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גלילי ליל* בעריכת
ם מני ז ם. מו פי ת ת ש  מדי יזכה זה בעמזד המשתתפים הקזראיס אחד מ

חיפה. ,36 מיכאל ה,1שיל אורי הוא השבוע הזוכה ל״י. 10 של בפרס שבוע

ל פד־ ב ל ב ת ל האויב א
 לבלבל כדי פעולה, בשעת כינויי־צופן מיני בכל להשתמש בצבא נוהגים כידוע

 במקום פרה. — קומנדקאר במקום צינור. אומרים למשל, תותח, במקום האויב. את
ביצים. — פצצות
 ״הלו הלשון: בזו בשדה, היחידות מאחת תשדורת במטה התקבלה אחד יום
 לזוז.״ יכול ואינני חולה שלי הפרה אחד. דויד כאן דויד,

 לתוך' והודיע העניין, על יפה השתלט במקצוע, חדש בחיר התורן, הקצין
 מכונאי אליך שולח מיד אני תדאג, אל דויד. כאן אחד, דויד ״הלו המיקרופון:

הפרה.״ את שיתקן
חיפה שיקה, אורי

ס ״ ר י ש מ ח
 שאג; עלינו סמל

 לעג. הוא רף •״טירונים!״
 הפרד אל כרח עד
 רך, גכר היה כי
כנהג. משרת ומאז

יגור לס, ודני נורית

★ ★ ★

 בלימה גברת היתה היה
 !מה ויהי - נשואין שביקשה
 החלום זה אמנם

 הלום עד הוגשם לא
לאמא. היא הפכה כדרך אך

חדרה פיין, שמואל

לסובח מ פתגס
עוד. רצה - יין נכנם •

חיפה דורון, מרים

 לו אומרים במיץ, המתחיל •
גמור.

חיפה דגן, דוד

לא. ואני לי דודי •

- הבהמה מן האדם מותר •
ייו•

לי. היא לי, אני אין אם •

 והציק שנדלק הגיבור אשרי •
לבנות.

יותר. עוד ואפסי - אני •
חיפה שיקה, אורי

עסיס הגברים והטיפו והטיפו •
תתמוגגנה. הגברות ובל

תל־אביב אשד, צבי

בא. אחר דוד הולך, דוד •
ירושלים גר, שמואל

בפירו. נביא אין •
חולון אילן, דויד

הנשוי. כבעל חכם אין •
תל־אביב קליין, מידה

כלב. ופירוד בפה איחוד •
טבריה אבני, דויד

אותך. ותשמור ל״י שמור •
רמת־גן ריבלין, נחום

פירצה. לו כורח גנב
תל־אביב שור, אלי

מעט. כדין פרוטה דין •
זזיליי וווי־יי

ר ז׳וקוב המרשל ר ח ו מתפקידו ש

. . , קודם שם: הסדר כנראה, זהו, . ם י ר ר ח ש  אחר־כך מ
. ם י ר ס ו א

★ ★ ★
ת אחרי ו ר ה צ ה ת ה ו י נ י ד מ  נחום ד״ר השבוע שהשמיע המרובות ה

. . . ן מ ד ל ו ג

ן - שר-החוץ כעצם הוא מי . . . מ ד ל ו ' או ג ? ה ד ל ו ג
★ ★ ★

ת ייקרא איך ו ע י ס נ ה ־ ל ו ח .נומק? חבר־הכנסת של הקדחתני מ . .

. . ל. ו ר נ ק׳ ו ר ו נ .
★ ★ ★

ף ס ו .בישראל השחמת אלוף בתואר זכה ת ר ו פ י

וסך. י ת ר פו בן . . .

ו

הנזימזה״. אוד רגזגגר וזוכר *זר, רך יוזיוז ,״ואם

ת ו ע ם ט ל ו ע ת ל ק ד ו צ
 הוזמנה הישראלית הכדורגל נבחרת

(הארץ) באינארצי. למשחק
 רמת־גז שטרן, אליהו

 המוכנה ארץ אין הפסדיה, אחרי
אותה. לארח

מיוהדת. ועדה להקים החליט הקונגרס
הספורט) (חדשות

 חיפה חכים, שמעון
ברית־מעילה. תעודת לפי החברות

 מורגשת מתח־תקוה של ההתקפה
הספורט) (חדשות היטב.

 תל־אביב דן, מרדכי
 מות־ והינשאו ראשיכם, שוערים שאו

עולם. חי

 במסים לירות 600 היום עד חייב
הזה) (העולם עירומיים.

ב׳ רמת־גן מלמן, יצחק
יפ בגדיו, את ממנו שפשטו אחרי
עורו. את שטו

/ס^אא!סוכר

ה״שיך שעת או: ־ מען לילות יפיס סח
 מועדון־הלילה של העליזה התזמורת בבוקר. ארבע היתד, השעה

 המבקרים. אחרוני ישבו השולחנות ליד אחרון. מאמבו ניגנה ״כנען״
 לעומת הרביעי, גיבן, השלישי ממושקף, השני ג׳ינג׳י, היה אחד
איטריות. אהב זאת,

 מפוקפקות, נערות בחברת שולחנו, ליד אחד כל ישבו, הם
ריקים. ובקבוקים שמפניה כוסות מוקפים

 טאקטי ולקח האחרים למבקרים חייר הג׳ינג׳י, קם 4.05 בשעה
ורשם: למכונת־הכתיבה גליון־ניר הכנים שם הביתה.
סודי. — א. ״ש.

