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גאלי ליל׳• בעריכת

ם מני ת ם. מ פי ת ת ש  המשתתפים לאחד שבוע מדי יינתן ל״י 10 פרס מ
כתובתו. את להמציא המתבקש מטבריה, דגן דוד הוא השבוע הזוכה זה. בעמוד

תיאוקרטיה
 מה במשרד העובדים שאר ידעו לא פעם אף חשוב. נורא פקיד היה גולדשטיין

 הוא עליו. דיבר לא הוא גם חשוב. נורא שזה ידעו כולם אבל — בדיוק תפקידו
ושתק. תה שתה ושתק. תה שתה

החברה, כל אמרו בטחונית, שליחות בוודאי לציילון. נוסע שהוא התברר אחד יום
 התאפקו, לא לבסוף ציילון. עם אי־התקפה וחוזה ידידות ברית חתימת לפחות או

 הסביר חיסכון,״ מיבצע על ״החלטנו הנסיעה. מטרת מהי הכללי המנהל את ושאלו
 מאשר לציילון, גולדשטיין את לשלוח יותר זול שיהיה ״מצאנו הכללי. המנהל
תל־אביב מרגלית, דן עבורו.״ תה משם להביא

הרוסים... לבין ישראל בין ההבדל

. . , להעי!? מסוגלת איננה ישראל .  העיפו בכר והס סהר
. ח ר י

★ ★ ★
ת השפעת י ת א י ס א לישראל... גם הגיעה ה

ת ...סוף־סוץז ו ה ד ז . עמי עם ה ה י אס
★ ★ ★

ם השבוע חיפשו שוטרים .שדודה כספת ב י ב א ־ ל ת בי . .

. . ח. י ר אין לכסן? בי לומר יהיה קשה תוכנה על .
★ ★ ★

 ביג׳י של להתערבותו התנגדו כאשר בבאר־שבע, מפא״י עסקני אמרו מה
ה בסיכסוך י ב ו .ל א ר ש י ־ ן ב—ו ט . .

. . ו. ה י כ ו ט מוחל .

כזבים
לילקוט

טוב גיוב
 לא הוא כלוט, שיכור כשאיציק

 מארי- את ימצא אפילו אחד. אף מכיר
 הועד בבית הספה על שוכבת מונרו ׳,ין

השק״ם. מן מול שזו יחשוב החייל, למען
 לוטים, שני כמו שיכור היה פעם
 איציק המג״ד. מוסקה לקראתו כשבא

 אותו דחף הדעת, בהיסח עליו עלה
בדרכו. והמשיך הצידה
 בקול מוטקה צעק שם!״ אתה ״הי,

ס. נ. של
ישי״ ״מה ושאל: איציק הסתובב

 מוטקה שאג אותי?״ מכיר לא ״אתר,
־םאונדר.25ב־ להתחרות היה שיכול בקול

איציק. השיב מושג,״ ״שום
מוס הרעים אותי!״ תכיר עוד ״אתה

המג״ד!״ ״אני הוביצר. כמו קה
 זה ״שמע, איציק. השיב ״באמת?״

בזה!״ תחזיק טוב. ג׳וב
צה׳־ל דרורי, משה

★ ★ ★
סמוכה כמוך־כן־ציון אין

 ערב כל נוסעים היו מחדרה החברה
 לג׳וג׳ו אבל חתיכות. לתפוס כדי לכסית

 איזה על להתלבש הלך לא פעם אף
 לב שמה היתה לא אחת אף חתיכה.

