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מכחכים
)6 מעמוד (המשך

לצרכים בטלוויזיה השירות
את מנצלת הקוראה דחופים.

בדיחות: לחיבור הזה הזמן
 דווה אדין שלוש, שתיים, אחת, •
 שפה באיזו — טריי רואו אונו טרי,
 הכסף לך יספיק לא תספור, שלא

החודש. את לגמור
 10 עוד לך נותרו נכבד, עצמאי •

 למס־ השנתי הדו״ח להגשת ימים
תשמ״ד. לשנת יום 15ו־ ההכנסה,

 כבר תודה, לליב״י! תרומתך הרם •
 עוקפים עורקים שני לליבי תרמתי

מהרגליים.
 אלברט יופיע לא הערב לצערנו, •

 מושבי המודיעים: מחלה. עקב פירות,
חבל־לכיש.

 בקרני־שומרון הטריבונות את •
 נוח שיהיה אידיאלי, בגובה בנינו

 סללנו באריאל המסלול את לחברה.
 הרב אור? רוצים ערבית. עבודה ללא

 את להדליק הוראה תן לווינגר,
בבקשה! האורות,
 את — סללנו בנינו, זה מה
שותפה?

 כל מיסים משלמת אני תראה,
 את מקדמים המיסים משלמת. חודש?

שותפה! אני אז מקדמים. ההתנחלויות?
 בת־ים אלן!, ונדד

• • •
החדש ס1עמ

ברנס, בעמוס פגשה הקוראה
שי קוראה

מפשע חף

ודורון גרופר שרים
במשכורת העלאה

 את לשתף שעליה והרגישה
בהתרשמותה. הקוראים יתר

שהו ברנס, שעמוס חשבתי תמיד
 אדם הוא הלר, רחל החיילת ברצח רשע

עליו. לחוס שאסור אכזר רוצח מופרע,
 שוחחתי אותו, פגשתי שבוע לפני

 רעתי את ושיניתי שעתיים איתו
 עמוס לעיניי התגלה לקצה. מהקצה

 חכם, חריף, אדם שהוא גיליתי חדש.
 מעולה. דיבור ומשר חוש־הומור בעל

 אדם כי — בחפותו גם השתכנעתי
 דבר של בסופו נשבר היה רצח, שבאמת
ומוותר.

 מישפט לו מגיע בהחלט לדעתי,
חוזר.

תל־אביב שי, סאלי

• • •
להם וטוב שרים

בישראל. שר להיות טוב כמה
גרופר פסח שנאו חודשיים לפני

 זה מירפקו הם ליבם. בכל דורון ושרה
גבם. את היפנו עלבונות, הטיחו זה, את

 אין העיתונים, מדווחים כך היום,
מ שניהם מהם. טובים ידידים  בנתח ז

 צרה האחד של עינו עוד ואין מהעוגה,
בשני.
 ליבם. את מחמם הכיסא רק לא
 הידיעה היתה לשמוח מאוד טובה סיבה

 את אחוז. 50מ־ ביותר יועלה ששכרם
 יש השרים. ירוויחו כמה ההחלטה

עצמם. השרים קיבלו לזכור,
תל־אביב דר, אורית

• • •
והבדיחה הספינה
 את להציל הצוללן יכול כיצד
נפשו!
 של התמוטטותן אודות הידיעות

 נוגה במושב רבות חקלאיות מישפחות
 דאבון־לב. מעוררות אחרים, ובמקומות

פוליטיקה של בהשתלטותה נזכרים אם

 החקלאות מישרדי על לאומנית־ימנית
 עידוד בהתנחלויות, ביזבוז — והאוצר
יוקד. לזעם הכאב עובר — ועוד היבוא

 את מזכיר בארץ הכלכלי המצב
 המחפש עקשן צוללן על הבדיחה

 אונייה של אוצרותיה בקרקעית״הים
 בקשרי" קריאה מקבל לפתע אבודה.

 עלה ,עלה, למעלה: באונייה מקברניטו
 ״למה? הצוללן. שואל ״למה?" מהר!״
טובעת!" שהספינה מפני
 להישרד, שרוצה מי מצחיק. לא זה
 לשחות או לצוף ללמוד פשוט חייב

אי־מבטחים. לאיזה
רמת־פולג ארגון, סמי

• • •
מחכים? אתם רמה

 בו ביום נכתב זה מכתב
 שני של הלויותיהם נערכות

 —בלבנון, שנהרגו צה״ל חיילי
 הפגזות לחילופי נקלעו כאשר

לדרוזים. נוצרים בין
 מטרה על להצביע יכול אינו איש
 שם. להמצא עליהם היה לשמה כלשהי,

 את לשאול צריך מאי־פעם, יותר היום
 עוד אתם למה ממשלת־ישראל: שרי

 צריכים עוד קורבנות כמה מחכים,
 —בכי סוף־סוף שתורו לפני ליפול

 צה״ל חיילי יצטרכו זמן כמה שלונכם,
 שיגעון־הגדלות מחיר את לשלם

סלעי־לבנון? על שהתנפץ
 בטרם הביתה, החיילים את החזירו

נוסף! אחד קורבן אפילו יפול
תל־אביב בקר, דליה

לידיעת
הקוראים

 מיב־ השולחים קוראים
 לנסד! מתבקשים תביהם
או לכתוב בקצרה, אותם

 * ברווה במכונת־כתיבה תם
 בלבד האחד צידו ועל כפול

 תינתן עדיפות הנייר. של
 למיב־ תמונות למצרסים

תביהם.
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