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ת כ רי ע גלילי לילי ב
 מדי יזכ׳ה זה בעמוד המשתתפים הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

מטולה. וינשטין, דליה הקוראה היא השבוע ■הזוכה ל״י. 10 של בפרס שבוע

ה מ קו ת ל עי בי ר ה ה ר חז ו
 הישנים. החפצים קונה של זו מקוטעת קריאה נשמעה שיך!״ אלטע זאכען, ״אלטע

 ברחיב רגליו את גורר נראה היא שכמו, על וכבד גדול כששק ומתנשף, מזיע
העיר. של מהודר ברובע השקט,
 מהקומה קריאה נשמעה לפתע כאשר לקוחות, מלמצוא והתייאש כמעט הוא

 למעלה, טיפס האיש בבקשה!״ הנה בוא זאכען, ״אלטע הבניינים: אחד של הרביעית
 מבוהל. ילד ולידה צעירה, אשה עמדה בפתח הדירה. של הפתוחה לדלת ■הגיע
האיש. את שאלה היא אותו?״ תקח לאכול ירצה לא עוזי שאם דוד ״נכין

 ארבע אותו שהעלתה על בכעס, מתפוצצת האשד. את והשאיר — ענה הוא ״לא,״ .
מטולה וינשטיין, דליה לשיא• קומות

 לישראל פולחן ליצור דתי בלהט שנגשו השלטון, מחוגי לקנאים לקרוא איך
• קסטנר? רודולף

י ר ו ט נ . . * * * ר. נ ט ס ק .
 ק, ל ו ק טדי בהנהלת ראש־הממשלה למשרד הכפופה קול־ישראל, תחנת
 ולהחדיר קסטנר, בפסק־דין השופטים מסקנות את לסלף כדי מגדרה יצאה
״טוהר״. קסטנר של שמו כאילו הכוזבת הדעה את לקהל

ה ז . . , קול לא . ל רא . קולר! אלא יש  ישראל
★ ★ ★

ק המחזה את הקרשים על העלתה שהבימה אחרי ו ר ו ז ת ו , א ם י ב ל כ  ל
 ראש־ מטעם רשמית לברכה זכה ואשר הזה, העולם עורכי לרצח המטיף

 אותו שיפטור ממלכתי, תיאטרון של מעמד עתה התיאטרון יקבל הממשלה,
• הכספיות. הצרות מכל להבא
. . אן ואולי . ר ק כ . כו הכלם

★ ★ ★
 יצחק האנגלי המיליונר הציע בישראל, של חברת מיתקני את שרכש אחרי

. אתו להיכנס לסולל־בונה וולפסון . . ת ו פ ת ו ש ב

. .  שלי :הסוציאליזם של המקודשים העקרונות לפי .
, ך שלד ל . וש שלי

ש מדידי, קיבלת־ הבאה הבלאדד, את
 בספר כלילת איננה כי להודיע רק ביקש

 יופיע אשר זזמשירינז, *01 שלו ד,חמשירים
דוש. של ציוריו בצירוף בשוק, השבוע

 יהודה, כמזכיר, מעשה
 לפקידה מפקידה שעלה
אחד, יום אשר, עד
 המשרד פקידות כל

ככגידה. אותו האשימו

 ? יהודה המזכיר עשה מה
 לפקידה. מפקידה ירד הוא

 הפקידות: אמרו אז
 להודות ״מוכרחים

כירידה.״ נמצא שהגבר

 - כתמיד עגום הוא והסוד
 עתיד. אץ למזכיר מאז פי

 המשרד פקידות רק
 מעמד מחזיקות

לפקיד. מפקיד ועולות

 כר אתרי כן אזנזרינז שתנזיד אנשינז שונא ״אני
רא!״ אוגזר כשאני ביתור אונזר, שאני נזה

חייל אל מח<<ל
שהוק צוז׳׳ל. גלי של שערים שני הבידור תוכנית מתוך לוקטו אלה ותשובות שאלות

לזזי״ר. בית־הספר של וצוות לקשר בית־הספר של צוות בהשתתפות צבאי, במחנה לטה
 ? הכרמל כשוק ולנקניק השני לספוטניק משותף מה ★

מת. כלב יש כשניחם
ביוני־דואר? לפעם מפעם הקשר חיל משתמש מדוע
חיים. סימני כפעם פעם מדי להראות כדי
 שביקר המשטרה ולקצין הישראלית לכלכלה משותף מה

 שלום? הגברת אצל
סתום. למכוי נכנסו שניהם

 דויד של המרכבה מעשה לכין רגילה מרכבה בין ההכדל מה
בך־גוריון?

