
 יתום, בחור לביתה אספה שלי מכרה
 30 בן הוא כיום .19 בן היה כאשר
ואילו התחתן לא הוא .60 בת והיא

לו תגידי :זאת דק * *
 - להתחתן צריכים שאתם

לא. דכר שום או

הערות-עיול״נז

 מביו הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
 מדי יזנה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים

 בפרס הזוכה לירות. 10 של בפרס בשבוע שבוע
רמת־נן. אלדד, נורית הקוראה היא השבוע

ת את להגדיר אפשר כיצד ו ע ר ו א מ .בצרפת האחרונים ה . .

. . ת כמילה . י ת פ ר מרד. :אחת צ
★ ★ ★ _ _ _

 סובייטית, הצעה על כתגובה שבאה אמריקאית, להצעה הסכימו שהסובייטים אחרי
 מציע האטומיים, ניסויים הגבלת על אמריקאית להצעה תשובה היתד, עצמה היא אשר
ה לערוך אייזנהאור הנשיא עתה ד י ע . ו . . ת י נ כ ט

י ט ל ויותר יותר .דבל~העניין.הופד . מד ק פנ ה. י ו
★ ★ ★

ם הפכה תמנע ו ד .ה י נ ש ס . .

י ר ח א . . ש עליה המטיר שאלוהים . א ־ ת י . וחומצת ב ת י ר פ ג

ת ארבע שיו קו
 לחיות אנשים אוהכים מדוע

בעבר?
 יותר היו אז המחיה שהוצאות מפני

היום. משל נמוכות
¥

 לחקור יצאו החוקרים ״מוכי
העתונים. כותכים כפרשה״

הגרועים? החוקרים ■עושים ומה

הרגל? מהו
 באוטובוס העומד גינונים, בעל צעיר
גבעתיים) לוי, (נחום ריק.

*
 בפני לירוק לאשה מותר מתי

? בעלה
 ביתי אלמקיס, (אברהם בוער. כששפמו

אלפא)

־ צברינו
ם די מו  ח

עוקצנים ו
 הלחם מכונית את עומר ראה אשר 1■-
 ״נכון אתי: את שאל למשק, מגיעה ^

 אנחנו בא הלחם של האוטו שכאשר
 כיסופים על־לחם?״ שלום אומרים

̂ו ■̂ל ז
 משחקות א׳ מכיתה ילדות לוש*188

• ה נ תו ח ה הכלה, היא האחת ^:
ממל־ והשלישית כחתן לבושה שניה

תפילה לאחר הרב. תפקיד את אה ן
בחגיגיות: ה״רב״ קוראת רבת־מלמולים

פרי בורא אלוהנו, ה׳ אתה ״ברוך 1
בתר גבעת החתונה*

★ ★ ★
 את מוציא יענקלה את ראתה מי

 אל פנתה המאן. מדפנות הסולמות >4 |
 למה ״אבא, בחצי־בכי: ושאלה אביה

גבים ?״ האוטו את קורע יענקלה

שלהם. בשקי־השינה מנמנמים נמצאו המחלקה של המאהל שומרי י
1 ה3כ! / 0  פלדה. וקובע קרב חגור עם לשמור עליהם הטיל המחלקה מפקד ^1

 . . . צה׳׳ל) טוב, יום (יורם במעשיהם.״ ראש בכובד להרהר שיוכלו ״כדי גיל: העיר
שתש רוצה אינני אשר מלים שתי ״ישנן החדשה. לכתבניתו הוראות נתן המנהל
 ד,כתבנית: יופי.״ היא והשניה טינופת היא ״אחת אמר. הזר״״ במשרד בהן תמשי

 שעבר בשבוע שהציגו בסרט . . . תל־אביב) שוורץ, (דבורה המלים?״ שתי הן ״מה
את קובר הוא ״למה עדנה: ומסתלק. בשלג מצנחו את קובר יורד, צנחן נראה

חצרים). חרמשי, (גרשוני יחזור?״ ״ואיךעדנה אותו.״ יגלו שלא ״כדי אורי: המצנח?״

 אשגזי... גגדגם־... — ״אתא
פיט!״ .גפירטט.. שוב... הגישה...

