
לילקומ כזבים
ה ■ד פ ל

 אותו שאל במטבח. עבד שייע פעם
 שייע קר? או חם — החלב איך שרגא

ממ... וענה: האצבע את טבל פושר.״ ״ה
 שנראה אברהם, על הוא שני סיפור
מוצ מסיבה של בסופה עצוב, מסתובב

 חיימ״ אותו שאל העניינים?״ ״מה לחת.
אברהם. השיב מרעב,״ מת ״אני קה.

 חיימ׳קה, תמה להיות?״ יכול זה ״איך
 יצאו וכולם לאכול המון היה ״הלא

שבעים.״
על ישבת אתה ״תגיד, התרגז: אברהם

הא?״ ידו, על ישבתי אני או אורי יי
שדה־בוקר גרייפמן, אברהם

★ ★ ★

ה ■דידה ג ר ד פ
 גישה על המון שלמדה שלנו, הקצינה

ש לחיילת ניגשה מנהיגות, ועל חינוכית
 שלה. הטירונות את גמרה עכשיו רק

 בצבא?״ עכשיו שאת מאושרת את ״האם
שאלה.
הבחורה. ענתה המפקדת,״ ״בן,

המשי שהתגייסת?״ לפני היית ״ומה
להתעניין. הקצינה כה

התשובה. היתד, מאושרת,״ ״יותר
צה״ל קרמר, דליה

★ ★ ★

א ת ל לו ע ■ותר ר
 את תקפה לחוץ־לארץ הנסיעה כשקדחת

 את לנסות הוהו גם החליט החברה,
 שהם. למשרדי וניגש לחיפה נסע מזלו.
 באניה לנסוע בזול הכי עולה ״כמה

שאל. צרפת?״ עד
 המחיר השלישית ״במחלקה לו: ענו

לירות.״ 200 היא
הו הוסיף בעמידה?״ עולה זה ״וכמה

לשאול. ריו
טבריה דגן, דויד

££51
גלילי לילי בעריכת

מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
 מדי יזכה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים

ב הזוכה ישראליות. לירות 10 של בפרס שבוע
רחובות. אלמגור, דן הקורא• הוא השבוע פרס

ד ך  צחוק העושה זו החביבה, רותי מפי שמעתי הזאת הזוועה בדיחת את ץןן;\
לה. יש הומור חוש איזה שתדעו כדי אותה מפרסמת אני קוראים. ממכתבי

 באסם.״ תלוי אבא את ראיתי ״אמא, לאמו: ואמר הביתה נכנם ילד
 אותו?״ הורדת לא ״למה האם: שאלה
הילד. ענה מת,״ לא עוד ״הוא

ע>ורי<ז הערות
ץ י לח א ק י ר מ . . . בחולה הניקוז עבודת להפסקת הופעל א

ם כשמשתמשים , . . י ר ו פ ח ד  מוכרחים אמריקאים, כ
ם גם מוכנים להיות י ר ו צ ע מ אמריקאים. ל

★ ★ ★
ה הארכיבישוף ל ו ג . . . בירושלים יבקר שהוא הודיע מקאריום ה

. . ת החליט הגלות אחדי . ו ל ע לציץ. ל
★ ★ ★

ת יפרוש אלון יגאל ו נ ק ס ע ת מ י ת ג ל פ ל ויעסוק מ ו ד י ג . ב . . ר ק ב

? מצטרפים פ, י ר ח ו כ ה מ כשנואשים . . . ם י ר ק ו ב ל
★ ★ ★

ת של גדולות להקות ו ד י ס . . . הנגב בשמי נראו ח

לנגם.
ם י ד י ס ח ה ש החסידות יורדות לירושלים, עולים כ

צינורות
 וייגגזכר י\ם\> היה הגווהיה .ביגזיגז

בניו וייגוזכו־ (יי.  גזייצר כמ״נז) ו
 בב־ ההברוגז הווו בגוו\. ציוורוה

 לאיו־והה בטזוהייה הגונו ונוגו בור,
 וזהר יוה אבל הה־אהיר, ומזילה
 ה־ ביה־הרוטזה הולל־בווה ה!\יה

 של ההוהוווז בל אה וקיבל שלו
בהו\. לביוורוה השוק

 למבור שמליו הבי\ וייגהבר י.
 לההשלה הוה הוא הרשיה. לההיה
ה וקיבל  ביוו־ לייבור גדולה הוהו

ה ריהלוההייה. רוה הו הביוורו  הוו
הו\ והוהיהו המולה בכל  כבוד ה

 הלוך בהה ורהו היה הרו״ לישראל.
 אולה הבהוהיה. היו והכל והוור
 ו־ הרה שהמו\ בא היהיה באהר

ה כל אה ההך  הריהלוה־ הביוורו
האלה. הייה
בויו וייגהכר י. הההיל או ב ו

 הוא רשהייה. ציוורות לייצר ה נו״
ה קנה  בארץ, הנייר ההולה כל א
 הוביה, ההלגוה הנקהי כהה וגה

 שוויה. בגרליה דגהיה וההציא
 הר\ הצינורוה, כל שהונהו אהרי

 נאוה האוצר שר נאה אילה, ומר
 לההוה וררש נה מל המלה בו גרול,
שכה.