כחדץ. נמצאים הסוסיס רגילה במרכבה
צה״ל? גלי על פתח־תקווה הפועל עדיף כמה
שבעה. יש פתח־תקווה ולהפועל שערים שגי יש צה״ל לגלי

הרגלים? מחיל יותר הקשר חיל מפורסם מדוע
הטובים. בני כל הולכים הקשר לחיל
כאוניות? ולא במטוסים הכושיות הלהקות מגיעות מדוע
•טחורים. עסקים מספיק ככר יש שבאוניות מפני

ר מ ■**!20/ס

בכנסת נוס! תמרון
מיוחד סופר מאת

 נועז, מעשה ג׳. יום ם, י ל ש ז ר י
 לעשה ר,בית, חלקי בכל לחערצה שזנה

(מ רזביגשטיין יצחק ח״ב מל־ידי אתמול
 ה־ חזק על הויכוח בשעת חחזון) סיעת
ל אשר עחוניס לסגור המאפשר המה,

 זיל״ של ליחס גורסים שר־יהבטחון דעת
בציבור. רע מצב־רוח או שאננות זול,

 ח״ב קם ההצבעה לפני קלה שעה
 לבית־ד,שימוש. ועבר ממקומו רובינשטיין

נג אשד עד דקות, 10כ־ שם שהה הוא
 גאה בצורה הביע כך ההצנעה. מרה

 הצעת־החוק, על מחאתו את ומהדהדת
 המלחמה בתולדות נוסף מזהיר דף ורשם
כמדמה. זכויות־האזדח למען

 בקורת־ אפש ציינו סיעת־החזון בחוגי
רובינ ח״כ של הגאוני שהתמרון רוח

אפ כל ראש־דממשלה בעד מנע שטיין
הקו מן הסיעה שרי את לסלק שרות

 הענין עלה כאשר הממשלתית. אליציה
 ח״כ הצהיר הקואליציה, בהנהלת לדיון

 מעי. לפעילות אחראי ״אינני רובינשטיין:
 למשמעת סרות אינן שלי העיכול דרכי

 היונקת זו, אמיצה עמדה קואלציונית.״
ב לוחמי־החופש של המסורות ממיטב

רחב. להד זכתה הדמוקראסי, עולם
סיכו יש מוסיף: הפרלמנטרי סופרנו

רו ח״כ של המהפכנית פעולתו כי יים
ל תגרום זכויות־תאזרח למען בינשטיין
 ועדת של הבאה בישיבה נמרצות תגובות
 ואחדות־ מפ״ם סיעות כי נודע הכנסת.
חדרי־ד,נוח מיעוט על קובלות העבודה

ל ודורשות הכנסת, אולם בקירבת יות
 לפחות של להקמתם מיוחד תקציב הקציב

 זאת לעומת חדשים. בתי־שימוש 20
 מיתקן להזמין בועדה סיעת־מפא״י תציע

 אוטומטית שיסגור מארצות־הברית, מיוחד
 דקות עשר הקיים, בית־ד,שימוש דלת את

הצבעה. כל לפני
אלד, הצעות על המאבק כי לצפות יש
 דמות על המכריעים הקרבות לאחד יד,פך

ל המדובר כי הישראלית, הדמוקרטיה
 שיצטרפו מחוקי־היסוד, באחד מעשה
המדינה. לחוקת הימים ברבות

ת1 ו ם ע ל ו ע ת ל ק ד ו צ
 שני במתיחת עוסק אייזנהאור הנשיא

ישרל) (קול הקונגרס. בתי
 חיפה מג, אליק

כמותח. נואם יתהלל אל

 מלאכה. בית מחפשו; מכנית נגריה
אחרונות) (ידיעות

 תל־אביב דן, מרדכי
 העץ בול אל לפנות נא בהצעות
התורן.

האמנה. כתם את הגיש זר שגריר
(הארץ)

 ירושלים פריבאץ, זוהר
מדודים. ליחסים נאה פתיחה :

 כתוצאה וחפצי־בית וילונות נשרפו
(מעריב) תנור־נפש. מהתהפכות

 חולון שירצמן, דויד
החזון. בלהט בוער

עמוקה חוכמה
 היתול מתוך נשאל נודיסט

 לערטול. הניע כיצד
 סימפטי חיוך הרביץ הוא

נולדתי!״ פך ״הן וענה:
 רמת־גן טליתמן, משד,

★ * ★

 שלוימה נראה מכבר לא זה
בהת בדפיו על טופה כשהוא
וקו רץ, כלב למראה פעלות,

ר איזה ״הביטו רא: מו ה  כלב-
סוס!" כמו רץ כזה,

עצסך? את מכיר אתת חאס
 שרך, באופי בויב נזה נזרנני באופן רדננוז ברצונך אב

ת נננה ו נ כ בבאווז: השארות שר גזווורבוו! ב
כ להיזכר, יכול אתה האם )1

 מפתח יש מדרגות כמה זה, רגע
? דירתך לדלת ועד ביתך

 יותר: עצבני לדעתך, מי, )2
נשים? או גברים

 אוכל שאתה אוכל כל האם )3
 יותר טעים לך נראה במסעדה

? הכיתי האוכל מן
 להאזין מעדיף אתה האם )4

 לקרוא או כרדיו, השום לנאום
 ב־ למחרת כעתונים, תוכנו את

כוקר?
זכוכית־ אכטיח, לך נותנים )5

ו בלתי־מחורד עפרון מגדלת,
 עושה היית מה טיולים. מקל

בהם?
 מקלקלים וברקים רעמים )6

נכון? כלתי־מפוסטר. חלב
הקד כמושב יושב כשאתה )7

 האם הנהג, על־יד מונית, של מי
מה ונחנה אחורה נשען אתה

במ קדימה מתכווץ או נסיעה,
תיחות?

 יותר דרושה לדעתך, האם, )8
 כענייני יוזמה־חופשית פחות או

? בישראל הכלכלה
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