
גלילי לילי בעריכת
המש־ הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 מדי יזכה זה לעמזד חזמר במשלוח תתפים
 הזזכה ישראליזת. לירזת 10 של בפרס שבוע

תל־אביב, ,28 אלנבי שוורץ, חווה היא השבוע

נחת, ראה לא משלושה ילדים. ארבעה היו הזקן לרוטמן —■ו—- ר<ו>יי
נולד והבן אחריו, רדף הרע המזל אך לבן־זקונים. וחיכה 1-1׳ י *-י י-י 1

 לשוא. אבל בארץ, ביותר הטובים הרופאים אצל היו — כלום עזר לא חרש־אילם.
הת יעזור, ״שוק״ של טיפול שרק החליטו בכפר החברה לקפריסין. נסעו אפילו
 רוטמן, של בן־הזקונים זה וכשצפריר, המזכיר, של הצריף מאהורי בלילה חבאו
 הניד לא אפילו צפריר הכפר. כל את שהעירו כזה בררררההההההה עשו עבר,

ימים. שבוע במשך לדבר שהפסיק כזה, ״שוק״ קיבל המזכיר אבל עפעף.
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״ הבתזד, ״אהזדת . . . י נ ת א

של ׳.סגה
 יונונה .אגז !ןוראוך שאני בגנגד בד

 יונונו את אן לנזשל, רוירת, של
ו אני צ־וא־יל, ניננזנונ\ של  תי

 תיננז\ לבי\ ביננ תשננאת נננרבנז
אנז אני בגננו נבל שלי.  בנזת ונ

 או נזשלנזנו. שנננז שלי שנזיננז\
 נונוו־ ?בוגנינו כנות לפרנונו הוולנזנוי

 בנולנאו אוננו שאנונונר לבני בו,
 נובוברנז. גוברינו נונצאנו לאיות

.־!וגוננו רנגנונו ר!ו
חמסין. ראשון: יום
 לי להשאיר לחלבן אמרתי שני: יום

 צריך אחד. רק השאיר והוא בקבוקים שני
לחשבון. יוסיף שלא כך, על לו להעיר
 ימח באה, לא העוזרת ששי: יום
שמה.

חם. עדיין אבל נשבר, החמסין שבת:
בגן. מלפפונים לשתול צריך שני: יום
 בשביל מדי מאוחר כבר ראשון: יום

מלפפונים. לשתול
פילה. שלישי: יום
שן. הוצאתי ראשון: יום
 אמו אצל לבקר צריכה שלישי: יום

יוסקה. של
 לבקר שאלך למה בעצם, רביעי: יום

 כל לי עולה היא יוטקה? של אמו את
העצבים. על פעם

חמסין. ששי: יום
תי  נסיגות לנננזשיך יבולה היי

 לב־ תגנובנני אבל ננגזביב. סנוגניב
ו ת ר? תנ בג תשיא. נ!ןנרננז א  כנזנ
א ל ל  בך בל תנא \ ת נ י ת ב

תת תאלת. וגניננ3ת!ן בנזנ ננזרת? תנ

רןו11ש חווה -

ג׳מאעה יא הכייף, שיא
 לי הראה הערבית, העתונות את בקביעות המקבל למערכת, מחברי אחד
 ששבועון מסתבר רב. זמן מזה שקיבלתי ביותר הגדולה המחמאה את השבוע

 הומור עמוד שבועות כמה מזה מפרסם בקהיר, המופיע המפורסם, אל־נזוצאוור
 שבעבר מכיוון והכל. משבצות עם עראק. של טיפות כשתי שלי לעמוד הדומה
 שמדורי לי מבטיח חברי הזה, מהעולם דברים כמה עוד זה שבועון העתיק
 הנה ובכן׳ מה? מרחבית, השתלבות למצרים. דוגמה שימש אשר הוא הצנוע
חופשי. בתרגום הערבי המדור מתוך קטעים כמה
להון הון מן
לטפל הוראה קיבל ההכנסה מם *

 מכיוון העניות, השכבות בבני ברחמנות
עניים. אותם הפך אשר שהוא

 ידעה החדשה שהכלה היחידי הדבר
 בעלה את להשאיר היה הבישול, במלאכת

מתמדת. רתיחה של במצב
ממאי־ להיפרד אישה מתחילה כאשר

ביקורה. למחצית שהגיעה הוא סימן חיה,

המקוצר המילון
 מירח־הדבש החוזר זה נאמן: בעל

 יצא. שעמה האשה, אותה עם
 ארבע המבלה אשה זוהר: נערת ■¥-

 שהיא לפני יפה, להיראות ליום שעות
 בחושך. לילה לבלות יוצאת

 והולך בסיטונות הבא דבר צרות: ■¥-
בקמעונות•

 גדלה, סכנתו אשר נשק נשי: בגדיים ^
קטן. שהוא ככל

המחייה יוקר המלח מות
ל־ עקרת־בית הלכה סוציאלית הברה בלב מת אנגלי מלח
קילוגרם לקנות אטליז, לקריק מתחת כותרת בש משקולת חיפשו ים.

