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 סוד גילוי עקב מהממשלה להתפטר נדרשו אחדות־העכודה שרי שני

ה ת א י צ . . . לגרמניה חשיבה אישיות של י

, אחד אם אמד: ביג׳י . . .גליל׳ לילי נער״כת ו נשאר א צ שניים. י
★ ★ ★

. ה ר מ ה ל ו ל ג כך כל היתד, לא השבוע בלע שביג׳י מה . .
ן

ם י נ מ ז ו . מ ם י פ ת מ ש  סדי יזכה זר, נעמוד הסאתמפים הקוראים אחו מ
חדרה. מירון, דויד הוא השבוע הזוכה ל״י. סו טל בפרס שבוע

. . ר אלא . . מ י ל י ל ג
★ ★ ★

ו מ יזרעאל בעמק נערך השבוע ר ר ץ י ו ב ת . . . המסורתי ה

ה כ ל שה ה דמט
 הוא אתה. ללכת ומת חמודה, נערה שפגש גבים מקיבוץ מוליק על מספרים

שאל. שמך?״ ״מר, לענ״ץ. ישר ניגש
 משהו.״״ על מרכז יפה; באמת *שם מוליק, השיב .נילי׳״ גלי. ששמה אמרה היא
ד,חבובה. הרזלה שאלה מה?״ ״על

 השיב. ונלכה!״ — לנו יעקב בית של חיבות ראשי זה ״הרי
ך וזה ל לו. ה

ת חשכתי ואני . . . ו צ צ ו ר ת ח ה ר מסכים ש ו כ ת ל  
והמשטרח. ב. הש. בצמרת רק נערכת

★ ★ ★

ד משה של בבחירתו הקשורות משפטיות, תביעות של שורה הוגשו ק  ש
. . . נתניה עיריית לראשות

. . ם רק לא יהיו זאת שבפרשה משמע . י ד ק  גם אלא ש
. ם י ק ו מ י צ

חמשיר״ס ■ רסובה מ פתגס 1 העובדת ההתיישבות מאגרות
ח ומות מו ב

הס רב זמן
 של בחדר תובב

 ברנוב אברהם
 כל עצמאי. עכבר
מ שהיו פעם
ה לחסלו, נסים

 לו מחפש יה
ברדיו. מיקלס

,ג
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 איך וחשבו החברה ישבו ימים שבוע
 — הרעיון שנפל עד העכבר, עם לגמור

 עברה לא יטראל. לקול הרדיו את כחינו
 משעמום. מת והעכבר שעה

★ ★ ★
היום גיבוד

 צרחות נשמעו אחד יום עכבר. על ושוב
 הילדים, בית מתוך בוקעות איומות'

 זנק מקום, בקרבת במקרה שעבר פסח,
 המטפלות עמדו בפנים הבנין. תוך אל
כשהן וארונות, כסאות שולחנות, על

 על קופא עכבר לעבר בזוועה מצביעות
 נטל הגיבור פסח השולחן. תחת מקומי,

מ עשה מכות ובעשר לידו, גרזן מיד
מיובש. פרח העכבר

נש החוצה המנוח מזית כשהושלכה
 לא כי הסתבר מתכתית. נקישה מעה
 צעצוע. עכבר אלא זה היה

★ ★ ★
בששון מיס מ•ס,

 ריכוז את לידיו קיבל שאולמן לאחר
 קבעו השלחין, שטחי בכל ההשקאה
ו לנוח זמנו שהגיע הקיבוץ מוסדית

כע במטבח. שבועיים של תורנות לתת
מע בשדה, שוב נראה הוא שבוע בור
 ״איך רטוב. וכולו צינורות־השקאה ביר

מ כך כל מהמטבח להשתחרר הצלחת
אותו. שאלו הר?״

אול ענה מהרופא,״ שיחדור ״קיבלתי
 למים.״ אלרגיה לי שיש קבע ״הוא מן.

גבים רשומות

ם מדור י ר ב ד י ל ש ־ ם כ ו פ י ה ל
 המדיניות, של ההמשך היא המלחמה *

אחרים. באמצעות
תל־אביב מרגלית, דן

לידה. יצורי אחזוה ★
הרצון. בפני העומד גבר אץ *י
תרדוף. כסף כסף ★

שמחה. וקול שוסון קול
עכברה. הולידה ההרה ★

תל־אביב דן, מרדכי

 בכפית היושב אדם
 פטיט. באותיות ההכר

 הזעם בו בער כה
 פעם ועוד שמיהר

כוסית. לעצמו הזמץ

כמפתח. חגורה תתהלל אל *
אשתך! לשון שמור לפה! יד *

מטולה וינשטין, דליה

 יצרה. את הכובש — הגבר איזהו
בחלקה. השמח — העשיר איזהו

חיפה שיקה, אורי

 הגדוד את ששיפשף חמג״ד
 עמוד. על עצמו את תלה

 מסמג״ד שמע הוא
לבד שאילנה

הזדמנות. ניצל לא הוא וכי
► תל־!. ג׳ימי,

צה״ל לדרגות רטז״י פירוסז
טידזן
 בראשית, לספר השייך יצור
א/ פסוק א׳ פרק

אי ״ור
בהתפת הכרחי אך נמוך שלב
 דיין משה אפילו החיים; חות
כזה. פעם היה

רא׳גוון שודאי
לבאות. טוב סימן

רב־״וראי
 עם רב הזמן שכל האדם

טוראים.
שמל

אשיבנו. לא חטאים שלושה על
ראשון שמל

 אור עם / אנחנו תמיד ראשונים
המיסדר! אל היום

ל מ ס ב ו
הבולדוג. של אחיו

ראשון רב־שמל
העם. כל מעל ומעלה משפמו

־משנו■ שבז
השר מן קופץ כשחסקם־אפיל

לכתך. וול
שגז

 ברזל מסילת כתפיו על נושא
חד־סיטרית.