 החברה. את לסדר ג׳וג׳ו החליט פעם אליו.
 שם התישב כולם, לפני לכסית בא הוא

הר הוא ותיכף בחוץ, אור היה כשעוד
ללכת. מתחיל שזה גיש

 ילדות ושתי דקות עשר עברו לא
 מאושר כך כל היה ג׳וג׳ו עליו. התלבשו

 זה אבל לעשות. מה ידע לא שהוא
 יבואו שהחברה לפני לברוח צריך שהוא

 היה עוד לזה — הכל את לו ויקלקלו
בז זרועותיו את שילב הוא שכל. לו

איתן. ללכת והתחיל הילדות, שתי רועות
 צעדים, עשרה ללכת הספיק לא הוא

 דני של הג׳יפ לידו נעצר כשפתאום
 לעברו מישהו צעק הג׳ים מתוך זיידל.

 בבקשה לי תביא ״סמוכה, ג׳וג׳ו: של
תמיד!״ סוחב שאתה השוזדי המפתח את

 ההן הילדות שתי היום שעד אומרים
דיזנגוף. ברחוב לעבור מפחדות

תל־אביב רובין, נחמן

...לחייל חרסו סקור• סילון
 המדריך. עם ליעץ מתחת היפות השעות — אימוניפ״נים

 רצים. שאתם או רצים שאתם או המפקד: — בדירן}
 ברור. כן כל לא גברז — רור3ג

 בעננים. חורש והאף סר״ש, הכל בסן — דרננדרן
 הטבח. אצל האפס אל שואפת — השכדכדה

 השחרור. תקוות שכולו הותיק — ותיקווה
 בשקט. רק ביום, כמו דבר אותו — לחילילה

 ילד. ספק חייל ספק — הילדון
 כלב. חיי חי שהוא הטוען הפלוגתי, הפקיד — בלבלר

 למסדר. תמיד המאחר זה — לאימספיקניק
 החודש. של הכספי סיכומו משקורת

 הנטויה. היד - נטויד
שלי. היריב — נכזכל

 צרות. ועושה רס״ל על החושב סמ״ר — סמ״רקאץ׳
 בשלבים. הצבא את ׳העושה החייל — עריקבע
 צועד. זאת ובכל רגליו על שפיטריות — פרטיוט
 עין. עליה שם הייתי שלא חתיכה — צנערה
 הקבע. צבא איש — צכאיש
 זוטר. קצין - קט־צין

 נ׳ובניק. מרב־טוראי להבדיל — קרב־טוראי
 מוצאי־שבת. כל האוכל, בחדר בשילינג, — קלקולנו?}
 הרס״פ. של אשתו גס הרס-פ; בדמות הנגע — רס״פחת
 פעם. שהותרה הרצועה — רצועזה

 הטבח. של להתבער ידיו מעשה — תכשילשול
 קוצים. על - תרגילגול
יבש. יעל - תרגילילה
דגן, דויד רטוב. על — תגמולילד!

...לחיילת
 בצה״ל. נערה וכל ביג׳י של המשותף חלומם היא רכישתו — טייס ס
בהתגנבות, שימוש על־ידי בלונדי בחור על להערים איך - הפרט אימץ •

יגור לס, ודני נורית •זחילה 'כד פד ־ ׳וכי הסיואה

...ולאזרח
ה נ  אוהב. לא שדני׳לה מה — בנ
ר ב  שלי. ושלן שלי שלי — גז
אחד. ראש על השלטון תורת — יוגי

?011(€3€<+2112^—21מזו 0 - כימיה  לא. אני גם הבנתם? +.ול.8)
ה ר כי  במשרד. כזאת לן שיש ׳הזמן כל לן מזכירה אשתן — מז

 ביתי. לשימוש בלי-״י קליע — צלחת
המורה. של נטיעות שפן — תלמיד

חיפה שיקה, אורי תלמיד. של נסיונות שפן — תלמידה

0

חגיגי מנומר
ה־רוח נטל .נוזהירה  \גא־ התר\הה\

 נירג־ .אגזש ההקייהה לרוגזיה ווה
הש ניה־הגזיקרש פהיהה שלינז
 לב־ וי\0גו\־וז\־ הווו\ נול־שה לישי

