בעיני נראים אנו איך בטלוויזיה לנו הראו
מכוער. נראים רע, נראים שאנו ראינו

:ואמרנו אותנו אוהבים שלא ידענו מכוערים. שאנו ידענו לא
הנפט. בגלל

הנפט. רק לא הנפט. בגלל לא
 יאמרו מה חשוב ״לא :העולמית הקהל לדעת לעגנו שנים במשך

 מה גם שחשוב כשהתברר עכשיו, היהודים.״ יעשו מה חשוב הגויים,
 מסרבת וזו הקהל, דעת ברכי על להתרפק מנסים אנו הגויים, אומרים

כועסים. משתוממים, מופתעים, ואנחנו אותנו. לקבל
שלנו. העיתונות של במראת-הקסמים עצמנו את ראינו תמיד

 וידיעות מעריב את שאלנו ז״ כמונו יפה מדינה בתבל עוד ״היש
 האו״ם מכוער, ברז׳נייב מכוער, ״ערפאת :ענו והם ודבר. והארץ

מכוער.״
:היבשות הכרוניקות דרך בלבנון התקיפות אל להתייחס למדנו

 פתאום וכו׳.״ במיפקדות ופגעו על... בתגובה ב... מטוסינו פעלו ״שוב
 דובר של השיגרתיות הודעותיו את העולמיות העיניים דרך ראינו,
המו מראות — קרעי-מזרונים הרוסים, בתים ילדים, נשים, צה״ל.
 ראינו מקפריסין. בבוליביה, הטבע מאסונות מוייטנאם, לנו כרים

הס שבו בשצף־קצף ונזכרנו גדול. באיחור בית-שאן, מקרה את גם
 דרך בית-שאן את לראות למה הסקרנים. עיתונאי-החוץ על תערנו

ז דוקומנטרית בתוכנית אירופה,
 את להוציא ביותר. יסודי קוסמטי טיפול לעצמנו לערוך עלינו
יפים, להיות הקמטים. את למתוח העור, את להחליף המורסות,

נקיים.
הקסמים. מראות את לשבור והעיקר,

העולמית. מדעת־הקהל הצעות-נישואין יותר נקבל שאז ייתכן

ל ו פ ו נ ו מ
 בקושי הים. רוח בפני הדרך את חוסמים משבצת״ על

 ,המון־המון צפיפות. מרוב הפיונים את להזיז אפשר
 כסף־צעצוע בשטרות שקונים ואדומים קטנים מלונות

קוביה. בהטלת ביעילות ומנהלים
 צריכים רמזנו, עליו משחק, כבאותו שלא אלא
 שיסעו לתיירי־קרטון גם שלגו במשחק לזכות על־מנת

 ויר־ המשחק לוח פני על יצוקי־עופרת באוטובוסים
דולארים. עשוי אמיתי, בכסף שרשו

 המצהיר פח עשוי בשר־תיידות נסתפק בינתיים
 שיגיעו ועד דיקט. כטעם ואחרות מדיניות הצהרות

 אנו צלייני, בניב אנגלית דוברי צעצועונים אותם
טיים־אאוט. על מכריזים

יעמוד. והילטון תשב. לעולם ויהודה

 של לוח־קרטון כמו הנראית אחת קטנה במדינה
קוביות־מזל. ותרבה מנייר כסף יש חינוכי, משחק

 ארבע־ :הקוביות את ומטילים המשחקים יושבים
 את מזיזים ועוד. ועוד דאבל ארבע שלוש־חמש, שש,

 ומקבלים ב״התחל״ עוברים מוכרים, קונים, הפיונים,
 לבית ״לך של: צהוב כרטיס גם ולפעמים מאתיים
״הסוהר !

בעיצומו. המשחק
 קונים אותם, ומשכירים בתים קונים אחר־כך

 גולת — ולבסוף ומים, חשמל שירותי רכבת, תחנות
מלונות. — המשתק של הכותרת

 מ־ ,מלונות ומקימים המאושרים הזוכים יושבים
ששה מלונות״ הרבה הקרטון. לוח על אדום, פלאסטיק

 הקדנציה, הסתיימה בטרם
 מספסלינו. צחוקך בת נעלמה

 אף לעביר, הושטה ידנו
 כמונו, לחשוב מאנת
 חיפשת. חדשות יוזמות
שכמוד! נודניק

עייזר. כמו שוב, לבלי הלכת
— נשארנו לבדנו

כן פי על אף1
לארץ, מסביב השמש ינוע

כרגיל.
תנחומים מביקורי להימנע נא

מדריך
להורים

מתחילים
ג ו  ביותר הנמוך הערך תאומים, — ז

 לו אל בלבד, בזוג הזוכה במשחק.
 לצאת או הסעד משרד בפתח לשבות

 את שיניח מוטב נמהרות. בהכרזות
 ״פאס״ יכריז השולחן, על הקלפים

הבא. לסיבוב וימתין

ם י י ג ו  זו. אחר בזו תאומים, סדרת — ז
 עם יחד מסויים. סיכוי נותן רע, לא

גבו סכומים על להמר אסור זאת
 חלב או מטפלת דירה, החלפת הים,

מתנובה.

פותחת שלישיה
הנכון.' בכיוון אתה ,רע, ״לא

ב נתון בשלישיה הזוכה — שלישייה
 שאינו ערך ברשותו מובנת. דילמה

 דיו גדול אינו מאידך אבל נמוך,
 הזוכה על השבועי. במוסף לכתבה

 ולא צעדיו את היטב לחשב בשלישיה
 לשכת גיבוי ללא קלפיו את לפתוח
קט מירמות או ״פוקר״פייס״ הסעד.

ספק. ללא יועלו נות

 בדרך מצויין. קלף רביעיה. — קארה
ה בשלבים עוד הרביעיה זוכה כלל

 להסס. לא המשחק. של מוקדמים
למקסימום. הקופה את להעלות

1 זאת נצל רביעיה, מול לעמוד קשה
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ה י ש י מ  המשחק חביבי. פוקר, — ח
 עובדים, שיכון שלך, עמידר שלך,

 להי- לאשה, לדמוגראפיה, הלשכה
ולקחת. לאסוף רק שלך, כולם — טון

לשש-בש. עבור — ה שישי

:תזכורת שיטה לגדרה,

איו ושיטות ת א ל מ ם לד ב עי ש ה ת שנ

אלוהים
מבלעדי

 מגוייד אבר למנצח
 הארץ כל לכבודו הריעו

 מחודד אבד לאלוף־הפיקוד
 נועד לשפד

הללויה.

ב דן־ מחכים אנו בו סי ב

אללה משוכלל אבר למוסיקאי כרוניות למחלות החולים בית
 לסמנכ׳׳ל כמו
לאדריכל כמו הרצפלד, ע״ש

דונביץ) (ונתן  ך נהדר אבר למוסיקאי
 בשופר הריעו

הללויה.
גדרה.
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