
החי
ממלכתית עבודה לשכת

ה, י•  ליד כייסים שני נתפסו שךנח״תקו
 במלאכי עסקו כי גילו אוטובוס׳ תחנת ■>
הב ארגון של לסידור־ד,עבודה בהתאם ם

צודק. תור לפי העבודה את המחלק זים׳
★ ★ ★

סוציאלי . ביטוח
 תושב ביקש ארצות־הברית, שיקאגו, *1

 ה־ לגיסו עבודה למצוא העיר מראש ייי
 ואם בחמותי תומך ״הוא בהסבירו: ובת,

 במי זאת לעשות חייב אהיה יפסיק, וא
ימו.״

★ ★ ★

 מזכיר שפרש לאחר איטליה, סוביאנו, י*
 ועבר מתפקידו הקומוניסטית המפלגה *•

 והופשטה, אשתו נחטפה מתחרה, פפלגה
 הקומוניס־ העיר ראש על־ידי ערומה ולמה

 הבעל אם התמונות את לפרסם שאיים י,
למפלגה. יחזור א

★  ★  ★
וברח פגע

 בתאונת־דרכים, נפצע זכרוךיעקב, ■י
 כאשר נעצר פרטית, מכונית של נהג י-

 סיגריות של גדולה כמות ממכוניתו מפכה
מוברחים. קלפים

★ ★ +
נסתר כשרון

ך, י י ו י  קול־קורא הכנסיה הוציאה ספרד, י
 בס־ הנשי הלבוש מיעוט נגד המתריע •*

 ההחלקה ספורט נגד במיוחד הזהיר ורט,
 בי תעסוק לא אשד. שום כי תבע קרח, ל
 מתחת המגיעים תחתונים לובשת אינה ם

ברכיים.
★ ★ ★

הפתח אל הפח מן
ב, ל"א ת ■*  להת־ צעירה אשה ביקשה בי
 להכו־ כדי אחריה שרדף מבעלה חמק -
 מן נפלה המרפסת, חלון את פתחה ה,

הרחוב. אל השניה קומה
★ ★ ★

המחר כוחות
 העיר ראש גילה איטליה, פירנצה, יי
 כל את ללוות הספיקה כבר העיריה כי י-

2000 שנת עד לקבל לה שמותר הלוואות
★ ★ ★

המזל שרשרת
 על בראשו יחזקאל נעצר ירושלים, יי
 הואשם הרחוב, של בלתי־נכונה חציה ״

 את עמו נשא לא כי נתגלה כאשר נית
 שלישית, בעבירה מיד הואשם הזהות, עודת
אותו. שעצר השוטר את העליב נשר

★ ★ ★
תגמול פעולת

תושבים שני התלוננו זכרון־יעקב, *
כמו גונבים אלמונים כי על במשטרה ~
צבע נעצרו מכרמיהם, ענבים של גדולות ת
מברי דגים גניבת בשעת נתפסו כאשר ם
הסמור• מעיין־צבי קיבוץ ת

★ ★ ★
הוגן לא _מישהק

הגולף שחקני פתחו סיאם, בנגקוק, *1
 לצלול שהתרגלו העורבים, נגד במלחמה ם*
 כדו־ את מהם לגנוב השחקנים, ראשי על

מישחק. כדי חוו יהם
★ ★ ★

הגובה ̂־ע̂ל
 דובר הסביר ארצות־הברית, נידיורק,

 חמור מחסור שורר מדוע התעופה חברות •*
 ל- לענות יכולות הן ״אם אוויר: דיילות
 גם הן התעופה, חברות של הרבות יישות
בעל.״ לדרישות לענות :ולדת

ו ̂ז
פדגוגית פואמה

 על ברהום יחזקאל נעצר ירושלים, יי*
ש לבחור להינשא שסירבה בתו דקירת י■

 לאחר בערבות שוחרר עבורה, בחר ביה
 'לחנך אלא לרצוח התכוון לא כי הסביר

בתו. ת

1___1 0__________________

 השר האיש נמצא היכן הוריו את שואל מסויים, לגיל בהגיעו ילד, כל
 מתמלאים מבוגרים גם רדיו. הנקראת הזאת, המשונה התיבה בתיך•

 לחם המוכרים האנשים של פניהם את לראות מציקה, סקרנות פעם לא
 הצר באולם השבוע שקיבץ הוא זה גירוי קולם. משמיעת היטב כה

 שלא אחרים מאות מלבד איש, 500 אמריקה״ ציוני ״בית של והמקורר
 להשמיע היטב מוכנות ידיהם כשכפות שבאו כרטיס, להשיג הצליחו

 כיום, בישראל ביותר החביבה הבידור תוכנית בהקלטת תשואות
אחת״. בסירה ״שלושה

 של היטב שמורים סודות בכמה להבחין יכלו לא המתכנסים מאות
 חיה אחת, רגל על הברקות יצירת של החיצוני הרושם למרות הסירה.

