—ממישנתו של מייסדו —
שונא מתנות — יחיה רע.
ד״ר זוארץ
)בחתונה של אסימון(

> #תבוא שלום ל א ויתורים.
• ראש השנה תשל׳׳ו — הרי זה
בהיפוך אותיות — אשר נשנה
שות״ל.

״אנחנו פרימיטיביים,
מסריחים ושוחרי־שלום״
לכבוד הסדר הכיניים הצפוי עם
מצריים הבאנו לכם הפתעה .שבוי
טרי ומלוכלך /י שר מן החזית .פר■
שננו לענייני ערכים ישאל אותו
שאלות אי שיו ת:

״סלח לי ,אתה מוכן לגרש את
הזבובים מן הפנים ,כך שהצופים
בבית יוכלו להתרשם מדבריך?
תודה .מה זה ,אין לכם מים ב
מצריים ?
״יש קצת מים ,הה ? אבל מתע
לות — זה לא בדיוק אינסטלציה
מודרנית .אני משער שזה גורם
לכם לבעיות חקלאיות וליבולים
עלובים .תגיד את האמת ,איך זה
להיות פרימיטיבי ? לא נעים מה ?
והשלטון שלך מסבך אותך במל 
חמה במקום !להשקיע בפיתוח.
״תגיד ,כינים ,יש לכם הרבה
במצרים? ומה אתה חושב עלינו,
הישראלים ,אתה חושב שהסדר
איתנו ישפר את מצבך ? אתה יו 
דע שיש לנו יועצים ומומחים חק 
לאיים הפועלים בחמישים ארצות.
תאר לך שתוכל להשתמש בידע

ידיעות
בקיצור
נער כן  17מחבל לכיש היכה
ערכוש קטן .הנער התרגז מאוד
פי הערכושון ,שקודם עכר אצלו,
הלך לעבוד אצל מישהו אחר.
הערכושון מת וזה לא יפה.
חוואי ממושב כדרום ,לשעבר
מאנשי יחידת  101המפוארת ,לא
היסס לרגע ופתח באש תופת ל 
עבר רועים ערכים שדרכו על
שדות המרעה הירוקים של חוותו
והפריעו את מנוחת הצהריים של
/
אשתו וילדיו.
אחד מן הרועים הפורעים נפטר
מפצעיו וזה באמת לא יפה.
רוצח-מטורף תושב חיפה הו 
עמד לדין בעוון התעללות בחתול
סיאמי ,גרימת הכלה ורצח בכוונה
תחילה.
החתול החף מפשע יצא לטיול
צהריים והותקן? בפראות ,ללא בל
התגרות מצידו ע״י הרוצח המטו
רף ,אשר התעלל בחתול במשך
שעתיים ולאחר מבן מלק את ראשו
בגרזן.
התובע המשטרתי דרש להטיל
עונש חמור ומרתיע על הנאשם
למען ייפסק הנגע הנורא של הת 
עללות בחיות-בית חסרות מגן.

הב על״ ט
ולממשלה יואמר )= ( 1772
לא תשל״ו העם ).( 1772

שבוי השבווו

שלנו .אתה יודע שמסבכים אותך
במלחמה שאתה לא רוצה בה,
הה?
״ובכלל ,מה איכפת לך מהפלם־
תינים ומהמלחמה שלהם .המלח־
חמה שמקטינה את היבולים ומע 
כבת את ההתפתחות .אתה מס 
כים לקורבן הזה ? בשביל טי ? מי 
הם הפלסתינים בשבילך ? מי ?
״אז לך תתרחץ ,חביבי ,תתגלח
ותתחיל להיות בן־אדם .אבל קודם
תחייך למצלמה ,ככה שניראה את
הפה חסר־השיניים שלך .יש גם
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ו  9ת ת אלוף אורי בן־ארי.
ש רון אריק.
להם הגדולה.
ולנו הישועה.

מכתב
ל מ ערכ ת
מחלות אצלכם ,מה? טוב ,פאיד
זה לא תל־השומר!
״עכשיו תאמר יפה שלום ותח 
זור לשוטר־צבאי שלך .תרמת
את חלקך להבנה בין העמים וקי 
רבת בדבריך את השלום המיוחל.״

איך לגמור את העוף
אם לא תגמור את העוף ,ילד ,אני אביא הנה את יאסר ערפאת
תיכף ו מיד!
מי זה יאסר ערפאת ,אמא ן
הוא רוצח .הוא רוצה לעשות כאן מדינה דמוקרטית חילונית.
מה זה מדינה דמוקרטית ז
זה מין מדינה שלכל האזרחים שלה מותר לבחור את הממשלה,
אפילו אם הם ערבים מהשטחים.
ומה זה חילונית!
ההפך מדתית ,ילד .בשבת כולם נוסעים לים באוטובוסים וביום
ששי הולכים לראות סרטים במקום לבית-הכנסת .הבנת!
כן אמא .אני גומר את העוף .אני כבר גומר.

