
בהסתדרות שינוי סיעת -ראש בן־נון יגאל

 הסתדרות ״דרושה
 עובדים של

 הסתדרות ולא .
מנגנונים״ של

 פעילות שנות ארבע של מצטבר מנסיון
תל־אביב, פועלי ובמועצת בהסתדרות

לך: לומר יכול אני
בהסתדרות שינוי דרוש

 החברות בין מוחלטת הפרדה דרושה •
החולים. בקופת החברות לבין בהסתדרות

 העובדים, במשק הפוליטיזציה ביטול דרוש •
הספורט. ובמוסדות המקצועיים באיגודים

 המאבק בראש שתעמוד הסתדרות דרושה •
עבודתו במקום העובד של חייו איכות למען

 למען רק לא שתאבק הסתדרות דרושה •
 יקבל עובד שכל כדי אלא ויחסנים, חזקים

הוגן. שכר
 המנגנונים מנטל משוחררת הסתדרות דרושה •

 העבר ומסיסמאות והבזבזניים המאובקים
מציאותיות. הבלתי

 אמינה הנהגה למען
 והסתדרות

ערכים. של

כהסתדרותדרושיו!!
 בהסתדרות שינוי סיעת ראש—בן־נון יגאל אל;
 03-244348 טל: .63463 תל־אביב ,5 שי״ר רח׳
 השינוי בנושא לשיחה אתך להפגש מעוניין אני

בהסתדרות. הדרוש ]
____________________________ומשפחה: שם

-----------------:טלפון_________________:כתובת {

 שם, קורה מה לנו שתגלו מכם,
!לחצאית מתחת

 תל־אביב אקרמן, גיורא
 לרטיה מתחת המסתתר הסוד, •

ב בטוח במקוס שמור השחורה,
מערכת.

• • •
ק׳! !מחדיעין אפרס

הזה. ובזמן ההם בימים
 ממונה שהיה יוסי, ברבי מעשה

 עמו היה ומסייע המלך, בוסתן על
ע שופרא רבי והיה שופרא. רבי
בוס־ על לשמור כימים, לילות שה

בעיניו. מעמדי
 אפר־ וכי שופרא: רבי לו אמר

המ שולחן על יעלו מתליעין סקין
 בשעת המתליעין יעלו ענהו: לך?

 המלך. בהן יבחין ולא השקיעה,
הנ ייפשה ואם :שופרא רבי שאלו

למ התקריב הבוסתן, עצי בכל גע
 דיה ענהו: מתליעין? פירות לך

בשעתה. לצרה
 המסייע לאיש יוסי רבי ציווהו

 כל את חרס בכדי לי צבור עימו:
 בבית־הצינח, והקפיאן המתליעין

 צוברין והיו התולעין. שימותו עד
 מתליעין אפרסקין הרבה ומקפיאין

בבית־הצינה•

 אה רוצים מבגין! נמאם
!קדיטאי

רו והיו שכל, לליכוד היה אילו
 מסלקים היו בשילטון, לזכות צים
את תחתיו ושמים העייף, בגין את

)6 מעמוד (המשך

שיכטון קדישא■ ל

ם ה י ג ו נ י
 ולפעמים טוב, כל״בך יהיה תמיד לא

העתיד. על לחשוב כדאי
 / !חס־ושלום טפו-טפו, תמות, אי-פעם אם
 לא — גיהינום / גיהינום. שתירש ודאות אין הרי
 אחר סוג אפשר הן / להיות, רק חייב דאנטה של

ן תיכנס; למקום / לדמות. לדמיין,  / חתיכה. ללא א
 ברטוק של / הקשישה. אשתך תזדנב במקומה

 תומרקין של ופסלים / שתישמע, זו המוסיקה, היא
 כל על קומפוזיציה ותמונה / פינה. כל תעדה

 רק במקומם נוף, לא אף פורטרט, לא / הקירות,
 / אוויר, בו שאין חדר לך ונותנים / זוועות.
 צמודים, לא שירותים !.קריר — ובחורף חם בו ובקיץ

 בלילה אף במחילה, תצטרך / בחוץ, הוא מיקומם
 / שולחנות, שום על תמצא לא ומפות / לרוץ.

