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ם מני ז ם, מו פי ת ת ש  בפרס שבוע מדי יזכה זח בעמוד המשתתפים אחד מ
ישראל. משטרת של הארצי המסה סהר., יחזקאל הוא השבזע הזוכה ל״י. 10 של

ה ב ה / א
גם ״האם משטרה: קצין על־ירי. נשאל שוטר, בהכאת שגתפם מעיראק, עולה

עובר הייתי ברחוב, שוטר רואה כשהייתי "שם,,״העולה? ענה ״וחלילה״' ״'?חם3
י^ הקצין. שאל בישראל?״ שוטר להכות העזת כיצר "1״מ םהאמי השוטר, את אוהב אני אותה. מכה ואני אשתי, את אוהב ״אני העולה: ענה

תל־אביב סהר, יחזקאל י"איתי מכה 'יאנ

הערות־עזור״ס
ה ממסע שחזר דורי, רב־אלוף ר ב ס ר בבריטניה, ה י ב ס  באסיפת ה

, ה , ה ה מינהל מטעם סברה ה כשלונות את סברה ר ב ס ה  הישראלית ה
.בעולם . .

..לאט . נהפך העניין כל לאט, . ת ו י ר ב ר כ ס ה ו י
★ ★ ★

ג הוא חיוני כלכלי צורך סיני, מבצע אחרי כי טוען, אשכול ו פ ס  ל
.הציבור מידי עודפי־הכסף את . .

י מצויינת: ...דוגמה ר ר ק . מ ה נ י פ ס ה
★ ★ ★

.ש פ ו ח ל השבוע יצא העיראקי הפרלמנט . .

 הכרעות ערב זקוקה, עיראק שממשלת מפני ...אולי
ש גורליות, פ ו ח מהפרלמנט. ל

★ ★ ★
 בכוח מחסור בגלל כי השבוע, טען ישראל משטרת של הכללי המפקח

פשעים... במניעת לטפל יכולה המשטרה אין אדם

ה בתוך לא ...אפילו ר ט ש מ . ה עצמה

הועיו־ החשמל לחוסך מעשיות עצות
 כל לאגור הלאומי בצורך חשים כשכולנו אלה, (קצובי־קילוואטים) ק׳׳קים בימים

שיטות: כמה הרי חשמל, פירור
 מספיק בחורף בשעתיים. אחד קו״ש צורך עסק־ביש. הוא המגהץ חימום. •
 המחשופים. בגיהוץ להסתפק כדאי לנשים השרוולים. קצות ואת הצווארון את לגהץ
 המצפון על כתמים כמה ישארו אם נורא לא כאלה טרופים בימים כביסה. כל הפסק

הסמוך. בקיוסק פלאפל אכול לבשל, במקום הלאומי.
 יספיק שזה בעצמך תיווכח ישראל. לקול ברציפות אחד ערב האזן רדיו. •

 ראש על התקליטים את לזרוק התחל פטיפון, י לך יש אם החודש. לכל לך
לפעם. מפעם תצטרך עוד לאכול זאת, בכל הצלחות. במקום אשתך
 בנורות. צורך אין ובחדר־השינה, בבית־השימוש באמבטיה, תאורה. •
 תגיש ואל בחושך אותם הושב אורחים׳ כשבאים בלבד. אינסטינקט לפי פעל
 את וימזג הביקור, את יקצר זה וחצי). בשעה אחו קו״ש חשמלי: (קומקום תה

 תקרא גם ושם במשרד, רק תה מהיום תשתה עצמך אתה הנעים. עם המועיל
מוגברת). תאורה הצורכים הערב, עיתוני את (במיוחד העיתונים כל את

 גלה מראש), שברור כפי יעזור, לא (וזה יעזור לא זה כשכל בסוף, •
 הנשלחות קו״ש, 10ו־ קו״ש 5 של חבילות ממנו ובקש באמריקה דוד מיד

 דוד לך אין אם ישראל. טו קו״ש החברה על־ידי מהשבוע החל לישראל
 להשתמש שלא היזהר, בביתך. הנברשות אחת על עצמך את תלה באמריקה,

לפועל). הוצאה לכל קו״ש 25( חשמל בכיסא זו אחרונה למטרה
תל־אביב רושצ׳וק, משה

- ו.

ת ר כ מז
 מהרצועה הביתה להביא מת שמוליק

 האלה המם־צדיקים אבל מזכרת, איזה
 לך תרמיל. בכל היטב היטב חיפשו

אתם. תתעסק
 שמו־ נוכח לחופש, כשנסע ששי, ביום

 העירה להגיע עלול הוא כי לדעת ליק
ל שהוא דבר שום בידו שיהיה בלי

 ברירה, באין החתיכות. לפני בו השוויץ
 נכנם ברחובות, הקומאנדקאר את עצר

 ושאל: בצלאל לחנות
אוריינטא מחרוזת איזו אולי לכם ״יש
לית?״

□ שוב מן אד היי
 ניגש השבויים, על ששמר יופקד, אל
 יודע? ״אתה בגאווה: ואמר אחד ערבי
 אצל עבדתי ברחובות, שנים, עשר לפני

זלצמן.״
זלצמן?״ זה ״מי יוסקה: שאל

!נודבת •דם רוו מווות
גיל עד אלמנה או בבחור מעונין

אחרונות) (ידיעות .28
 נתניה שוורץ, דויד

 מין. או גזע דת, הבדל בלי
לי התכנסה חיפה פועלי מועצת

(מעריב) המין. מן שלא שיבה
 חיפה ל״ ר.

