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ל מ ש ח ־ ד ו מ הנגה־טצנזית. מתוך אלא במכונית, מתנגש אינו לעולם ע
★ * *

18

ץ אל מ א  1יש באמת כי — ורסם3ם עצמו את ומוצא פתאום המתעורר לאדם ת
לכן. קודם

★ ★ ★ ■
ם מן ו י  הוא האשה של העיקרי תענוגה קילוגרמים, 80לי מגיע משקלה שבו ה

ממנה. יותר שמנות נשים לראות
★ ★ ★

ה פ ו כ ה ה מ ו  פנים בשום אסור אן בהנאה, אותה להדיח מיתר — לבושם ד
אותה. לבלוע

★ ★ *
בו. המאמינים לאנשים אזזראי מוחזק להיות יכול אינו הרעיון

י ו ״ • < '׳״ .

חמשירי□ זוג
 חשוב, די כחידק מעשה
 כיישוב. ומעורה וותיק

 הבחירות ביום
 לעשרות התפצל

ושוב. שוב קולו את ומכר

 מגלכוע, הצוצרן היה
 :לתקוע שם בעמדו שאמר

 שהמון ״נכון
נכון, לא טון הינו

!״ ונכוה חזק הוא כמה אך

י

ההד תחרות
 הקוראים, •מל רוחם פרי ההד, מטעם תשובות בצירוף שאלות

 3 של כפרם מחברו את מזכה הראשון הקטע בזה. מתפרסמות
 שאר המערכת. בפני עצמו את יזהה שהמחבר בתנאי אף ל׳־י׳

אחד. בד אהת בל״י בעליהם את מזכים המתפרסמים הקטעים
? הגברא־רבא בחיפה מיהו הד, לי, אמור

1 ...אבא
עשי מגורים תמורת לו מקדישים ומה

? רים
!...שירים

 כדי לסופרים להיות צריך עור איזה
? משפיל שזה להרגיש לא .

...פיל.
 י לכילי נדיב בין מה כובש הינו ג׳י. בי. האם הד, אמור,

. .. ? שממה א״י י
? הזהב אילי של סיסמתם ומה ? מד! ...מה,

? מקודם היה שלא היום להן יש מה
!...אודם

מצטבעת? כשהיא להשיג נערה רוצה ומה
!...טבעת

לי לתת ואם מחר. אחזור ההד. תודה,
שוב... הואלת ראיון

(אלמוני) ■ !תשוב ...אל
★ ★ ★

 לכבוש האקטיביסטים בהבטחות ממש היש
? הגדה את

!...אגדה
? ההתפשטות תוכניות כל מהן או

!...שטות
 כאן יקבלו הדתיים כל אם יהיה מה

? היום רוב
:...איום

 כי נשבע הגיוס מן להשתמט כדי ומי,
? בשבת נוסע אינו לעולם

!!.הבת
? להינשא האוכל ברב, רוצה איני ואם

!...נסה
? עסקן־ציבור נעשה אצלנו מי

!...בור
 קייזר־ עם עסקן אותו ממני רוצה ומה

? פרייזר
...עזר.

? לה שיביא ממנו רוצה אשתו ומה
!...וילה

? סיגוף על־ידי להשיג הנשים מבקשות מה
...גוף.

 שחקנית אצל לראות אוהב אתה ומה
? במחזה או בסרט

!...חזה
שרזה גוף דווקא מחבב אינך כלומר,

? הוא
!...זהו

? בסדר הן הסאלוניות והבנות
!...עדר

עפולה) בי״ח אסניו (תמרה!...הב
★ * ★

ליטול? עלי יהיה מד, להינשא, אחליט אם
!...עול
 כשאשתי להשתמש עלי אמצעי ובאיזה

? דרישות תציג
!...שוט

 אשתי תגיש לשולחן אם לומר עלי מה
? נופת

!...טינופת
 את לחדש תרצה אם לומר עלי ומה

? מלבושה
!...בושה

 על ידיעותיו את שאבת הד, מאין,
? הנישואים

 בנימינה) גרוס, (אפרים ! ...ניסויים
★ ★ ★

? רצונו את ג׳י. בי. משליט מי על
!...צאנו

 ? ידרוש אם הבוחר יקבל ומה
ירושלים) לוי, (יוסף ! ...רוש

★ ★ ★
 שוד הארץ מלאה כי הוא מקרה האם

? ופשיטה וגזל
 שלום) קרית לבני, (שלום ! ...שיטה

★ ★ ★
 איש־שלומה כשנגד מפא״י מצווה מה

? חוק מפעילים
ירושלים) צ׳רנוב, (צילה ! ..,למחוק

בדרגה עולה רוברט סיד
אחת) 'במערכה (מחזה

 הראשיות). (בכותרות מבריטניה משחתות שתי רכשה ישראל
(בכרוניקה). מבריטניה משחתות שתי רכשה מצריים

 ?״ נשמע מה רוברט. מדבר כאן ׳. מיכאל ״הלו,
?״ בובי אצלך, מה !השם ״ברוך
״משחתות שתי אצלנו קנו המצרים איום. משהו לי נודע היום ! מייק ״שמע, ! 

