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הסברה הודה
 ההסברה. עם אנחנו
 להקים התפוצות מבל עלינו
למופת. הסברה מדינת

 אכל קטן הסברה צבא לנו יש
 הסברתי עם אנחנו שכן אמיץ,

 הסברתייס באוייבים המוקף קטן
עצ את להסביר השואפים גדולים

 טוב. יותר מם
למסבירים. אור אנחנו

ההסב חשיבות הסברת לצורף
מבית-הספר: דוגמא נביא רה,
ו שיעורים עשיתם לא אם א.

מחדל. זה _ נמוך ציון קיבלתם
 שיעורים, עשיתם לא אם ב.

 מתה שהדודה למורה הסברתם
 קיבלתם ולא _ הספקתם לא ולבן
הסברתי. הישג זהו _ עלוב ציון
הס שיעורים, עשיתם לא אם ג.

 ד _ מתה שהדודה למורה ברתם
 _ עלוב ציון קיבלתם זאת בכל
הסברתי. מחדל זהו

השבוע: סוף משחקי סקירת
הישראלית: להסברה מוחץ נצחון

ערובה ניב 12 צחור מחבלים
שלנו: נוסף הסברתי מחדל

חט סאדאת ההתע ת לשייט ל
אותותיה: לתת מתחילה ההסברתית המיתקפה

אתכם! חנואנ ו־גיוזי:מני סנאטוו
הישראלית: בהסברה חמור ליקוי

להסדר ולחתור להמשיך יש פורר:

 בארץ שוב משתולל האביב
 נערות חזי ומתפיח

 אנחנו גם כולם, כמו ולכן,
שורות• כמה כאן לו נקדיש

 הגונח בשדה נשתובב
 פריחה מין שחטף הטוען

 משגע, המלים (מישחק
לבדיחה). לב לשים נבקש

 הריח מן נתמסטל-בלי־חשיש
 חוצפה) של שילוב פלוס (נועזות

 ונרוצה שרוולים נקפל
וריצפה. חול עלי יחפים

 (כידוע הזמיר מזמר
 מזמר) זמיר רק באביב
 :משווע (ברצינות) והלב

ייגמר. לא שזה אלוהים,

 התכלת זאת תאפיר שלא
 החמה תתלהט ושלא
 הקיץ זה יבוא ושלא

מילחמה. תהיה בקיץ כי

 דואג לי העבדים. שחרור את לתבוע או להפגין צורף אין לי
 של השקטה המהפכה מן חלק הוא עבדים שחרור הפועלים. בנק
הפועלים. בנק

 אני משוחרר. עבד להיות בשביל לינקולן את צריף לא אני
 אני שלו. התירס בשדות לעבוד אוהב אני שלי. האדון את אוהב
נאמן. משרת להיות אוהב הבאר. מן מים להביא אוהב

 משוחרר אני הפועלים, בבנק ושב עובר חשבון פתחתי מאז
 יותר האדון את לשרת זמן יש העיקר. וזה מיותרות, מריצות

בזמן. למיטה הבוקר ארוחת את להגיש טוב.
לינקולן! הלאה משוחרר. ואני מרוצה הוא

 כל שהופיעו אחרי השבוע, ובסוף
 וד,נצ־ התבוסות כל ונחקרו הכותרות

 העולמיים, ההסברה מגרשי על חונות
 הניחוש טבלת את המוספים עורכים

ההסברה: בשטח הנכון

הננו! הניחוש
א בארה״ב דעת־קהל משאלי

1 יעבץ והסנאטור אחימאיר
2 החללים גופות 39 החזרת
א השבוע האנרגיה משבר
1 מקנדה פרלמנט חבר ביקור

1 מהודו־סין הלקחים
2 ערובה בני ללא שבוע
ניחו אחד־עשר לפחות צברנו אם
סמו להיות יכולים אנו נכונים, שים
 הסב־ אבדה לא שעוד ובטוחים כים

רתנו.

אבן־זוארץ: מילון

ה ע ד ו ם ה י ד י ד י ל
 פרשתי כי ומוקירי, מכרי ידידי, לכל בזאת מודיע אני

פרטי. עסק ופתחתי המפלגה מן טובה בשעה
 לכל וקורא האישיים, מחסכונותי זו מודעה מממן אני

תמי על המעידות גלויות אלי לשלוח ומוקירי מכרי ידידי,
בברכה. יתקבלו צ׳קים ובמפעלי. בי כתם

מכולת, חנות של בגודל מיפלגה עוד לייסד הולד אני
 וחותמי־ שולחי־גלויות וקלינטים בהקפה הצהרות עם

העולם. את לשנות בכוונתי ויש עצומות,
 יקבלני בארץ מיפלגות־היחיד ציבור כי מקוה אני

 ביחד, שנפעל טעם אין כי ואם המניין, מן כחבר לשורותיו
 סכנה ותעמוד במקרה פעולה לשתף נוכל תמיד הרי

קטנות. סיעות של לקיומן
עארס״ אבל ״קטן כברבת

סיעת־יחיד. א.
ח^ב.


