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גלילי ליל״ בעריכת

 מדי יזכה זה בעמוד המשתתפים הקוראים אחד משתתפים. מתמנים
תל־אביב. רימר, שמואל הקורא הוא השבוע הזוכה ל״י. סו של בפרס שבוע

ל חו ם מ שדי ה
 היה. איו אווזה שאלתי הברים. בבית ממסיבה הביתה חזרה ,14 בת שהיא בתי,
 אתי.- ירקוד מי לקבוע בשביל מכות הלכו בנים ששני ״רק השיבה, היא ״ככה,״

 פופולריות. על מעיד זה בתי. על מתקוטסים כבר שגברים מבסוסה נורא הייתי
 לו, ואמר המרפק עם השני את דחף הבנים כשאחד התחיל זה ״כן. המשיכה: בתי

 חזק יותר עוד המרפק עם בחזרה אותו דחף השני הבן אז אתה.׳ תרקוד ,אתה
ה ,לא! ואמר: ת אתה.״ תרקוד א

תל־אביב ב., מירד■

הערות^ול״ק
י בפקולטה ללמוד החלים דיין משה ע ד מ . ל . . ח ו ר ה

ח ולא ל, י ח כ לא אכן, . . . ו כ . אם כי - כ ח ו ר כ
★ ★ ★

ת הקמת נגד הפגינו קרתא נטורי כ י ר ה ב י ח .בירושלים חדשה ש . .

. . ה זוהי . י ח . נד נ ש רם ז ה
★ ★ ★

ס בתוקף מתנגד נסים הרב ו י ג ו ל נ .לצה״ל ב . .

ך שצה״ל רוצה אינו הוא . . . ו מ ס . על י ם י ס נ
★ ★ ★

תי... יעקב של פסק־הדין אחרי חרו

ה . . . כ ו ר ך א ר ד . ה ת ו ר ח ל

ד ד ב ו ב כ ה
 ה־ על האוסרת להצעת־החוק ,בהתאם
 בכנסת, שנשמעו דברים לפרסם עתונות

 אינו שהסירסום יחליט יושב־הראש אם
 לעתו־ מציע הריני לכנסת, כבוד מוסיף

 כן אשר נוסחות כמה הנכבדים נאים
לכנסת. כבוד יוסיפו

:הפרוטוקול
 למל־ ייאמר וכך (חרות): נדות ח״כ

סיזון... שיני ה
 רוצח סאשיסט! (מפא״י): !'כפין ח״כ
ותינוקות! נשים

בולש — ואתם (צ״כ>: קוגלסן זז״כ
ג.ם.או.! אנשי ביקים•

 מוסיף איני זר. רבותי, ראש: היושב
לכנסת... כביד

:בעתונות הדו״ח
 מרפאי־ חוק על ענייני ויכוח התנהל
 מסיעות כנסת חברי כאשר השיניים,

מבי הכלליים והציונים ספא״י חרות,
בנידון. מפלגותיהם עמדות את עים

★ ★ ★
:הפרוטוקול

 מנת ועל (דתיים): בן־מתתיהו וז״ב
לקדמותו... הנשגב המעמד את להחזיר
ה (מפ״ם); גבעולי ח״כ מ ה עם ...ו
חזיר?
 בעצמך אתה (דתיים): בן־מתתיהו ח״כ
חזיר!

עוכ סקנדאל! הבית: צדי סכל קריאות
 חזירים! המופתי! סוכני ישראל! רי

 עכברים על חתולים! כלבים! המורים!
ואנשים!

 מוסיף אמי זה רבותי, ראש: היושב
לכנסת... כבוד

:בעתונות הדו״ח
 בערבה הבר שמירת־חיות על בויכוח

וה הסתייגויות כמה נדונו הנגב, זהר
לועדה. הוחזר חוק

★ ★ ★

:הפרוטוקול
ה נסיונות (מק׳׳י): ראו־טוב ח״כ

 המערבי... אימפריאליזם
 בוגד! סמרקץ׳! (מפא״י): דיכפין ח״כ

 פס־ רד! הבית: צדי סכל קריאות
הייתם? איפה אלטלינה? עם ומה קודניאק!

