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 איד לראות מהר בוא !״שמוליק
 להשתמש יודע כבר שלף שהבן
״לבד בכוס !

גלילי לילי בעריבת
מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 מדי יזכה זה לעמוד חזמר בשליחת המשתתפים
 הזא הפעם הזוכה לירות. 10 של בפרס שבוע

מת והוא השט!*, ״בנות עבור אברהם, הקורא
למערכת. המלאה כתובתו את למסור בקש

לבין מונית נהג בין שהתנהלה זו׳ לשיחה עד־שמיעה הייתי י־
 ״היום הנהג: לתל־אביב. תל־השומר מבית־החולים בדרך נוסע,

 שטיפלה אשד, לידה שהיתר, מזל בדרך. ילדה והיא לבית־החולים יולדת הובלתי
 הנוסע: בלידה.״ נורא סובלות הנשים נורא. לך, אומר אני סבלה, היא אבל בה.
"וחתה לאדם אלוהים אמר מה זוכר אתה ״כן. . .  ״כן, הנהג. אותו הפסיק .
תל־אביב זינגר, משה ?״ הסרט את ראית אתה גם זוכר. אני

דא ועל הא־הא על

 ויש חלאק מר נגד חשדות ישנם
(הארץ) לברכם.

 נתניה דויטש, שלום
. .  לזמן והגימנו וקיימנו שהחשידנו .

הזה.
אחרונות) (ידיעות בפת־תקוה.

 תל־אביב דן, מרדכי
באופטימיזם. מרוחה פרוסת־לחם

(חרות) חלב. ישתק מהים החל
יפו כהן, רחל

 .חלב 50,/״ מזוקקים, מים 607־
מפוסטר.

 (חדשות במגש. הכוחות יחם לפי
הספורט)

 תל־אביב דן, מרדכי
הכסף. מגרש על שיחקו הקבוצות

 המפלגתי הכנס אחרי ב׳, עליה של המר סופה את נבנה כיצד •
בחיפה? שנערך המזוייף

מלאכותית. העפלה
 להגדיר כיצד חודש, כעבור והתגרש שהתחתן הצעיר והזוג #

זה? מעשהו את
ברית־נסויים.

חיפה שיקה, אורי

 בה היחידה הדרך הוא יודעים, שאינכם במקרה — פיהוק •
פיו. את לפתוח נשוי גבר יכול
 כל ברצון לך ילתה אשר מוסד הינו זאת, לעומת — הבנק •
לו. זקוק שאינך לו להוכיח תצליח רק אם שתבקש, כסף סכום

רמת־חיל אלקים, אבי
★ ★ ★

 דעה שהוא שיר
ט גברית החל ב

 האשה? את ברא מי
 שואלים. זאת ושוב שוב

 — אפה נשמת נתן מי
אלוהים? או השטן

 הויכוח? ״מה אומרות: נשים
 קטן. טפשי, דבר ״זה
 שנבראנו ידוע הן

האדם.״ של מצלעו

:,א נערה
 נחמדות אנחנו
 נאמנות אנחנו

. *ך . . אך . .  כןו אה, .
השכן. עם בוגדות לפעמים

כ׳: נערה

 אליו, פונה שאתה האחרון האדם הוא — פסיכיאטר ואילו •
עצמך. אל לדבר מתחיל שאתה לפני

בן־דור רקנטי, שמחה

 העתונים הזמן כל כותבים מדוע זה לדעת, רוצה שאני מה •
 כשהכוונה דבר״, יודעי ״מקורות על־ידי נמסרה אחרת או זו שהודעה

דבר? שום יודעי למקורות היא
★ ★ ★

 שאגיע עד במדרון, ״אדרדר קארייריסט: של פילוסופיה •
לפיסגה.״

מעט היו שהכרתי, האנשים ״מכל סוציולוג: של הירהור •
תל־אביב בר־שושן, אליהו אדם•" בני ימא

 שווה היה אילו זה? גיבור ״זה לחברו: מאוכזב, צופה־קולנוע •
הסרט!״ את שחיפו׳ האיש את ורוצח קם היה גרוש חצי

רחובות מרחבי, גורית

ל״ס11ת=ע1ר!ער

 :אמרה כף שכה, לבית
 חוזרת.״ אני יקירי, ״הוי,
 יומרה: בקצת ענה והוא
עוזרת." לנו דרושה טוב. ״זה

תל-אביב מרגלית, דן

ע למעשה אחד מספר הנאשם שדמי, יששכר אלוף־משנה ש פ  כפר ב
ת שנמצא קאסם, ו מ ל ת ש ה ארצה... לשוב עומד בחוץ־לארץ, ב

ע ש פ ו ה נ י . א ם ל ת ש מ
★ ★ ★

ם לא החליטה הממשלה ל ש .השובתים התיכוניים למורים דמי־שביתה ל . .

קמח. אין תורה אין אם
★ ★ ★

ל שולחן ועידת תיערך ו ג .קפריסין בעניין ע . .

.כי . ן כידוע, לעיגול, . . אי קצה
★ ★ ★

ל אוזירית ברכבת צנחניהם את מוציאים הבריטים ע . מ . . ה י ר ו ס

כיג׳י י ישראל מעל יטוסו אם אמר: ... ת אנ ל ל ו צ  
. ( ת י ש י ל ש )

 לצידנו אף האופנה
 ואור זיו חיינו כל
 למעננו ומת חי

דיור. היה ששמו איש

:,ג נערה
 חרש, נרקודה בנשפים

 חזק־חזק. ניצמד
 כרס, לו יש אפילו כי

בארנק. הוא העיקר

:,ד נערה
 כבש, או אריה קוף, או דב
 הקנקן כלל חשוב לא

 — כסף בו שיש העיקר
שטן. ברא האשה את כי

 מלבב שיר ששלח אברהם, הקורא
 ״אבקש הערה: להוסיף לנכון מצא זה,

 להי־ שזה נדמה לי כי מהשטן, סליחה
אותו.״ שבראה היא האשה — פך
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כפר־אתא. פרידמן, משה של צילום - כחול ראשים שני

חסע>יר״ס
 חמד, בת בדואית, היתה היה

 מגמגמת. לעתים, שהיתה,
 להגיד: הספיקה עד

 סעיד!" יא שווייה, ״סמנה
נרשמת. היא יולדות למחלקת

ברק בני מורד, יוסף

 מסויים כמקום מעשה
 בולם. בכר נמלטו שמשם

 ימים, חודש עבר
 תמימים, הוי - והשר?

נעלם! לא אכל נאלם,
גדרה לבנון, אפרים