 הבחורות לקראת מצע לקבוע כדי
הקרובות.

מגי מהונגריה יהודים פליטים 150
(חרות) להונגריה. יום יום עים

 ,מגדיאלאנצילביץ שניאור
 אך להונגריה להגיע התכוונו הם

בדרן. תעו

 ושתק. עיניים זוג הערבי עליו פתח
 ניגש הוא אחר, שומר כשבא רגע, אחרי
 בלחש: ואמר יוסקה על הצביע אליו,
 הוא בסדר? הזה שהבחור בטוחים ״אתם

״זלצמן זה מי יודע לא !
שדה דף החטיבה, עלון

סיוזח ־ <!>?זוזוח מה

 את הזמנו אנחנו לא מרה. טעות .טעיתי ״שושנה, -
אליהם״. אותנו הזמינו הס אלא אלינו, הערב הברנשטיינים

ליוסוןה הורעה
מספרים: ואביבה אילקה

 לא שהמסיבה חברה ארבעה הרגישו בלילה, שלוש בשעה המסיבות, באחת
מי את היה לא עצמה ובמסיבה היות מישהו. ישגעו לא אם שלימה, תהיה

יקה. איזה ומצאו בספר־הסלפונים חיפשו לשגע,
״אולי אמר: השפופרת, את והרים משנתו קם בשחיקה ראשון. צילצל רפי
יוסקה!״ שום פה ״אין נרגז, היקה השיב אדוני,״ ״לא, יוסקה?״ עם לדבר אפשר

 לך, אמרתי ״הרי הודעה?״ לו להשאיר אפשר ״אולי רפי, המשיך ככה״, ״אם
הטלפון. את בסגרו היקה אמר יוסקה,״ שום פה אין אדוני,

 יוסקה? עם לדבר אפשר ״אולי מספר: לאותו שמיל צילצל רגעים עשרה אחרי
 בזעם הטלפון את סגר היקה הודעה?״ לו להשאיר אפשר אולי אז איננו? מה,

תוסס.
יוסקה! את בבקשה לי תן ״הלו ארי: צילצל נוספים רגעים עשרה כעבור

 ככה, אם מסתובב! הוא איפה לדעת מעניין ? כזאת בשעה אינני? אומרת זאת מה
 להבליג. היה יכול לא כבר היקה טוב?״ בשבילו. הודעה שתרשום אבקש אני

שוס פה אין למשטרה! תיכף קורא שאני ״או צעק, זה,״ את תפסיקו ״אתם
׳וסקה!״

יזסקה. מדבר ״כאן ליקה, אמר ״הלו!״ יוסקה. צילצל דקות עשר עוד לאחר
בשבילי?״ הודעה איזו השאירו אולי

שלון כ
 שלח נהג־הטאכסי, פרסר מוטקד,

 אתרי בינוד, ,ללמוד שלו הבן את
 מהחברה אזזד אותו שאל זמן כמה
בנגינה. מתקדם הבן איך

 ״למד מוסקה. אמר כלום,״ שווה .לא
 את עבר לא — לבחינה הלך חודשיים,

הטסט״.

★ ★ *
ש ר א מ

ובגרוש לירה היתר. כשהלירה פעם,

להצ זכתה למשל, אחת, מודעה הומת.
 לה חיבר מישהו מהכלל. יוצאת לחה

 היתה היא שנים כמה ובמשך מנגינה,
 שהיו בארץ, חביב הכי הלכת שיר

 בהתלהבות המסעות בכל אותו שרים
:עצומה

 שבר חולה כל
 !לסבול צריך לא

 היום כל תסבול זה למה
 בכרית? הקפיץ מלחץ

 ברייאר ד״ר של השבר חגורת
תמיד! אותך תציל

 ברייאר, לד״ר לך
 ,80 שיינקין

 אותך יציל והוא
המכאובים. ,מכל

 ברייאר, לד״ר לך
 ,80 שיינקין

 אותך יציל והוא
פלאים. בחגורת

 מבמת־ וירד טעמו כל את איבד השיר
עבר ברייאר שד״ר אחרי ההיסטוריה,

ה נ1(ך{3 012 ׳ ^ ׳ ז / ס ׳ / ז

טסיס אחוות
 בשמותיהם אדרבה, הארץ. במפת משתקפת איננה ישראל של המדינית הבדידות

 נסה העולם. מדינות של ממשלות וראשי מלכים הונצחו רבים ישובים של
 על־ידי העולם אומות חסידי עם העברי היישוב יחסי של הארוכה בהיסטוריה להזכר
 — יחסי את ביטא ששמם היישובים זיהוי

 ארצות־הברית. - ישראל (א)
בריטניה. - ישראל (כ)1

צ׳כוסלובקיה. - ישראל (ג)
דרוס־אפריקה. - ישראל (ד)
צרפת. - ישראל (ה)

★  ★  ★
ירושלים ווייס, שבח
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