 שיווי על לשמור שלכם ההבטחה איפה ז גבול כל עובר כבר זר, — בובי ? ״מה
 חמורה סכנה שזאת תשכח אל ! המדינה לקיום סכנה זה נשתוק, לא זה על ? המשקל

 !העולמית הקהל דעת את נזעיק אנחנו ! זה על תתחרטו אתם ! עצמה לבריטניה גם
 משחתות...״ שתי מיד לנו גם תמכרו לא אם ! לאו״ם נפנה אנחנו

 באחת.״ להסתפק מוכרחים שתהיו חושב אני !מייק ? משחתות ״שתי
״1 פחות לא ! ״שתים

 הון.״ עולה זד, אבל זה. את לסובב אפשר אולי אראה, ״אני
 ! כולו המערבי העולם של חרותו ועל חיינו על לוחמים אנחנו 1 הכסף ״לעזאזל

?״ הנזק מה
 בבקשה.״ מלכותה, הוד ממשלת לפקודת הצ׳ק את להכין נא דולאר. מיליון 10״

לך...״ להודות איך יודע אינני בובי, ״באמת,
 וותיקים. לידידים לפעמים לעזור נעים יכולת, כשיש כלום• לא באמת תודה, ״לא׳

 לפחות מבין■ אני זאת, תפרסמו לא אתם מילא. אבל המצרים, עם צרות לני יהיו
 הקרוב.״ בעתיד לא

״״בוודאי ! 
 צרוריינז. הפסקת

 !״ רוברט כאן ? אחמד ״הלו,
?״ אל־חאל כיף ? ״בובי

 ?״ סוד לשמור יודע אתה נעים. לא העניין אחמד, שמע ! ״אל־חמד־אלאללה
קבר.״ כמו ! אללה ״בחיאת

 אמריקאי. לחץ משחתות. שתי אצלנו קנו היהודים לסרב. יכולנו לא שמע, ״אז
אני..."
 העולם את נעורר ! בשקט זד, על נעבור לא אנו ! שערורייה !משחתות ? ״מה
 דומות, משחתות שתי מיד לנו תמכרו לא אם ! ר,סואץ הסכם את נבטל !כולו הערבי

״בתוצאות תשאו אתם !
 כסף.״ המון עולה זה זה, מלבד קשה. זה משחתות. שתי ״ד,ממ.

 !״ בדיוק סוג מאותו משחתות. שתי רוצה אני ! ובאם מאכארי ״חוד
 על כן, דולאר. מיליון 10 על צ׳ק תכין אופן, בבל לעשות. אפשר מה ״;דאה

 !״ תפאדאל מלכותה. הוד ממשלת שם
ערב. הפסקת

 שאין גדולות ת חדיש! משחתות שתי רכשה ישראל ״ממשלת : ישראל קול
ערב•״״ מדינות בידי כדוגמתן
 חדישות גדולות משחתות שתי לרכוש הצליחה ההפיכה ״מועצת : קאהיר ראדיו

הציונים...״ בידי כדוגמתן שאין
 למר אצילות תיאר להעניק נאותה השנייה אליזבת מלכותה ״הוד : סי. בי. בי.

רובוט...״ סיי באדמירליות. התיכון המזרח מחלקת ראש איפסוויץ׳, רובוט

ת7 ש לן ש במו?

 מחברה את שתזכה מפוצצת, כותרת דרושה ^
 יזכו פחות מפוצצות כותרות ל״י. בחמש

— התוצאות על פחות. מפוצצים בפרסים

 שמעתי הבא הסיפור את
ש־ אמריקאי תייר של מפיו

ן י ן  ליש־ בואו לפני בירדן ביקר ■ *
 מאורגן סיור בשעת : ראל ■

 השמיע בירושלים, תיירים קבוצת של
 היסטוריות הסברות הערבי מורודהדרך

ה הקרב ״נערך אמר, ״כאן״, מקיפות.
 מוכה שברח הציוני, הצבא נגד גדול

 ליגיונרים שני נלחמו — וכאן ופצוע.
 האחרונה. הדם טיפת עד גבורה מלחמת

 יצא שממנו הגדול הקוב התחולל מימין
פלו הצליחה ומשמאל ועין, בשן צד,״ל

 של שלם גדוד להבריח משלנו אחת גה
היהודים.״

 התיירות, אחת אמרה לי,״ ״סלח
הי נצחו לא השחרור במלחמת ״האם
?״ אחת פעם אף הודים

 מורה־ השיב הנכבדה,״ גברתי ״לא,
 כל ינצחו לא ״וד,ם בחגיגיות, הדרך

״כאן מורד,־ד,דרך אני אהיה עוד !
 מחיפה שמיר שמעון הקורא

 אחת ל״י שד בפרס השבוע זוכה
שיפורו. עד *1״״.״!״ז״ ................... ׳׳ ■■"׳ .* ״. .

בשבילו!״ המתאימה המאפרה את מצאתי סוף ״סוף
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