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

 השבוע: בפרס הזוכה ל״י. 10 של בפרס שבוע
ת״א. ,212 צריף אבו־כביר, מעברת קרפל, שמואל

ם י ל ם7 ג > ך ^  את הסיפון קצין פעם שאל הים, חיל מאניות אחת על ז
 נופל הצוזת מאנשי אחד היה אילו עושה, היה מה הזקיף

 הזקיף היה מה לדעת התעניין הקצין השיב. אזעקה!״ משמיע מיד ״הייתי למים.
 שאל: ואחר־כן־ לרגע, נדם הבחור האניה. מקציני אחד למים נפל אילו עושה,
המפקד?״ מהם, ״איזה

ח״״יר״ש 1 מבחראל? חרטי סה

------------------טעות
צודקת לעולם
 רוצה חופשי מקצוע בעל שידוכים:

תרבו פעולה לשתוף בחורה להכיר
אחרונות) (ידיעות תי.

חיפה לבו, רות
ברית־ניסויים?

גי־ בבריכת שנערך ההסברה מפעל
(הבקר) ברמלת־גן. גי

תל־אביב שפיגל, גדעון
(למים). נופלת לעולם מעות

 (דבר) הלימודים. לטונת מורים 300
 צה״ל רובינשטיין, גרשון

שקול. חינוד

 (חרות) ישראל״. ״קוף של השידורים
 נתניה שוזרץ, דניאלה

בהמית. רמה על עומדים

מערכה בחצי לא־דיאליסטי, מחזה

 שאוזגז גזוזי ;זזוגזן גבוזראר. בשגז גידוזוז ארץ :\רם2רזרו
 לר־ שגזואל־ .וזגזוזבו־ יווניוז. רראגזגז .-וזגזגזגרוז רוציגז.

 גבו יש רזנגוח־ק־בים, גורבר וזבנזוז, גבר וזר־אביב. פר,
 נגוגזגזיגז שאיגגז נזאזרוזינ\ גזורכבוז וזגזגןוזרוז גזסוזרוז.

 אוגזזד נזוזגז גוראכיגז, בבגרי רבושיגז וזנו בפוריבגיגןה.
 באוויר, גזרוזפיגז וזנו רבנווו. כנפיינו ווג אוזר רכר

:ושרים־ פזז, ננוגבי ננר נזנגנים
(שרים): האזרחים

 בינוני, אדם להיות טוב כמה
 בפוליטיקה, לעסוק לא טוב כמה
 ומטומטם הגון להיות טוב כמד,

בארצנו שהכל בטוח ולהיות
למישרין. הולך

 לחשוב לא טוב כמה
 ולישון לאכול למשרד׳ ללכת רק אלא
הקדמון. האדם כמו

 מאושרים. להתעופף, ממשיכים (הם
הגדול.) הבוס בן־גאוף, נכנס

 מהקשה. קשה, מה הוי, (שר): בן־כאון
 לא 90ס/ס — סוכנים ישנם במחתרת

 קשה במפלגה משוגעים. והשאר פחות,
 הינם השאר ורק משוגעים 90״/״ יותר:

סוכנים•
שונא) ד״ר (נכנס

 קאניבלים נפש! גועל : שונא ד״ר
 רק הברית! לצרות מתת שכמותכם.

 (יוצא אותנו! תציל העצמאות ברית
בריצה)

 אותי! להשמיד רוצה הוא :כן־גאץ
בשמו. מחתרת ארגון אקים הו־הו־הו!

שמיים) ירא (נכנס

 אני שמיים. ירא אני :שמיים ירא
 יש — ירושליים הקודש לעיר הולך

בריצה) (יוצא הפגנה. שם

 בנו את אכניס הו־הו־הו! בךגאון:
לצבא.

שרץ) ד״ר (נכנס

(יוצא הברית! צרות תחי ז שרץ ד״ר
מתונה) בהליכה

הרבית! את לו אעלה :כן״גאון

 הפועלים מפלגות נציגי (נכנסים
המתקדמים)

 המרמו עממי, שיר (שרים הנציגים
 שמא־ ימינה־ימינה, הפוליטי): כיוונם על

(יוצאים) לפנים־אחורה. לה־שמאל,

 כאינדיאני לבוש בייגלה, (נכנס
ביד.) גרזן־קרב ומתויק

ע בייגלה מי ש מ ת את ( ב צעק ר ק  ה׳ ה
(יוצא איאתתו. איאתווו, אינדיאנית):

בריצה)

אותי. להשמיד רוצה הוא גם :בךגאון

 אינו רק הוא לא־לא־לא. :המקהלה
שאמר. מה מבין אינו אינדיאנית. יודע

 יין וגם נשים זמר,
 עדיין. הם משמחים אנוש לב

 מזדקן, האיש אף
 מתרוקן, הבקבוק

אץ. אלא נותר לא משניהם

 אמירה," שמה דשנה, צעירה
 התמירה. לא אותה דיאטה שום

 - מזל הוי - מצאה היא
 בנות־־משקל שלוש עוד
;שירח״. ״עת להקה ויסדה

אסא טיל חטייבותה
 לילדים המורה נתנה החדשה, הלימודים שנת פתיחת עם

אחת״. רק יש ״אמא הנושא: על חיבור לבתוב
 אותי התקיפו מכית־הספר אתמול ״כשחזרתי האחד: בתב

 צעקה אמא אז לי. להרביץ ורצו מהשכונה רעים ילדים כמה
אחת!" רק יש אמא ניצלתי. וכד ברחו. והם נורא עליהם
 מצאתי לא כרחוב, הרכה ששיחקתי אחרי ״פעם, :השני בתב

 נורא והייתי וקר, וחושד מאוחר היה הכיתה. חזרה הדיד את
 אותי לחפש שהלבה שלי האמא באה ואז לבכות. והתחלתי רעב
 ונתנה חמים בגדים אותי הלבישה הכיתה, אותי הביאה והיא

אחת!" רק יש אמא לאכול. לי
 לי שתתן לאמא ואמרתי רעב הייתי ״פעם השלישי: כתב
 שתי שם ויש למקרר אגש שאני לי אמרה אמא אז לאכול.
 ואמרתי: המקרר את פתחתי אז אותן. שאוכל לבניה, צנצנות

אחת!" רק יש אמא,
תל־אביב פישל, דובי