 תה זהו / לשתות, פה שנותנים העכור המשקה
 תריח בנחיריך / פחות. לא יותר, לא טבעונים,

 / עיקרית. מנה כאן תהיה ולקרדה / פליט של ריח רק
 בועז ואילו / ברבור. של בשר בחודש פעם ורק

 — אלו מכל לחשוש / הבידור. שיא זה — שרעבי
למות. פעמיים חביבי, תוכל, לא / שטות. שזו ודאי

צהלה גרינשטיין, נח

וזין וכתבת קדישאי
עסיסי

 שממילא קדישאי, יחיאל עוזרו,
 העניינים את זמן הרבה כבר מנהל

עסי יותר הרבה גם והוא במדינה,
מבגין! ונחמד סי

ראשון־לציון לוי, אבי
 שיחיאל חושב הזה העולם גס €1

 קרי• יחיאל ואילו נחמד, קדישאי
 העולם שכתבת כנראה חושב שאי
 עובדה: נחמדה. רזין גילת הזה

לה. עושה שהוא מה תראו

סוד יצא ■ין נכנס

ת מה מ א מ מסתתר ב
ן הסקוטית לחצאית תחת

 בירה המון שתו באו, הסקוטים
 הסוד יצא שלא זה ואיך יין, וגם

לחצ מתחת להם יש מה הגדול:
 לעיתון נחשב הזה העולס אית?
לצפות אפשר לזה ולפחות חושף,

 בי־ ומרעין ליסטים מפני המלך תן
אחרים. שין

 אחד כי שופרא ר׳ ראה לימים,
 פירותיו. מתליעין האפרסקין, מעצי
 למומחין נקרא :יוסי לרבי לו אמר

 !לאו :לו אמר הרעה. שורש ויבדקו
 י מה מפני :שופרא רבי שאלו

 ותגיע מומחין יבואו אם השיבהו:
יתקפה המלך, לאוזני השמועה

ו בבוסתנו המלך סייד לימים,
ל המלך שאלו לבית־הצינה. הגיע
 ז הם מה אלה, כדים :יוסי רבי

 משפעת בתוכם, אפרסקין :ענהו
 קפד ומדוע שאלהו: השנה. ברכת

טעמן. שישתבח :ענהו ? הם אין
 המלך. ציווהו אחד, לי הפשר

 כל הפשר תולעין. ונמצאו הפשיר
הם־ תולעין. ונמצאו הפשיר, הכד!

מכהנים

 ונמצאו שלישי הפשיר שני, כד שיר
 והוסיף: המלך, אמר שפיר, תולעין.

 יקום עדים שלושה או שניים פי על
דבר.

ישב וציווה: הבור בתוך נתנו
 המת־ הפרות מן ויאכל יוסי רבי

 חדשות, נטיעות שיעלו עד ליעין,
 פס־ והיו תחתיהם. אחרים פירות
 כמיכסת ביומו יום מידי לו שירין
 בבית־הב-י- אוכל והיה אוכלו.

 תמ״מה, שנה מתליעין, אפרסקין
בהן. קצה ונפשו

 דבית־מידרש: דרדקי כדאמרי
 בבית־ ישב ועוד אותה״, ״אכל
 מיב־ שחזרה עד שנים, שבע הבור

לקדמותה. הטובים הפירות סת
 מלאכתם העושים כל ונתייראו

שרי אחרי עוד ילכו ולא רמיה
לב ישכון וישראל הרע, ליבם רות
סלה. אמן גואל, לציון ובא טח.

פתח־תיקווה שמחי, יאיר

הקורא״ם כידיעת
 להחזיר נוהגת אינה המערכת

 אליה. הנשלח וחומר כתבי־יד
 מתבקשים זה למדור הכותבים

 אחד צד על בקיצור, לכתוב
 — גדולים ברווחים הדף, של

במכונת־כתיבה. רצוי
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