צודקת לעולם קעות
המיותרים. משלושת אחד לביא, אריק

(למרחב)
 חיפה שיקה, אורי

אותם? צריך בכלל מי רה דו

ה קהל יוכל בו התיאטרון בפויה
 (חרות) בארץ. שונים כלא מבתי מבקרים

צה״ל ש., ד.
ואסורים. משחקים

 גפן. מצמר גדול חרושת בית להוריה
אחרונות) בידיעות שידון (מודעת

 תל־אביב דן, מרדכי
בוערת. אהבה נגד מבוטח לא

 (הבוקר) המאוהבת. הערבית הריפובליקה
 חולון מון, שלום

בטוח. מוות — חיבוק כל

חמש<ר<<ם
 ואור חופש של כארץ
 נאור. רוצח נתפס

 פפיכופאט!״ ״אני
 - כמשפט הצהיר הוא
הדור. אל מהר חיש והוצא

ראשון־לציון אברהם, לוי

 מעקיר בקצב מעשה
 למככיר. עורות בכר שפשט

 - קט רגע התכלכל
 פשט הוא עורו את

כעיר. אז סרחונו ופש
נחלת־יהודה מעברת נאווי, ע.

איך יודעות ה! גק
 כהב\ז האלה,״ נזגבינ־ננז נזפננני ללנזנר יכנלנז פוררתי וזנשבנז ״אוי

 פותי פול חיית\ נזנלרנת את פוצירתת תרתת־גר, אלרר נגרית תסנראת
 ״תכתבית פול תרנר נזבננזדננו לאנררת, נא\ יר\1 ננ\ אביגיל תאחינת

. ל .  בפת נפובת תאן רנתי את התבירת אני, אתריקאיית. בפתננית ״ .
ת התתב\ נהנתפו נתפו  ללתנר תת לה פואי\ להפיר יכנלה תהרפלה, ת

 תתנך רנגתאנת בתה הנה בנית, בל פל להיבך. את בי תהאתינת,
;נא\ אביגיל פול תרנריהן

 חמישה כעבור בינואר. אשה נשא בני
 ומפותחת, בריאה בת לו ילדה חודשים
שהתי אמרה היא קילו. שלושה ששקלה

 האם לי, נא אמרי הזמן. לפני נולד נוק
 ייח־לד גדול כה שתינוק להיות יכול

הזמן. לפני כך כל

ה ;כזמן בא התינוק * *
שאיחרה. היא חתונה

 מזה נשוי שהינו לגבר עושים מה
 להימנע יכול אינו ועדיין שנים 33

אחרות? נשים עם מלהתעסק

אותו. הורגים * *

 קורא הוא וסבתא. אם נשואה, היא
 לבי. אהוב לו קוראת והיא אמא׳לה לה
בסדר? שזה חושבת את

 זה מצירי, * *
לך? איכפת

מב ממני מבוגר שנה 12 שהוא גבר
חוז תמיד שיחותיו אבל ידי, את קש
 ידידי לי. יש כסף כמה לשאלה רות

 אם רמאי. סתם שהוא אותי הזהירו
 שהוא הוא נשבע מדוע נכון, זה דבר

 צועדת שאני האדמה את לנשק מוכן
ל עליה

 שיש חושכ כוודאי הוא * *
נפט. אוצרות כה

בחו עם הולך שאני שנתיים כבר זה
״כן״. ממנה להוציא הצלחתי ולא רה,

? השאלות משתי לאיזה * *
 אחד עם מבלה שאני רב זמן זה

 אמש בעיר. ביותר המבוקשים החוקים
 צריכים שאנחנו חושב ״אני אמר: הוא
עצה? לך יש משהו.״ או להתחתן כבר


