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גלילי ל«ל« בצדיכדו
מבין הקוראים אחד משתתפיב. מוזמנים

 מזי יזכה זח לעמוד הומר בשליחת המשתתפים
 ישראליות. לירות עטר של בפרס בשבוע שבוע
חיפה. בר־דור, אמנון הוא השבוע בפרס הזוכה
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חיפה בר־דור, אמניז
 יושב אהה הגנרל, ,,אתני
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משמ בשורה הגיעה השבוע
 ניב־ שכדום מנוסי, מדידי ת
 יצא כאשר שח*ר עתיד לו יאו

 - באפריקה האחרון ;לסיורי
 לו קרה לא להכעיס, וכאילו
 להגיע הצליח אפילו הוא כלום.

ארו מעטפה ולשלוח לאמריקה
 הזמנה ובתוכה ואלגנטית, כה

 הששי, כיום שתיערך למסיבה
 לכבוד בנידיורק, במרס, 27

 על ודידי. צילה של גשואיהם
:דידי פתב ההזמנה גבי

 ורידי, צירה כרונזר הזוג,
 בורידיי נשף היוגז גגורכינז

 רגזגזיבה הנזיבה
כהגבה כבר

ב״כהובה״,
נגזרה הוא — השאר

הננהירי.
 האלה הרמזים שבל ובמקרה

די: הוסיף מספיקים, אינם די
 מתחתנים אבל נעים, ,,לא
 ובזה לכליאה), גנב (סוף קצת
 לגברת המסעות. ונשלמו תמו

מת אבל לונדון, צילה קוראים
 בעתיד ויגורו בניריורק חתנים
 תע־ החוסה בתל-אביב. הקרוב

 נמרץ (חודש למרין 25ב־ רך
 שתעדךיומייס המסיבה, מאד).

ה מיטב את תכיל כך, אחר
היורד." נוער

בהח לו מגיע בד יצירה בעד
 אכל השבוע. פרם את לקבל לט
 פטורה עצמי את מרגישה אני

 כבר הוא אותו. לו מלהעניק
 מגברת שלו הפ-ס את יקבל

מנוסי.

ש*ף מ*דד

יגקלביץ
 נוראי* *נירא! בעצב: אלי אמר באיטובוס ידי על שישב האיש

 אמרת־. ״נירא!׳׳ הסכמתי: ובכן מדבר, הוא מה על ידעתי לא
 ״ופתאום!״ האיש, אמר חיים!״ מלא עליז, ״כזה

 נאנחתי. לעולמו. שהלך באחד המדובר כי תפסחי
 ״וכזה בנער. האיש אמר לחכי,״ טובה מלה ״תמיד

רעש.״ בלי צנוע,
הריאות. בשביל טיב זה אנחה. הוספתי
 לדור שימת־לב ״ואיזו אמר• לידידיו!״ דאג ״וכמה
תצעיר!׳׳
הובס צדיקים. מלמד־וו אחד על ההספד היד, ובכן

בבדה. אנחה תי
״מס בכה. כמעט האיש למשפחתו!״ חיבה ״ואיזו

׳  מי «על עלי. גברה סקרנותי פתאום!״ מסכן! ״
שאלתי. מדבר?״ אתה

 מת? כמובן. ינקלביץ׳, על מי? ״על נדהם. הוא
יודע?״ אינך

 ינקלביץ׳?״ היה מי אל הוא, ״מי אמרח־. יודע,״ ״אינני
 מתבדח, אני א־ן כי כשראה בוחנת. בעין בי הסתכל הוא
 מגדול• אחד היה ינקלביץ־ לך. אגיד יודע, אינך אם ״נו, אמר:

 מעולם.״ הזאת באח שישבו הנבלים
 דאבדין.״ על ״תבל אמרתי. אי,״ ״אי,

 שפטרנו!״ ״ברוך חאיש. קרא ״חבל?״
לחבר׳?״ טובה מלה ,תמיד אמרת ״אבל
 פיו פסק לא — הגב ומאחורי נבזה! חנפן כן. כן, ״או,