 העורכים בץ חשאית קנונייה תוף מראש, יפה מוכן הסירה ממשוטי חלק
 שאר בשביל האפשר. ככל ומפתיעים מופתעים פנים להעמיד והצוות,

 ספלי מתיר השראתו את הצוות שאב מראש, מוכנים שאינם החלקים,
 גדול קומקום מתוך נקי, בקוניאק לפעם מפעם מילא אותם חרסינה,
 של מופרזת משתייה כתוצאה סתם. מים לקנקן אותו חשב שהקהל

 לעתים חיו ובדיחותיו לשונו על לשמור הצוות הצליח תמיד לא קיץ, ליל
 לכן הישראליים. האתר גלי על המותר מן יותר הרבה מפולפלות

 המוקשים את השידור לפני לפרק המאפשר סרט, על התוכנית הוקלטה
ביותר. המסוכנים

המו החלק ובהשמטת קלים בקיצורים בזה, מגיש הזה״ ״העולם
 ,ד כיום לראשונה שתשודר המוקלטת, התוכנית של הנוסח את סיקלי,
 סערת הפורה, דמיונו בעזרת להוסיןז, מתבקש הקורא הבא. כשבוע

משפט. כל לאחר ומחיאות־כפיים צחוק
★ ★ ★

ש ממשלתי פקיד — סנוב סמך. :ביבר יחיה הצוות של הראשון המבצע :שמעוני
 לועזיים, למונחים קצר מילון מין חיבור
 לפי אחד וכל האלף־בית את ביניהם נחלק
 לאות לועזית מילה למצוא יצטרך הסדר

נת מפולפל. מילוני הסבר לד, ולחבר שלו
רוזנפלד. בשלום חיל

לד פ זנ  מצב — אוטוסוגסטיה אלף. :רו
 לא אוטו שבלי עצמו את משכנע אדם שבו
לחיות. יוכל

 הגדרה להמציא צריך שהיה ביבר, (שאול
 השראה). מחוסר שותק בית, לאות

אסקי דליקאטס — גולאש. גימל. :צפרוני
 יודעת כשאינה עושר, הבית שבעלת מוסי

 או אותו להשליך הבשר, עם לעשות מד,
גולאש. ממנו לעשות

מפו דרך — דינאנזיט דלת. ז אחי״נעמי
וויכוח. לגמור צצת

 כימי חומר — הורמונים הא. ג רוזנפלד
 הכל. את מוליך השמים עוף שבאמצעותו

שמ וו. לאות בהגיעו התאושש טרם (ביבר
ב הרבה שאומרים אנשים ״יש מעיר: עוני

שתיקתם!״)
ה יחסי מחקר — ז׳ונגל זין. צפרוני:

בישראל. מפלגות
 הסתימה — חודורוב חית. ז אחי־נעמי

 החולה• בשן הלאומית
ש מכשיר — טלסקופ טית, ז רוזנפלד

 רואה אתה הראש, על מכה בו מקבל כשאתה
כוכבים.
 — יבאבאם יוד. לחיים): (התעורר ביבר

 החסידית. השירה מילות אוצר
 ישועי מסדר — כרמליטים כף. :צפרוני

 הכרמל. הר נקרא שמו ועל בירושלים שנוסד
המ (בעברית: לימריק למד. ז אחי״נעמי

— שיר)
 מאמריקה ציונית היתה

 הבריקה היא הזהב בטבעות
 חתן לה מצאה עד

 השדכן. באמצעות
 הפסיקה. אז במגבית להתעניין

 על המשיבים, סדר את שמעוני הפך (כאן
 איפוא משיב ואחי־נעמי כביכול, לבלבל מנת

הבאה,)• האות על גם
 שהיתר, מי — מאדאם מם. ז אחי״נעמי

 מסייה. שבא עד מאדמואזל
 אהבה שיקוי — נפטאלין נון. צפרוני:
שקספירי.

 באופנוע. לעבודה נוסע
ם לד שלו פ (שמ — אוטופיה עין. :רוזנ

 כותבים שאוטופיה נדמה ״לי מתערב: עוני
 ואז הסוף עד ״חכה רוזנפלד: אלף.״ עם

 בעין. שאיננה מציאות — אוטופיה תבין.״)
 אמנות — פורנוגראפיה פא. :אחי״נעמי

במופשט. העוסקת
 אצל הרגל — צנזורה צדיק. ז צפרוני

 כשהמבוגרים להתערב קטנים וילדים נשים
בדיחות. מספרים
 קירוב משרד — קואליציה קוף. :ביבר

