
גלילי ליל* בינריגת
 מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 מד יזכה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים
 בפרס הזוכה לירות. 10 של בפרס שבוע

מתל־אביב. גלזר צבי הקורא הוא השבוע

ברבים, הודיע המדינה הכנסות על שהממונה אחרישפתיים מש
 אזרח של שמו את שימסור מי לכל פרס יינתן כי

 להם ומסר עובדיו, את הגדולות הערים באחת שומה פקיד אסף הכנסות, המעלים
 את אחד כל ברך הפקידים, כשהתפזרו מס־ההכנסה, בעבודת זה לחידוש ביחס פרטים
סובה.״ ״הלשנה לחבריו איחל הברכה, את במעט שינה מהם אחד רק טובה. בשנה חברו

 מסריח הירקון בחוף. מובטלים שוכביס שניהם — שלו והנימפה הטיולים סירת בעלרחובות יעקבי, תמר
תל־אביב. גלזר, צבי על־ידי נשלח הצילום בשרותם. מעוניין אינו שאיש כך, כל

חססירייס
 ביש־מזל, כצנחן מעשה
 ונפל. במטוס, שמעד

נהם: המ.צ.
 מוגזם!״ קצת ספיד ״זהו
״ז״ל״. :רשם שמו, ליד בתלונה,

 שכת, של כחופשה צנחנית,
 מרופט. בלבוש התהלכה

 - מחה מ.צ. עת
 הצניחה תורת את

אחת. רגל על לימדתהו היא
אייל קיבוץ ברנשטיין, יורם

-----------------טעות
צודקת לעולם

(למרחב) געתון. אזורית עצה
 חיפה שיקה, אורי

תושביה. נפש מועצה מכירה

 (חרות) התיכון. למרזח פיקוח ועדת
יפו ברגמן, נעמן

 ושותים השני את אחד אוכלים שס
דם.

(הארץ) מזון. מצרחי
 ־אביב תל שמעוני, נורית

קולות. בקולי סחורתם את מציפים

 מלחמה סכנת — פורמוזה סיכסון־
(למרחב) אולמית.

 באר־שבע כהן, אליעזר
 של הישיבות באולם נאומים קרב

האו׳־ס.

ו ר י ו ר ט י ו ת ע ו ר י ח ב ל
 הבחירות כי סבורה כתובתה, ואת שמה את לציין שכחה אשר אלמונית, קוראה

 דעת את לעורר מקוריים אמצעים ״חסרים היא, קובעת בישראל,״ ״למפלגות קרבות.
 לחיות ,תנו מין סתם לא הנפש, לציפורי יותר, הנסתרת לנימה לפנות צריך הקהל.
 בגנון תנובה חלב עם ינק שהאדם לדברים לתת־ההכרה, לפנות צריך .,הזאת בארץ

 תורמת, היא הבאה הבחירות למערכת תרומתה את וסרמן.״ הגברת אצל יום, חצי
ילדות. שירי ארבעה של מחדש עיבודם בצורת

הזקן השפן האקטיביסט יונתן
א מלון כירושלים, י ש נ הקטן יונתן

הדלת. לסגור שבח בגן. למלחמה רץ
שיא הוא השיג בכריכה - גדר על הסתער

נזלת. וקיבל נפצע. או״ם ואיש

הכרם נוטרי תהילודהדור עטור כי

חרם. הטילו ודרור!״ ״חרות קורא: הוא
והחרדים - עזה עד מרפיח

חומדים. כסא עזה. מלחמה

ם נומו נומו אחי
 יקרי־י־ים אחים נומו נומו

נקנה. קולכם את
 חכרי-י-ים הם ישראל בל בי

כונה. כסולל
 בוקר, לשדה הלך הלד, אחד

 וחזר. קצת עבד
ביקר, קצת וסיאם בסין שני

אדומה עוגה
עוגה, עוגה עוגה

 נחוגה קרמלין סביב

 האדום דגלנו עם

 ״שלום". נקרא נסתובב,

מ־ה־ר־־ל במקום

אזר. הוא שם בוהות - וקרל לנין יש

יקרי־י־ים... אחים נומו נומו ה... עוגה עוגה עוג

3י1

נשר<ם כנפ<
 לתא נכנסה העמידה בגיל וסעת ך
 בשעת גדול, נוסעים מסוס של הטייס •1

 לסוס היכן יודע אתה ״איו לילה. טיסת
 יכול אתה ״הרי התפלאה, בחושך?״
 ממול.״ הבא במטוס להתנגש

 השיב ביחסי־ציבור, מנוסה הטייס,
 שבקצה האור את רואה ״את בקור־רוח:

 הכנף שבקצה האור ואת הימנית, הכנף
ה שני בין ישר נוסע אני השמאלית?

שלי.״ המסלול זה אורות.

★ ★ ★

. .  לעולים באולפן דיקדוק יעור .
 פועל: מטים התלמידים חדשים.

״תטוסו ״נטוס; . .  ממנהלי אחד נכנם .
הש לשליחים,״ קורס ״אהא, הסוכנות.

בסיפוק. מיע

★ ★ ★

 הטייס. לתא שנכנסה נוסעת על שוב *
 אחד?״ מנוע ייכבה אם יקרה ״מה י

ה מנועים,״ שלושה על ״נטוס שאלה.
 שני ייכבו אם יקרה ״ומה הטייס. שיב

 על ״נטוס לשאול. המשיכה מנועים?״
עי בסבלנות הטייס ענה מנועים,״ שני

 המנועים, ארבעת כל ייכבו ״ואם לאית.
 הטייס: אותה הרגיע לקרקע?״ נגיע איך
 לא באוזיר גברתי. לדאוג, מה לו ״אין

תישארי.״

★ ★ ★

 פעם, התעופה. ראשית מימי גדה ^
 לצאת סוקולוב נחום התכונן כאשר 1י1

 מפקידי אחד ניטה לחוץ־לארץ, בשליחות
 לטוס, יותר כדאי כי לשכנעו הסוכנות

 לעצמך,״ ״תאר באניה. להפליג מאשר
 בשלוש מפראג יוצא ״שאתה הרצה, הוא

 אתה בוקר לפנות ובארבע אחר־הצהרים,
בניו־יורק.״ כבר

 ״ומה החידוש. מן התרשם לא סוקולוב
 בניו־יורק?״ בוקר לפנות בארבע אעשה
שאל.

ר״ס1ר!ערות=ש
 העניין יימסר באיזור, בשליחותו נכשל האמרשילד דאג האו״ם שמזכיר אחרי

.באנץ׳ ראלף של לטיפולו . . •
שה לא ...המזכיר ל הכושי שלו, את ע ו כ . י א ו לב

★ ★ ★
 עם רומאן בניהול שהואשם אחרי פוטר, בברזיל ישראל בשגרירות פקיד

ת... נתינה מי • מקו
.מה . ם דיפלומט של תפקידו האין ממנו? רוצים . י י ק ל  

? ם י ס ח י
★ ★ ★

העברית... השנה ראש את הערבים גם חגגו אילו

.היה .  חוסיין המלך את מכיד אל־נאצר עבד גמאל .
ה א ג ש . כ ה ב ו ט

+ + +
מצאה נעלם, שתינוק אחרי המשטרה, את הזעיקה קפלן בבית־החולים אחות
. אחרת במיטה אותו . . •

אין מוצאת כשהיא המתרגזת, הראשונה האישה זו ...
ר את ב ג זרה. כמיטה ה


