
גלילי לילי בעריכת
 מדי יזכה זה בעמוד הםוותתפים הקוראים אחד משתתפים. מוזמגים

 המוצדחיס החנזשיריים מחברי הם השבוע הזוכים דירות. 10 של בפרס שבוע
מגבעת־נשר. שביט ומתיה מתל־אביב כהן יעקב החסשיריים: בתחרות ביותר

נק• עסק
 כ• הכריז עליה שהתנוסס שהשלט ידועה, למסעדה נכנסתי שבועות כמה לפני

 צהרים. ארוחת להזמין והתכוננתי שולחן ליד התיישבתי היגיינית. מסעדה זיהי
 קראתי אוכל. על לחשוב יכולתי שלא נורא, כך כל היה המפה שעל הליכלוך אבל

 המפה?״ את מחליפים אתם זמן כמה כל אדוני, לי, ״אמור אותו: ושאלתי למלצר
שבועות.״ שלושה רק כאן עובד אני יודע• ״אינני ענה, הוא גברת,״ ״באמת,

טבריה ג׳ינו, עליזה

.ה ק ס ל א ל מעל נפלה 1 ספוטניק של הרקיטה כי הודיעה מוסקבה . .

, .אכן . ה . מ ח ל . מ רה ק
★ ★ ★

ח שילוח שנכשל אחרי באמריקה, דעת־הקהל של חטוף סיכום ר י ה  
.י ת ו כ א ל מ ה . .

ם מ מו ח ... ר י פ 48 מאשר כשמיים אהד י פ כ  כדכל. פ ו
★ ★ ★

 מזכירה של המחפירה התנהגותו אחרי העתונאים, לאגודת מתאים שם
ה ש ן מ ו .תביר אלי של חטיפתו בפרשת ר . .

ט א ב ז י ׳ צ . . . - . ן רו
★ ★ ★

 הישראלי הציר מינוי על מפ״ם לבין הדתיים בין סיכסוך שפרץ לאחר
 יוסף י א״ פ מ איש את זה אזפקיד החוץ שרת מינתה- בברן, החדש

.ן ו ם נ י ל . .

.הרי . ן זה . ו ט שלנו. המדינית כתזמורת המקופל ה

צודקת לעולם סעות
 (ידיעות פרישה. של רווחיה על חי

 ירושלים וגיל, ברוך אחרונות)
מפורש! פשע

ל הפרוגרסיבים של התחייבויותיהם
הקריירה. של עצמאותה על שמור

 הפרוגרסיבית, המפלגה של (מודעה
יפו בן־מנחם, אורי בהארץ)

הזמן. רוח לפי

 ליום שוב, לישראל יבוא המפטון
הקולנוע) (עולם העצמות.

 תל־אביב שולמן, דויד
היבשה. העצמאות במחזון ויופיע

 האוצר. שד נגד תנאי על צ!ז
 קריתביאליק אזרד, יצחק (שערים)

והפרומות. השדים לכל

ס ״ ח ת ח ״ ר ן > ק ב ״ ח
 לי. שגם לכך אגרום

לנוער מעריב

 גיגו־ וזלגזירי שוי <\ל כנווזוגינז נטוזו^ינו תמיפור ארו זוכרים אתם
 נול גם רוטום (ופות ת\א ד ורית־זזיים1ב תלתירה לאוום טיויגזו וםי\ז

 י כוורת זה תותר ותתור לתדורי, תרותותיהם את השולתים הסוראים
 את היכר זזיביוז, ,83 הראל םרתוב <וםילגי, אברהם קגוםים. כתה

.• זה תאורם פל התריוה בל(ותווי דכי הנול כורתתו טוכםפם התגובות

גר מאיר כתבינו של ומקורי מיוחד מיבצע
בקר. ומ. רן־אחי־איתן ברק, אמרי שוני,

ה חנ מ גדנ-ע ב

דבר
סנסציות רודפי של נתעב שקר

שמר על המ

המודיע

 הציל גדנ״ע בשעורי שנלמד ג׳ודו תכסיס
תלמידה של כבודה

★ ★ ★

ערלים על־ידי נטמאה כשרה ישראל בת
ת ידיעות אחרונו

המתנוונת הבורגנות של שפלה פרובוקציה
הבקר

האדומה״ ב״חיפה מחריד פשע
העם קול

נ ו א
מעריב

מאומה לא על מהומה רוב
לאשה

מפא״ של המוסרלת־סוציאלית התנוונותה
חרות

 של המזעזע סיפורה — נאנסתי״ ״כמעט
 הנערה

שעה חיי
כיצד וחצי; 15 בת ״הנני לאריאלה: מכתבלהעיז שואף הנוער

שמע ת נ צו ם קדיית בחו חיי
 ״שרה׳- השנתיים: בת לילדתה קוראת אם

 אני הריסה, את לאכול תבואי לא אם לה,
ההם!״ לילדים אקרא

★ ★ ★
 את .מוטקה״ שולח עצמה, חיים ומקריית

הבא: החמשיר
 חמודה לחליל מורה — היא
 תלמידה. — וחתיך) כ׳ (בן הוא

פתחה, כך ״כמבחן,״
כרצונך.״ ״תחלל

כבודה. את — חילל הוא היסוס בלי

ת רו ח ז על ת ו ר אחד ח
 על במקצת מוזרים מושגים היו בתחרות המשתתפים מן לכמה

 עם מתחרז ״אמש״ כי למדן יעקוב סבור כך מה. עם מתחרז מד,
 ״חרש״, עם מתחרז ש״אמש״ טוען מיגלית דן בעוד ״רפש״,
 ״חרס״. עם ״אמש״ לציון הראוי באומץ־לב מחרז נוה ואליעזר