רנ\ קוניץ,  וזנואו־פאו־ הירונו הג
 הווווורנו וה היה גו־ווויל. לו,

הנוווה. של הוזרבוי ההנרהי
אג הוזוויגו גי\ שטרי נול צנ  הנ

רוי הוו .נצו הדוהה ההפווזר, ה
הו  הקגשמו ושהיה ההונה, לונול ו

ל נרגלי ה וישראל. נראוי ו נ רנ  ה
 כרמיה לרכוש השיגה לא שירה

 ?ורוויירוה ו 000 או י ליי ד50ן
 והמודכלו נוווץ, נוהרו הכרמיה.)

נ ל  של נשהלות־הוורב ורגש נ
 ההאורנו אה שההכו הושיה,

רה. להצוגה־אוהוה ההיהמורי הו  ו
ה והווו השהונוה, להי שי  ה־ נהור

ת אהרוויה  יש־ ושיה 450 לנהג
 כרי ולהילאוו להאריה ראליוה
ה שהלוה שה להוהי\ הרו  היו

ההנוהר. גורל אה ההולהוה
ת ״שהוויה  לרגנו היכיוו רווו

ריו אה ההה \״ וה היהמורי  רנ
 הכוהו יהווהו הר הגרול, הכוהו

 נגדי־ שלנש ן־הגרגניץ,), נו־הור
 היהודיה הבהילה הדוהה האר

ר שהוכווו ההאריה, ה היו  ירי טל־ נ
 טהי־ רוגהוה להי ריור כריהמיאו

 ההשיך השהמיה כהה אוזרי קגה.
הו אה הגדול הכוהו  נהור־ ואו

ר להר אוהה ימוגויה ה היו  לק־ נ
ה ההאורנו. ראה תו ש דנריו נ  ניק

 היכל־ של הוהורת־הלוייה אה
הל נאהריהה וההיוצגה הקודש

 להוהדוה־הרנוה.) וורהו קרו ירי
 אהריו הנרוילאי. הההווו אה לוגו

ההקווה. גה ווגוה
 ויגש לשיאו, המכה כשהגינו

 הקרנו את להקרינ הגדול הכהו
־ קוההוה 500 — הראשוו שו  נ

רנו. הרוהה נראוילי, שיהודיה הו

ת ו ע ם ט ר ו ע צודקת ל
 (ידיעות ״צפון״. קולנוע ברצח חשוד

 תל־אביב דן, מרדכי אחרונות)
 מהקומה הבנין לב את פילח הכדור

למרתף. עד הראשונה

 הקטנות הסיעות בין יתחלק והמותר
(למרחב) האחרות.

 חיפה שיקה, אורי
אין. הבהמה מן האדמה ומותר
 מחזיק בצרפת בעלי־עסקים איגוד

ל רשיון להשיג המשתדלים נציגים,
בתל־אבי. מזל למשחקי קאזינו הקמת

אחרונות) (ידיעות
חדרה גור, חוה

הטומאה. אבות אבי
(מע ארוכי־גנן. תקליטים קונה אני

תל־אביב דן, מרדכי ריב)
ו בטהובן, של הפסטוראלה כמו

לברי. של שבעמק שדות

ס ריי טוי ס ח
 נעמה שמה בחורה אהב הוא

 !״להבאנה ניסע ״בואי, :ואמר
 אחר עם נסעה היא

מהר: שהציע
במודה, רק היום, ״הן

גאנה" היא
תל־אביב מרגלית, דן

★ ★ ★
 מידה כשם שחקנית־לשעבר

 כירה. יצרן עשיר, עם התחתנה
 להסביר: מיהרה
ליד, המלף טוב ״אמנם

לירה." המלכה טובה במה פי אף
זנתניה אד,רוני, אוריאל _______ ז ו מ י ת ח ד ו נ ר ל א ר ה ז ו ה א ב ו ש ז ו ת ס א נ י -2 ה .