בחו מחפשת בו עליזה, הגברת של הלבבות
 .נפט. עם בחור פח עם רה

 — רפורמי) (רב רבאי ריש. רוזנפלד:
במיעוטו• הרב

 (חפש פאם לח שרשה שין. :אחי־נעמי
 הצרפתי. הלאומי הספורט — האשד,) את

 צלב מסע — תיאוקבטיה תיו. :צפרוני
^ ^החזיר. נגד

הקטן! ההבדל לחיי
 לצוות הבאה השאלות סידרת :שמעוני

 למשל, בין...?״. ההבדל ״מה בשם נקראת
 לפוליגאמיד,?״ מונוגאמיה בין ההבדל ״מה

 בשניהם. מיותרת, שר,אשד. —
 קואליציה בין ההבדל מה ראשונה: שאלד,

לאופוזיציה?
 ה־ בשינוי הדגגראציה אותה :אחי־נעמי
אוריינטאציה.
 שאילו דברים, עושה הקואליציה רוזנפלד:

 בכל בהם נלחמת היתר, באופוזיציה, היתד,
תוקף•
 יה•. = ב״זיץ״ הוא ההבדל :ביבר

 בין ההבדל מה הבאה. השאלה שמעוני:
 בו? שיש מה לבין הקנקן

 ל־ הכוונה ביניים): (קריאת :אחי״נעמי
 רודף הוא נפט מלא הקנקן כאשר :צפרוניקן־קן? פרנץ׳
 הוא לבניה מלא כשהוא קידמה. ומלא שלום

מלחמה. מחרחר
 לממש כדאי — בו שיש מה :אחי־נעמי

בו.
★ ★ ★

לטבע? הרגל בין ההבדל מה :שמעוני

 טבע. זה — כסף לווה שאני :צפרוני
 הרגל. זה — מחזיר שאינני

כש הכלולות, בליל אם זה הרגל ביבר:
 דרך קופץ הבעל לחדר, בטעות נכנם מישהו
 טבע המיטה• תחת מסתתרת והאשד, החלון

 דבר. אותו לעשות מתחיל שלהם הבן אם זה,
★ ★ ★

 לתצלום? אשר, בין ההבדל מה :שמעוני
 להכניס לפחות אפשר תצלום :רוזנפלד

למסגרת.
 נגטיבי עבר לו יש תצלום כל ביבר:
ל אותו להפוך אפשר כימי חומר שבקצת

להיפך. בדיוק זה אשד, אצל פוזיטיב.
★ ★ ★

 היופי מלכת בץ ההבדל מה :שמעוני
 קוניאק? לבין יוניברם, מיס העולמית,

ר ב משותף. מה להגיד רוצה אני :בי

שמעוני
 הי באה.

 השאלה
 שמכנסי

 משרד־הח
 רוזנפלן

לא איש
אחי־נע

1 ומבקש
צפרוני
האמריקא

המענק.

שמעוג
כ נראה,

דוזנפל
ע בנשף

אחי־נע
במראה.

שמעת
 הר נות,
 הייו מה

נ האמת
רוזנפל
הוצאת־ד
אחי־נ;

 מ? כשהוא בתוכנית השתתף ברתיני גארי המנצח.
נזו ומחבר הקהל דרישת לפי מוסיקאליים לסיגנונות
 ההבדלים.״) יתבלטו כך ״על־ידי (שמעוני:

 אותם מציגים קוניאק וגם היופי מלכת גם
 מהם וטועמים מאונך במצב קליאנטים לפני

 קוניאק, וגם יופי מלכת גם מאוזן. במצב
 במרתף. עמוק מונחים אותם, שמוציאים לפני

הקוניאק מים. כולה — המלכה :רוזנפלד
מס. כולו —

ישגה מלכה טוב. — ישן קוניאק :צפרוני
בה! —

 לחיי קוניאק כוס נרים הבה אחי״נעמי:
הקטן! ההבדל

★ ★ ★

היו עלי,
צפרוני

תיש בראש קרן־מגן

שב. פירושו: באידיש, זיץ.

 קצרות שאלות סדרת ועכשיו :שמעוני
 — בהגיון שישיב מי ״מדוע?״ בשם הנקראת

 נובח כלב מדוע ראשונה: שאלה פסול.
נושך? אינו

 לאדם, נאמנה חיה הוא הכלב :ביבר
 הפיתגם. את לקלקל רומי. לא והוא

 שלי. מהנסיון רק אענה אני :רוזנפלד
 כבר לו אין ראשונה, נביחה נותן כשהכלב

לנשוך. מי את
 עם להסתבך רוצה שאינו מפני צפרוני:

 זריקות ולקבל העירונית הבריאות מחלקת
כלבת. נגד

★ ★ ★
 על צומחות התיש קרני מדוע :שמעוני

הזנב? על ולא הראש

שמעוג
 ה׳ הסרט
 פ שהוא

 ו המבצע
 תנ״כים.
 בראשית

 עץ־הדעת
 אחד כל

 רוזנפלד.
 ״ע; רוני:

 אמנו׳ —
 בי שאול
 ר׳ הייתי
 ה: ״האם

יי ממילא

רוזנפלו
 חוש אני

ד,ע אחרי
ישבתי

ע האבוד