משיקוצים.״
רעש׳.״ בלי צב־ע, ,כזה ״ואמרת

בסתר!״ הבל זומם. הוא מה שירגישו רצה לא צנוע. ״ודאי
.״,לידידיו ״,.ידאג

 נואף! איזה אך, יפות. נשים של לבעליהן ביחוד דאג. ״ודאי
יודע ואתה משבץ־־,לב! לך: אגיד אני התפגד? ממה יודע אתה

מעות
לעולם

 ר,שור במשסר שינוי שיחול לאחר
(חרות) בארץ.

 גבעתיים ביבני, אליעזר
 את לחסום מנף־מוף יהיה אפשר
בדישו. השוד
(הבקר) חשדו. נתעור -באשר

 תל־אביב דן, מרדכי
 אותו. סינסרה האמת

 האי. ניזוק זי מהתנגשות כתוצאה
אחרונות) (ידיעות

 פתזז־תקוה כהן, דוו
 בודד. ראי על אתך

 אח־ (ידיעות לעולם. דירות השכרת
רונות)

חיפה מג, אליק
נצח. למנוחת
 הנאשם נמצא אלד, תיקונים למרות

אח (ידיעות קנס, עליו והוסל חיים
רונות)

 תל־אביב עמיר, דבורה
לגמרי. אותו הרג זה

ת ה א ר ז ב ? שמעת ס

 שטוף־זימה!״ שהיד. מפני מדוע?
 הצעיר׳?״ לדור הלב ,שימת בדבר ״ומה
 שבמותו!״ נערית מפחד, הוי! ״הוי,

למשפחתו׳?״ ״ו,ד,חיבה
 על מילל היה שבים. חמש אתו גרר. לא אשתו ״חיבה!

חיי הם אם לראות ניגש לא ומעולם לראותם, יבול שאינו
מתים.״

״ודאי,״

 נחמד.״ רושם ״עושה אמרתי. ״נו,״
 י שעלה איש שאל מדברים?״ אתם מי ״על

 ד,אחרונה. בתחנה יום
 יד־. על שישב האיש אמר ינקלביץ׳,״ ״על

 , האחרונה. בתחנה שעלה האיש אמר ״אר״״
 מלא־חיים.״ יבזה פתאים! נירא!

 אני אמרה־ לחבר,״ טובה מלה ״ותמיד
 לידידיו! דאג ובמה רעש. בלי צנוע, ״ובזה

 למשפחתי חיבה ואיזו הצעיר! לדור שימת־לב
 האחרונה בתחנה שעלה הא־ש אמר ״מה?״

איתו?״ הברת אתה
ביוני־.״ יוש מדי אותו פיגש ״אני אמרתי.

איטי

יירא!

בצעה
יא־ז־

בחורים! תקוה, יש
 דחיף מבדק קיבלתי חודשים כמד, לפני בהוליבוד כשהייתי

 :־ פתאום שהתאלמנה שחקנית ואראיין שאלך הבא: מהעולם
לגלות). רשאי אני אץ שמה (את תאונת־מטום.

 אבל האבלה, היפהפיה לבית הכניסה הותרה אדם לכל לא
 ליי, גליל־ של אחותו שהיא (חשבו גלילי לילי השם בעזרת
אכסקלוטיבי. ראיון לי ניתן באנשים), השמן

 א ״ה־ בדמעות. ממררת כשהיא היפהפיה לי אסרה ״אהה!״
 הנחמד־ האנש־׳ם הם היהודים מישראל? אתה נחמד. בעל היד,

 לבעל־ רק ארדא ימי בל יהודי• היד, בעל* בעולם. ביותר
יהודים.״

 רציהי גזוז אפירו הכר... אג׳שוכוזה רצדי, ״כשהוא
רי!״ זנה2שי
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