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בעריכת לילי גלילי
מוזמנים משתתפים .אחד הקוראים מבין
המשתתפים בשליחת חוסר לעמוד זה יזכה מדי
שבוע בפרס של  10לירות .הזוכה בפרס זה
השבוע היא הקוראה מאירה דויטש ,תל־אביב.

ע צ ה ט ו ר ו ? יודקה ישב עם החברה ,וכשהם השתתקו לרגע והיתה לו הז־
ומנות להשמיע איזו מילה ,סיפר להם מה ,לדעתו ,היא ה ש י ט ה
^ *י "
בחיים. .אין דבר כמו לקום בשש בבוקר ,לקחת מקלחת קרה כמו קרח ,לרוץ שני
קילומטרים מסביב לבניין ועד הפועל — עוד לפני ארוחת הבוקר.״ שאלו החברה:
״כמה זמן אתה כבר עושה את זה?״ השיב יודקה :״אני מתחיל החל ממחר.״
מאירה דויטש ,תל־אביב

העחת^שול״כן
בן־גוריון הבטיח לפתוח בכוח את שערי האוניברסיטה ב ה ר ה צ ו פ י ם . . .

...ו בינ תיי ם נעל את שערי בתי־הספר גפני ת נ ו ע ת ה צ ו 
פי ם.
★ ★
★
ראש הממשלה סובל לאחרונה מכאבי ש י נ י י ם . . .

. . .ש י ן ־א ל ן ז  ,שי ן ־ כי ת^ .
המתווך ה כ ו ש י ד״ר ראלף באבץ׳ יחזור לטפל בבעית הר הצופים...

 . . .ה יש נ ה כ ו ש י את עורו  -של המלך חוסיין?
★ ★ ★
איזה מ ח ז ה הציגו ערביי אום אל־פחם ,שכונסו על־ידי נאמני מפא״י?

 . . .מ ק ״ י מאום.

בואו נעשו! ז)(1יבה...
התגנבנו לשמוע מה אומרים ילדינו
החביבים בעני! העצמאות ועלה בידינו
לרשום את השיחה הבאה.
עירנ׳לה :יום העצמאות זה החג הכי
יפה .אבא הבטיח ללמד אותי לנהוג
בהנרי ג׳ של הממשלה.
פועה :שוויצר אחד ,בטח אפילו לא
יודע מה זה יום־העצמאות.
עירנ׳לח :כאילו שאת יודעת.
פועה :כן נכון ,לנו חנה סיפרה ב
כיתה את הכל .פעם לא היה כלום .רק
ביצות וברחש וערבים והלכו ברגל ו
רקדו הורה ,ואז באו החברים ועשו את
המדינה.
צפרירית :וגרו אז באהלים ולא היה
בכלל מה לאכול .ואבא שלי היה מביא
בלילה יהודים רטובים מחו״ל.
עידנ׳לה :למה דוזקא בלילה?
צפרירית :כי האנגלים לא הירשו לו
לעשות עליה בלתי־חוקית ואם לא היתד,
עליה אז אנחנו כולנו לא היינו פה.
משה׳לה :מה את רוצה להגיד ,ש
אנחנו מעליה בלתי־חוקית?
פועה :אתה סתם טמבל .אם לא היו
באים לארץ היהודים אז כולנו היינו
ערבים.
עמית׳לה :אני לא ,כי אני ג׳ינג׳י.
פורת :יום העצמאות זה החג של
המדינה .זה חג חשוב מאד כי המדינה
זה העיקר בחיים.
עירנ׳לה :לא נכון ,הקיבוץ־המאוחד
יותר חשוב מהמדינה .אבא אמר ש
הקיבוץ מחזיק את המדינה והמדינה
סתם מפריעה לו.
צפרירית :נכון מאד .זה לא יפה
מצידה .גם חנה אמרה שאנחנו עושים
טובות למדינה והמדינה לא מחזירה לנו.
אתם יודעים ,הבחור של חנה הוא אדון
מתל־אביב ,אבל הוא חבר מפלגה ובעד
קיבוצים.
פועה :כן ,היא בכלל מורה איזנית
והיא סיפרה לנו על המצב הקשה של
הקבוץ ושהחברים המבוגרים כבר לא
כל כך בסדר.