 מוסיף אמו זה רבותי, היושב־ראש:
.לכנסת כביד . .

כעתונות: הדו״ח
 שאילתא על אתמול השיב הפנים שר

ה רשתות בין תתוסים קביעת בעניין
 ועירית תל־אביב עירית של השקאה
הע את הגישו הכנסת חברי רמת־גן.
השר. תשובת על בדייקנות, רותיהם

תל־אביב ריסר, שמואל

סאה־ואחד סתיו אדבעח
 השבוע, לאור שיצא חמשירים, 101 מנוסי, דידי של ספרו מתוך חמשירים ארבעה

דוש. של מציוריו שניים בצירוף

 או״ם איש פעם היה היה
 וצימצום. בקיצור שדגל

 בולל דו״ח כשהגיש ~
- ישראל גבולות על

 חיים, שמו מזור, חיה היה
 מספריים. תמיד) (כמו שהחזיק

מבט! הוי כראותו,
באמבט אשתו את

ש...! את חיש לה חתך הוא ״בים!״ אחת: מילה רק כתב הוא ה

א ס ר צ ר ) ת ם ת ס )!
האח בימים שוררת רבה התרגשות

הצ עם בקשר העתונאים, בחוגי רונים
 בן־מאוס, יגעל מר של החדש מחזהו גת

 כמה של דעתם לפי לסל.״ אותו ״זרוק
 עתונאים לרצח זה מחזה מסית עתונאים

 חוגים בכמה שהתפרש דבר חפים־מפשע,
 העתונות חופש על מוסוזית כהתקפה
 מועצת ישיבת התקיימה אמש ההגונה.

זה. לצורך שכונסה עוכרי־העתונים,
 חברה של זכותה על יחלוק לא ״איש
 מחייב כשהמצב עתונאים להרוג בריאה
 אין ממערכת שוגלמן מר אמר זאת,״
 מכל ולתבוע לדרוש יש ״אולם דבר.

 עתונאים בין להבחין בדבר הנוגעים
 לבין המוסדות, למרות הסרים אחראים,
העול.״ פורקת הצהובה, העתוגות

הצ הארץ עם ממערכת אחיהושע מר
הקי נגד התריע אולם זו, לדעה טרף

 בן־ מר של במחזהו הבולטת צוניות
 לרצח,״ הטפה מכל להסתייג ״יש מאום.
 ברורה בצורה מבהירה ״שאינה אמר,

 אנושית להיות חייבת השיטה כי לגמרי
פסו אכזריות של צורה מכל וחופשית

 בדיני כאן המדובר כי נשכח אל לה.
 בלשון.״ לדקדק יש כן ועל נפשות,
 כללית. כמעם בהסכמה זכו אלה דברים

 באי־התיאסרון שבין החשש הובע כן
ש חמומי־מוח צעירים להימצא יכולים

 ושלא המחבר, של דעתו לעומק ירדו לא
לא. ומי להרוג מי את יבינו

 לדחות ביקשו בועדה מפא״י חברי
 נוספות הוראות לקבל כדי הישיבה את

 נתקבלו שנודע, כפי המפלגה, ממרכז
 ראש־הממשלה, על־ידי ערב באותו עוד

 מוגזמת. המחזה שנימת הוא גם שסבר
ה עתונאים להרוג צורך שום ״אין

המנ אמר הממשלד״״ קו את מקבלים
 והשקולים המתונים דבריו הקשיש. היג

כללית. התפעלות עוררו
 העתונים נציגי כי נודע יותר מאוחר

 גאות והלה הביספא״י, נציג עם נפגשו
 לפי במחזה. מסויימים תיקונים להכניס
 להרוג אין כי ברור יהיה החדש הנוסח

באגידת־העתונאים. חברים שהם עתונאים