לירות ״עשר לשון. של יפהפיות שתי של טורה ולא לגופתו, לקשור ביל
הקצב. השיב הקילו,״ שומעת ״את מחוטבות: אליה קשרו לבסוף מצאו.

שאתה חושב אתה ״מה שלי הבוס חוצפה? איזה היתה זו פחם. של שק
ווי התרעמה לי?״ מוכר גם אותי* לנשק רוצה שאנגלי הראשונה הפעם
יעורך־ של ״לשון אשה, העבודה!״ שעות אחרי הביא לגיהינום שהלך
דין?״ התבערה. חומר את עמו

תדו0ז1¥זזז1:1זחהו:0זזזזז.זווזזוז¥1 ■־■־*א-■— ווו זי11זוזדוודזז8 ■ 1ז1ז11ו וווי■ 01 X0 X1X11X1111111110x1111x017;

לכל ותשובות שאלות
*  בחיי ביותר המסוכנת התקופה מהי

נבר? ה
 החטאים על להצטער טתהיל כשהוא

חטא. שלא
 פצצות מתחלקות סוגים לאיזה

האטום?
ה, ת, קטנ י נ ו נ י ו ב אחרי וז  שטש־ ש

 את לחפש צריכים בה ■תמשים
העולם.

 דיקטטורי? משטר טחו
 יום שמד את תולים שבו משטר

 תולים ולמחרת הרחוב, בקצה אחד
ר ת ו שם. א

 ידידות? לקנות אפשר האם
 הדעת. על כזה דבר להעלות אין
 אותה. לשכור אפשר אבל

 גילה את האשה תמיר זוכרת מדוע
הטרוייק?

קבוע. מספר שזה מפני

חנזשיריינן
 דה־סוטו, סוג במכונית מעשה

 המוטו: זה דלתה על שנכתב
 במהירות, ״כעופר
 - ביהירות בטוסך

אוטו.' אלא שאינך זכרי רק

 רות, שמה כחובשת, מעשה
 טעות!" ״הוי, :אחד יום שצווחה

 ותיק די לארטיסט
 קיק, שמן נתנה היא

ברצינות. חולה הוא ומאז
צה״ל אינגבר, נחמן

טעות
צודקת לעולם

נאד״ משחק הדגימו

חיפה שיקה, אורי
היריב. את שיתקו

 דניאל ברטונוב, שלמה בעריכת תכנית
גהאוץ) לינקולן. ואברהם ובסטר

 אילת־השחר יצחקי, י.
שייקספיר. וויליאם הקריין:

(מעריב) מיון מחלות ללא צה״ל
נתניה זקם, נורית

מיונו. את מין מצא

 ספורט) (חדשות יחפה. מכבי קבוצת
 תל־אביב דן, מרדכי

לאיש. נעליים זוגות שני הפועל ולאנשי

הפועל שתקני
ספורט) (חדשות

ב כרוב: ןדה2 ״רא ה ת שאיבדה ונודה ב שרה.״ בגד-היב א

.ר ב כ ע שהכיל קליע סוף־סוף שילחו האמריקאים . .

. . ר הפעם . ה עכבר. הוליד כאמת ה
★ ★ ★

פרם עיראק, ממשלות נגדם י י ד ר ו כ ה המיעוטים את  לקומם ניסו המצרים
.ותורכיה . .

. . א . נ ״א : סמה י !" הס י רד ו כ
★ ★ ★

ר שמואל הכדורגל נבחרת מרכיב ח ו .הנבחרת מן לפרוש עומד ס . .

. . ם היא הצרה . י ר ח ו ס ה נשארים. ש
★ ★ ★

ת להעלאת התנגדותו על הודיע בן־גוריון דויד ו מ צ .ז׳בוסינסקי ע . .

. . ה :עצמו את השואל נביא עוד . נ י י ח ת ?האלה העצמות ה