עירנ׳לה :אבא שלי בסדר גמור .הוא
דואג כל הזמן בממשלה ,שיבואו אנשים
לקיבוצים ,אבל הם לא רוצים לעבוד
ורק אוכלים ארטיק וגרעינים כל היום.
משה׳לה :כל האבות והאמהות שלנו
כבר משומשים ,אני חושב.
צפרירית :נכון מאד ,הם מחכים ש
נגדל ונהיה דור העתיד ,כי צריך להקים
איזה  10קיבוצים בנגב.
פועה :ילדים ,אני אומרת לכם שהמצב
בקיבוץ חמור וצריך לעשות משהו.
עירנ׳לה :צודקת  100אחוז .צריך
לעשות ישיבה.
נושה׳לה :אני כבר יושב.
עירנ׳לה :טומטום! ישיבה זה כשיש
מצב קשה אז החברים יושבים ביחד
ומדברים.
צפרירית :אז לא כדאי ,צריך לעשות
הפתעה לחברים לכבוד יום העצמאות.
אולי נחשוב על מה שלא בסדר ונתקן
את זה בשותף.
משה׳לה :בסדר .אבל אם תגידו שאסור
לסחוב שסק מהגנים של החברים ,אני
לא בשותף.
צפרירית :ונביא את כל ההצעות ל
חנה בכיתה.
כולם :יופי של רעיון ..יאללה ,לח
שוב ,לחשוב.
עירנ׳לה :בהתחלה אנחנו צריכים
להקים  10קיבוצים בנגב ,כי אבא סיפר
שהערבים רוצים לקחת לנו אותו.
פורת :הנגב זה דבר חשוב מאד.
משה׳לה :נכון וגם נחליף את הבחורים
באילת .רן ישמח נורא בגלל גליה.
פועה :אתה סתם גס.
סשה׳לת :תשתקי טיפשה .כולם כבר
יודעים שהם חתן וכלה.
עימ׳לה :טוב ,אם אחד חושב ככה
ואחד לא ,עושים הצבעה .יש מישהו
שמתנגד לנגב ולאילתז
אין .אז אנחנו נקים את המשקים
ונלך לאילת■
״בקיבוץ״ ,שבועון הקיבוץ המאוחד

כזבים לילקוט
רמז ד ק
במיפקד הגדוד הראשון של הפלמ״ח,
שנערך במשמר־העמק במלאות שנה ל
שחרור המקום ,נאלצנו לשמוע הרבה
נאומים בנידון .הדבר הרגיז אותנו מאוד,
כי אנו התגייסנו לפלמ״ח כדי למות
בקרבות ולא בצורה שכזו .אחרון אחרון
דיבר בנסוב .הוא סקר את הימים
הראשונים של משמר־העמק ,את תנועת
השומר־הצעיר למיום היוזסדה ואת תול
דות הפלמ״ח ,השזורים כחוט השני
במסכת הגבורה של העם היהודי .יותר
מכולם סבלה המחלקה שלנו ,שהתכבדה
ביריות מטחי־האש ועמדה בחגור־מלא.
״מה דעתך,״ שאלתי את יוסקה ה־
מ״מ ,״האם קורה שכדורים נפלטים,
במפקד כזה?״
יוסקה השתהה לחשוב בדבר ,אבל
החבר׳ה היו בטוחים בהחלט — זה
קורה ,בטח שזה קורה.
קול יריד ,בודדת הפסיק לפתע את
התפתחות תנועת הפועלים בשנת 1938

חמ שירים
מעשה בבחור לעניין,
באחת  -לא היה מעוניין.
הסביר הוא :״כהורות
רק פראי בעשרות ! ״
הוא עדיין רווק .פרט קטן.
אמיק ויוסי אמיתי ,גבולות

״שגבו טרבחז רא גזנבגגר רך .אבי רא אגז; רך גט־!״

מעשה כילדה ,שמה ימימה,
ששיחקה כל הזמן ״אכא־אמא".
עת פרחה ונדלה
לשחק לא חדלה
אף לכנה לא היה אלא  -אמא.
מאיר דרור ,חולון

ומטוב ,תודה לאל ,הבין את הרמז,
דיבר רק עוד חצי שעד ,ותיכף הפסיק.
פ.

כיבוד ק ל
כשעלו הבריטים לערוך חיפוש על
ספינת המעפילים ,הסתתרו מוקה ו־
יוסל׳ה בסליק שהוכן עבורם בקרקעית.
ומיד ,כדי לא לאבד זמן ,התחילו לבדוק
את מלאי המזון .הבדיקה העלתה ,לשמ
חתם ,כי פרם לכמה ג׳וקים במצב רע,
מכיל המאגר עשרות קופסאות שימורי
אננס.
לאחר שעברו עליהם בנעימים שלוש
יממות של אננס והיוצא מזה ,נפתחה סוף
כל סוף אפשרות לצאת והשניים ניגשו
לבית הוריו של מוקה .ההורים הת
רגשו ,התנשקו ,חיממו מים והאם הכ
ריזה כי יש לחוג את המאורע באופן
מיוחד.
ובדברה — הניחה על השולחן ,ב
ארשת חגיגית ,קופסאת שימורי אננס.
זהר

טעות לעולם צודקת
קרבות חריפים בלינה א׳) .הארץ(
שמואל ניר ,חדרה
כולם נרדמו מאפיסת נוחות.
הצגת חזיות סימון משאר) .הארץ(
בועז ירדני ,חיפה
כביסת לבנים פומבית.
ילאחר שנים רבות הפך משחקן למאבן.
)חדשות הספורט(
מרדכי דן ,תל-אביב
חזרה לתקופת האבן.
פעילות באגרון טרוריסטי) .הארץ(
יצחק זלמן ,תל־אביב
מחתרת ראשות עירית ירושלים.