שרז
שבדרך. העלים לחיי קפיטאן,

רב־שרן

( , ! , / ר * ר * < ״'י / ־ ' , ,

הפלאפל. מלך
שגן־אלוף

 הראשון החצי היה רק אילו
דפוס. טעות

אדוך־משנה
 רק לעיל, אמרנו אשר הוא

השני. לחצי מתייחם
אלוף

לרבנות. מועמד
רב-אלוז׳

 אם כי בחייל, ולא בכוח לא
״ !גזעזהג גליתי וזרלת, את תתר ״לזגגרתל־אביב ליפמן, ר. במטכ״ל.

ת ו ע ם ט ל ו ע ת ל ק ד ו צ
(דבר) העבים. הסופרים אגודת

חיפה מג, אליק
דק. רמז

(י תנור־נפש. מהתהפכות כתוצאה
אחרונות) דיעות

 הירוק הכפר לוקסנברג, יגאל
להבה! טלי

״ני התכנית של האחרון המישדר
(הארץ) חציר״. תוח

 תל־אביב דן, מרדכי
 משי־ מת המאזין הצליח, הניתוח

עמום.

 ל־ נעימות — קל״ ״בלב 10.30
(הארץ) הגעתך.

הדר רמת דוד, יואל
רוק־רוק־רוק!

חיסיס נ•9 על עצסך שלח
 נפגשים מכובד לאומי מוסד של ההמתנה באולם מתרומם. המסך

 המדבקות פי על חשובים, כשליחים להכירם שאפשר גברים, שני
בחמימות. יד לוחצים הם תיקיהם. שעל הזרות

— בפאריס שאנחנו לחשוב אפשר בחיי, (בעליזות): א' שליח
 פה, דוזקא אותך לפגוש חושב היה מי בז׳ניבה? היה זה שמא או

? שבעולם המקומות מכל
ך מביא ומה הפתעה. באמת זאת (זוהר): ב' שליח ת ו א  

לירושלים?
לשעתיים. קפצתי לסדר. משפחתי עניין איזה לי היה :א׳ *טליה
כאן? הזקא אבל (משתומם): ב׳ שליח
 חוזר אתה חברו): של ובמצלסה בתיק מבם (נועץ א׳ שליח

* יוצא? או
 כאן יושב כבר אני לאל. תודה יוצא, בנחת): (נאנח ב' שליח

יומיים.
? יומיים חוסר־אימון): (בנימת א' שליח ם י מ ל ש
 צריך הייתי אכל אחד, יום רק להישאר התכוונתי :ב׳ שליח

 יודע, אתה כשחשבתי. יותר לקח וזה הדשה, שליחות איזה למצוא
את סיימתי במבוכה). (צוחק בניו־יורק לי קרה נורא מצחיק דבד

 כל אותי, מדאיגה שאינה בעיה זאת עצמי): (בבטחון א׳ שליח
 ועדת־המשנה בשביל לאומיים הימנונים בחקירת עסוק שאני זמן

לאומי. הימנון להן יש ארצות כמה תתפלא בטחון. לענייני
ח לי  שיש מניח לא אני (נחפז): לי. מתאר אני (בקנאה): ,כ ש

 לירושלים פעם כל האלה הריצות הזאת? בועדה פנוי מקום
 לבזבוז גורמות הן לי. מפריעות רק לא חדשות שליחויות למצוא

יודע. אתה עליו, לחשוב גם צריכים ואנחנו משלם־המסים. כספי
 החורף רק זאת. לי להזכיר צריך לא אתה (מתגונן): א׳ שליח

 למשלם־המסים. כסף לחסוך כדי הצפוני, לקוטב נסיעה ביטלתי
 חושב אני אבל המרחק. חצי רק — להבאגה זאת במקום נסעתי
 את יציג לא הירשדיורן אם שלנו, בוועדה מקום להתפנות שעלול

 הועד חבר להיות סגולות כל לו אין — ובכלל מחדש• מועמדותו
 לישיך, לו קשה ממחלת־האויר, סובל הוא שלנו; במוסד הפועל
 אלוהים — נבחר שהוא איך לו. אץ מצלמה ואפילו מביתו, רחוק

יודע. רק
ח לי  תפקיד למילוי בלתי־מתאים בהחלט הוא (רציני): כ' ש

 לשדה אותך להסיע יכול אני האם נו, מזוודותיו) את (מרים ציבורי.
התעופה?