 הראשונה עם להתחרז צריכה החמישית השורה כי שכח גורן אשר
 ממשק עמוסי דויד ואילו והרביע״ת), השלישית עם (לא והשניה

 מרחובות, קוכמן גד נהג כמוהו השורה. אורך כלפי חטא בארי
 חיפש הוא האמש את לבקש ״ובמקום הבאה: השורה את שיצר

מהחור.״ לצאת איך
 (לא מתל־אביב כהן יעקוב הקורא זוכה ל״י 5 של הראשון בפרס

שכתב: מקווה) אני הש.א., ראש
מבירדשמש, כאדם מעשה

האמש. את שחיפש ארכיאולוג
לחפור כה העמיק הוא
הכור אל נפל עד

בכית־שמש. למוצג •הפד

 מגבעת־ שביט לממיר. נותנת אני סכום, באותו הוא אף שני, פרס
 את לא אם שם, פגש ״מי כך: החמשיר את שהשלים נשר,

!"גלגמש
 (צבי הנמש" את פניו על ״וניפץ אחרות: טובות שורות

 פ., (יצהר השמש״ את מחפש בנר ״שם תל־אביב); ריבלין,
 דומקה, (אליעזר לאמש" הוא משתייך ״ומאז תל-אביב);

חיפה).
 בחרתי לא הזאת הראשונה בפעם כי להודות צריכה אני לבושתי

 לשמש־ חרוז למצוא קשה היה באמת כי ביותר, מתאים בחמשיר
 את לי שלחו יותר. לכם יתאים הבא החמשיר כי מקוזה אני אמש.

לנפש. ל״י 5ב־ שוב יזכו ביותר הטובים שני החמישית. השורה
 משאית כנהג מעשה
חצאית. כל כשכיל שעצר

 - !מזל הוי - אהד יום
נפל במלכודת

צברעו
חמודים

ועוקצנים
אב הבוקר. כל פעו בגן !טליות

 אותן. וחיקי, עמד ן
 לאבי!״ מרביץ אני ״נורית, גלעד:

״מדוע?״
 של המלים אחרי חוזר הזמן כל ״הוא

חוקוק קיבוץ הכבשים.״
★ ★ ★

 לשמותיהם הילדים נשאלו שלנו גן
מתשו אחת הנה חיים. בעלי של ■,4

בותיהם:
 עגלה היא הפרה של הבת
עגלון. הוא הפרה של הבן

 הם מה נשאלו בגינה, הילדים כשעבדו
ומזריעים,״ משתילים ״אנחנו עושים.
תל־אביב ,ואראלי, מאיד. מפי השיבו.

בגגזזז באגזזז טבבוגזז נזה

_

 יקובי נגד הגדול המשפט אתמול נפתח בהונדורס העליון בית־המשפט בפגי
 חתיכות־ המדינה נשיא את לחתיך שהתכוזנה מחתרת בהנהלת הנאשם חואניטו,
 את שהציג אדם היה העדים ראשון שרות־הבטחון. על האשמה את ולהטיל חתיכות,

 שהעידה תעודה הציג העד לפרסום. נאסר ויטשמו שרות־הבסחון, בראש עצמו
הבטחון. מטעמי לשופטים, אותה הראה לא אולם ותפקידו, שמו על

 והקהל הנאשם את להרחיק העד ביקש מזג־האוויר, על פרטים כמה שמסר אחרי
 המשיך והעד לבקשה, נענו השופטים המדינה. בטחון מטעמי המשפט, מאולם

 ביקע מכן לאחר הונדורס. של הגיאוגראפי המבנה על מאלף תיאור מסר בעדותו,
לבקשה. נענה בית־המשפט בטחון. מטעמי והסניגור, התובע את האולם מן להרחיק
 אולם בעבר, ופעולותיו הנאשם של אופיו על חשובים פרטים העד מסר להלן

 להמשיך יכול שאינו הודיע הנאשם, נגד שרות־ה,בטחון פעולת לפרשת •משהגיע
 השופכים החליטו קצרה, התיעצות אחרי האולם. מן השופטים יורחקו כן אם אלא

 2ו־כ שעות ארבע במשך באולם לבדו נשאר העד זו. לבקשה להיענות דעות ברוב
 העדות של מסויימים חלקים איש. בנוכחות שלא עדותו את מסר בהן דקות,
סמויים. מכשירי־האזנה מפני החשש מפאת במחשבה, רק על־ידו נאמרו

 אר. המצדיקים פרטים עדותו כללה אם העד את שאלו לאולם, השופטים כשחזרו
 הנאשם המשפט. המשך על השופטים ויתרו העד, זאת כשאישר בדין. הנאשם הרשעת

סמלי. קנס לתשלום וכן שנים, חמש למשך האזרחיות זכויותיו לאבדן למזזת, ניוון
בטחון. מטעמי ונהרג, נורה מבית־המשפט, בצאתו העד את לצלם שניסה צלם