 שי. י ההא״ ראתה היהיה באהר
 ההני ההשהר, אה ההב\ וייגהכר

כ\ הכל ריקיה שצינורוהיו  הלו־ הו
וה הכהשה הירהה האוצר שר צי.

ש הה נאה שלא הודימ בה רצת,
 מל הצבימ הוא להיהך. אלא נאה,

 מרכיה בייצור הכרוכות ההכנות
 אה לגרומ והבמ ננבוביה, הלוליה

רגל. ולשיה היר
צינו רק זייגהכר י. הייצר האו

 השההש אינו איש הקובליה. רות
 הצי של הלוואה קיבל ולולא בהה,

האו ההמל להקיה כרי י ל" היליוו
ה\ הושה היה בריהונה, שר  אה הו

הרגל.

ת ו ע ת ?*עולם ט ק ד ו צ
אחרונות! (ידיעות דין. עורק של דמותו

 חדרה שוורץ, דויד
הקטגוריה. מהפגזת נבהד

 על המושחת הירושלמים, של משחקם
(דבר) רוח־לחימה.

 עפולה גבריאל, יצחק
בריא• לא בגוף בריאה רוח

 (הארץ) לירות• אלף בגינת חשודים
 תל־אביב בן־דוב, בתיה

החקלאות. מישדד עובדי

ה את ברא מי — ברדו בריג׳יט
אחרונות) (ידיעות שבוע?

תל-אביב דן, מרדכי
המעוברת. השנה

ס ר״ מזי ס ח
 בסידרה בחייל מעשה

 הברה. מחוסר שנמצא
 מימיה כשהובאה

 שתיה, מי מלאה
 כירה רק ״אנא, :מילמל הוא

קרה."

 המשמר בפלוגת מעשה
 ההר. על מארב שערכה
 החיילים נהגו
 :הכללים בל לפי

שליש ישן, שליש נרדם, שליש
נחר.

 אמיתי ויוסי אמיק
גבולות קיבוץ

 מדבר זו חגיגית ובהזדמנות תורה, דיברה אחים ארבעה בנגד
חמישי. אח הוסין? התמונה, השלמת למען אלמגור. דן גם עליהם

ה נ ב ו י ת י ב ב ו ר ן > ב
חבם

 ולא־יוצלח ״פקק״ קיבוצניק
 לחלוב, ידע שלא

 והפך העירה נשלח
 וטוב. נכבד עסקן
 יפתח, הוא טקס כל היום

 יכתוב. החזון על
 יישלח, לכנסת — מחר
 בקרוב. ביתו יבנה

בנח, אל
בנה, אל

בקרוב. ביתו בנה

22י
 מיוחס משקיע־כסף

 לרוב, הון ובעל
 כעס: כולם על לפתע
 אסחוב!״ לי ״כספי
 פנחס: השר אותו ליטף

 טוב!״ ילד ״משקיע,
 הפנקס, את הוציא שוב הוא

בקרוב. ביתו יבנה
בנה, אל
בנה, אל

בקרוב. ביתו בנה

דינם
 ומחונן צעיר סופר

 לנקוב) אסור (בשמו
ב רק לא ידע ו ת כ  רומן, ל
 לאהוב. גם אלא

 משכן; ללא נשאר פתאום
 לרחוב. נזרק פשוט
 זמן. לו תנו רק עליו. סימכו

 בקרוב. ביתו יבנה
בנה, אל
בנה, אל

בקרוב. ביתו בנה

לשאול יורע ושאינו
 ישר, בחור דוב, שמו פקיד,

 וטוב, עדין אדם
 והאוצר המדינה את

 דוב. של שירות שירת
 מכר, לשום עזר לא הוא

 קרוב. לשום לא גם
 — מוזר מה הביטו: אבל,
 בקרוב. ביתו יבנה

בנה, אל
בנה, אל

בקרוב. ביתו בנה

ישר בתר סתם
 ולא־עצל פשוט פועל

 יעקב) לו (נקרא
 התרגל הוא שנים מזה
 לסחוב. בטון דליי

 קיבל, תמיד לא משכורת
לרוב. שילם — מם אך

 יתגלגל ־ < ב כל וכך,
. ב.. חו לחוב. לחוב..'. מ

יבנה, לא
■בנה, לא
בקרוב. ביתו יבנה לא