מי הצלם?
הייתי מעוניין לדעת מיהו הצלם אשר
עמד בעת ההפגנות של גוש אמונים לצי 
דה של צלמת העולם הזה חטובת־חגיזרה,
אשר היתד ,לבושה בסגנון המערב הפרוע
}מכנסים שלושת־רבעי ומגפיים שחורים(
וצילמה במהירות הבזק מאות תמונות.
התאהבתי בצלם האלמוני שעמד ליד
הצלמת הדקיקה ) 45ק״ג( ואחז בזרועו 
תיו השריריות והחסונזת במצלמתו ,בעוד
חזהו השעיר עולה ■ויורד בתנועות מדו 
דות׳ שעה שדילג ותר אחרי תנוחות לצי 
לום .אינני יודע אם התאהבתי ב שערו
המתבדר ברוח או שמא ב עיניו התכולות-
ירקרקות שהבזיקו כל אימת שלכד ״פוזה״
מעניינת .איזה ירכיים מקסימים היו לו,
איזו פלומה זהבהבה ! כשניסיתי לשאול
אותו לשמו ענה לי רק ״אני שוקל מאה
וששים קילוגרם״ ומיד פנה לעבודתו .א ד
דה לכם אם תוכלו לגלות לי מה משקלו
האמיתי ומה שמו ,שכן רק צמתו הלכה
עמי לאורך כל הדרך.
מ .לוו ,וד א.
<• שמו ומשקלו של הצלם אשר עמד
ליד הצלמת הסואנת והגועשת כנהר־הסם־
במיון ,אשר יופיה וגזרתה לא הפריעו לה
מלקפץ בחינניות בין המפגינים והסוערים,
ואשר משקלה  45ק״ג ,אינם ידועים ל 
מערכת.

בשבח הנאצי!□
אני יודע — הכותרת קצת מפחידה ,אולי ציגלר חושב שהיא מצ 
חיקה — אבל אני מתכוון ברצינות.
נכון ,היטלר עשה טעות אחת — הוא הרג יהודים .אבל אני מציע
לכולנו להשתחרר מרגשות מיושנים ולבדוק בכנות ובהגיון האם היטלר
היה רע בשבילנו או טוב בשבילנו.
כי חוץ מהטעות הקטנה הזאת הרי היטלר עשה בדיוק את כל מה
שאנחנו רוצים — הוא נלחם בקומוניזם עד חורמה ,הוא ביטל את השבי 
תות ,הוא השליט חוק וסדר בכל מקום ,הוא השמיד את השחורים ,הוא
הביא את ברכת הקידמה והתרבות הגרמנית לעמי אירופה הנחשלים.
אולי ,בעצם ,היינו צריכים אנחנו — במקום להלחם נגדו — להלחם
בעדו ,להלחם כתף אחת איתו .היינו צריכים רק לשכנע אותו להשמיד
ערבים במקום יהודים ואז...
אז הכל היה בסדר.
ואולי ■לא מאוחר מדי .אולי עדיין זה אפשרי.
נעזור לנאציזם בכל מקום — בקריקטורות ,בכסף ,בשכל ,בפילי־
טונים ,בנשק ,בדם — לא נחסוך מאמץ.
ואז — לא נצטרך יותר לשיר ״כל שנבקש לו יהי״ ,כי כל שנבקש
אכן יהי ויהי :
לא יהיו יותר שחורים ולא ערבים ולא פרענקים.

ד ב ר המערכת

מצאו כ תונ ת
ומענין לענין כמעט ב 
אותו ענין  :מכתבי ״אהובי־
ידידי״ .שנשלחים מפעם
לפעם ע״י מיני אנשים ב 
ישראל ל...גב׳ ג׳יהאן סא-
דאת ,רעיתו של אנואר״
בנך סרק
עסקו
קודם
1שים בכייניות אצלנו ,ש 
אצל
״ניחומים״
חיפשו
ג׳יהאן ,אך עתה נעשו ה 
דברים גרועים עוד יותר
כי אליהן החלו מצטרפים
גם צ ע י ר י ם רכרוכיים
שגם הס חשקה
שונים,
נפשם להניח ראשם העייף .
על חזה של הגב׳ ג׳יהאן.
צעירים וצעירות ,ש עזד
ביחש התרופפו ,מוטב ש 
יעשו לעצמם עיסוי קר ל 
שמירה על כבודם יעל
זמנה של ג׳יהאן גם יחד.

ואנחנו נהיה אדוני המרחב.
ולא יהיו שביתות.
ולמרות שנצרוך יותר גז — נחסוך יותר אנרגיה.
וכולם ידברו גרמנית.
ואתם יודעים כמה אני ארוויח מזה.

)ידיעות(8.9.75 ,