 האנשים היו ״כנען״ בבאר המבקרים בין .27.10.47 מוצאי־שבת,
האחרונה: מם־ההכנסה לשנת שלהם השומא את לתקן שיש דלהלן
בלתי־ברורים. מקורות־פרנסה לירות, 67 הוציא ממושקף, אדם (א)

לחקור. נא
 חודשית משכורת מורה׳ לירות, 92 הוציא גיבן, אדם (ב)

לחקור. נא ילדים. וארבעה אשה לו יש ל״י. 147
 אלגנטית, לבוש נראה ל״י. 86 הוציא איטריות. אוהב אדם (ג)
 לפני חדש שטיח קנה השכן, לדברי נשים. על רב כסף מוציא
לחקור.״ נא שבוע.

 שלו ההוצאות חשבון את צירף שלו, בכינוי חתם הג׳ינג׳י
לישון. ושכב מארחות, ולשתי לעצמו שמפניה עבור ל״י 105 בסך

 פרטי. החקירות. אגף הארצי. ״המטה
 גא הבאים. האנשים חשדי את עוררו ,27.10.47 במיצאי־שבת,

 יסודית וחקירה בילוש לשם המחוזות למפקדי הפרטים את להעביר
וסביבתם: אלה אנשים של

 כנראה קשור כסף. מדי יותר מוציא חשוד, ג׳ינג׳י (א)
 עם קשר לו אין האגף: ראש (לתשומת־לב נרחבות. בהברחות

סחרוב.) האחים חברת
 של מובהק טיפוס בעיניים. לאנשים מסתכל לא ממושקף. (.ב)

הפושעים. באלבום לברר נא התחתון. העולם
 של איש־הקשר כנראה בנשים. עוסק איטריות. אוהב (ג)

 ולמטה לאינטרפול לפנות בזונות. למסחר בינלאומית חבורה
צרפת.״ משטרת
לישון. ושכב ל״י 92 בסו ההוצאות חשבון את צירף הגיבן

 ומיהר האחרים למבקרים חייך הממושקף, קם 4.10 בשעה
ורשם: גלובוס עט־נובע שלף שם הביתה.
סודי. — ב. ״ש.

 עלה ״כנען״ במועדון המבקרים בין .27.10.47 מוצאי־שבת,
דלהלן: החשודים האנשים את לזהות בידי

 נמוך פקיד שהוא טוען רב. כסף הוציא ג׳ינג׳י. אדם (א)
 משכורת המקבל סובייטי, סוכן שהוא ספק אין במשרד־האוצר.

לחקור. ממשיך אני ריגול. למטרות
 קורא בלתי־מוגבלים. כספיים מקורות בעל גיבן. אדם (ב)

 להציב מציע מצרי. סוכן של רושם עושה הזה״. ״העולם את
מיוחד. חוקר
 השגרירות עם קשור נשים. רודף איטריות. אוהב אדם <ג)

חקירה.״ טעון הצרפתית.
 ל״י 67 על חשבון־הוצאות צירף כינויו, את חתם הממושקף

לישון. ושכב

 ולכן לחייך, למי לו היה לא אוהב־האיטריות. קם 4.20 בשעה
 איטריות של מנה לעצמו הכין הביתה, הלך הוא לעצמו. חייך

וכתב: וקינמון סוכר עם
ב״ה. סודי. — ז. ש.

 אינה ״כנען״ במלון דלהלן האנשים של המוסרית ההתנהגות
תיקים. לפתוח נא ישראל. למוסר מתאימה

 ״מארחות״ שתי בחברת ישב מופקרת. התנהגות ג׳ינג׳י. (א)
 מפא״י מועמד היה הון. עליהן הוציא ידועות. פרוצות שהן

גבעת־אחיטופל. פועלי למועצת
 אשר. עם דיבר חזיר. של סטיקים שלושה אכל ממושקף. (ב)

מופקרת.
 קרוב יצא מעילו. בכים הזה״ ״העולם את החזיק גיבן. (ג)

 רושם עושה דקות. עשרים כעבור וחזר בלונדית אשה עם לחצות
ממשלתי.״ פקיד של

 האיטריות את גמר שלו, ההוצאות חשבון את ערך האיש
לישון. והלך

 הביתה ונסע האחרון למבקר חייך הגיבן, קם 4.15 בשעה
הבא: הדו״ח את ערך שם פרטית. ,דודג במכונית

 את אסף שלו, היומי הדו״ח את ערך ״כנען״ במלון המלצר
 את הוציא כסאות, לארבעה מחוברים שהיו מכשירי־ההקלטד,

 אחר־כך לתעודתם. אותם ושלח למעטפה אותם הכניס הסלילים,
הביתה. הלך

 שר־ .עתון־הבוקר. את מתיבת־הדואר הוציא לדירתו בעלותו
 מיד להעלות הצורך על המלוכד״ ״הקיבוץ בועידת נאם האוצר

 מיזוג את לממן כדי נוספות, ל״י מיליון 80ב־ המסים את
הגלויוד*.


