
תסשיר״ס
 בקובה, גברת הייתה היה
 בה. חשקו שם הגברים שבל

 הבתולה, היא, אף
שלה, על עמדה

בא. שהוא עד - ועמדה עמדה

 גהאבאנה, בת היתה היה
 כבננה. וכפופה *פה

 הבחור: שאל עת
 אסור?״ או ״המותר,

!״אנא ״הוי, :והשיבה מיהרה
תל־אביב א״ א.

גליל* לילי בעריכת

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

 ישראליות. לירות עשר של בפרס בשבוע שבוע
אגרת. שפסל, בנימין הוא השבוע בפרס הזוכה

ו. הדרומית, אמריקה של משחררה בוליבאר, סימון על סיפור ,ר
 הודעה שלח שלישו בפירו. קטנה בעיר לילה לבלות שעמד

 טובה ארוחה הנוחיות, בבל מצויד חדר ״הכן הלשון: בזו המקומי הפונדק לבעל
 שלוש ישבו בו נאה, לחדר הובל לעיירה בוליבאר כשהגיע וכו׳.״ וכו׳ וכו׳

השלוש. את הפונדקאי הציג וכו/״ וכו׳, כו/ הן ״אלה סניוריטות.
מוצקין. קרית רזיאל, שושני

myv  -------------—־
צודעת לעולם

(הבקר) ריגול. על למיטה נדונו
 פתח־תקוה כהן, דוד

משכבם. על ינוחו

 (נדעריב) והתרבות. החנות במשרד
 חיפה ברלי, גדעון

הספסרות. לעם הופך הספר כשעם

מסמ עשרות על עוברים החוקרים
 (ידיעות החשוד. בבית שהורחמו כים

תל־אביב לוי, ל. אחרונות)
ירחמו. אללה

המש (על אדישה. לאמנות המוזיאון
חיפה שיקה, אורי מר)

שיעמומנות.

קרו אריה מאת זה מול זה

ד*שי... תחת ״ימיני
ההאבקות בזירת

ה נ ו ת ן ח > יב
הבגדים כמחסן :,א תמונה
. שא. שמעת התופרת: .? מבי את מ.

.י נה . סיפרה הלילה שומרת . .! 
 החתונה? ומתי באמת? המחסנאית:

שבקרוב. אומרים התופרת:
ה את לי תתפרו מתי (נכנסת): נ.

שלי? שמלה
החתונה? שמלת את המחסנאית:

שמלה? איזו נ.:
 שלך, החתונה שמלת את המחסנאית:

. וא. שאת אומרים . .
 עלייך חושבת הייתי לא באמת, נ.:
 לעשות מה לכן אין כאן אתן הזה; כדבר

(בורחת) ברכילות? לעסוק רק

* * *

ה שבת לי יש המלכות. חצי ;ד א.:
יום.

 ארוחת את בבקשה קח אז החובסת:
חולה. היא לג הבוקר
עבודה לי שיש נזכרתי !כשיו א.:

במסגריה. לעשות דחופה
 צרות? לי לגרום רוצה אתה החובסת:

 המגש! את מיז קח
.וב נ :א. . ?.. היא איפה .
 חולה? מי המגש): נושא (נרקלבא., י.

 לנ. שאביא אותי ביקשה וחובשת א.:
חולה. ;יא t אוכל.

שו מתי א., נו, עין): קריצת ב (א י.
לדיים? תים

ההמלטות. עונת !הרי א.:
בחור! הומור, חוש לך ז י׳ י.:

הבחורים במקלחת ב׳: תמונה
 שהסכמתי משוגע הייתי שמע, ר:—א

 זה לך אומר אני השיכון. לועדת להיכנס
 למשל, הכלים. מן אותי מוציא פשוט
ל רווקים שלושה להכניס צריך עכשיו

בצריף. אהד חדר תוך
אפי יכניסו לא שאצלי דעתיהיא, א.:

חצי. לו
תתחתן! הצעה. לי יש ר:—א

כאלה? הצעות עוד לך יש א.:
 זה על מדבר המשק כל הרי ר:—א

. שאתה . . מ.
לעזאזל! תלכו המשק ובל ואתה א.:

* * *

במטבח ג׳: תמונה
ה ארוחת את לנ. יקה מי החובשת:

בוקר?
 בוזדאי הוא א., יושב בהוץ המבשלת:

יסכים.
א. אליד. בהשר. לי יש החובשת.

★ ★ ★

ד׳: תמונה
כר: מז  אתך לסכם באתי א., שלום, ה

רו אנחנו ראשית, קטנים. ינים ע כמה
 עד באב; בט״ו החתונה את לעטות צים
 המקהלה וגם מוכנה תהיה ;גד. הה; אז

 לא אתה לאורחים בקשר •;תכונן. ל תוכל
איכשהו. נסתדר כבר ל־אוג. צריך
 מרכז בכתובת. שטעית חושב זני א.:
ממול. בצריף גר ותרבות 1 וועדת

 לא שאתה יודע גם יודע, אני ר: המזכ
 במזכירות, אתמול, אך התרבות. בועדת

 ואני באב בט״ו תתחתן שאתה החלטנו
לק נסעה כבר ח. זאת. לך מטור ל באתי

לחדר. הציוד או נות
 צריך שאני החליטו במזכירות ה? נ א.:

ברוסיה? חי? אני איפה ? לד,תחת
 לאף דעת ה לא אומנם אתה ר: המזכ

 בגלל מתרגש כבר המשק כל ל 1א אחד
 מ־ זאת לראות צריך אתה הזו. החתונה

אפשר אי ; קבוצה איש של •אות נקודת

ז י ב
 מסרו כבר איש. מאתיים סתם כך לשגע
 אל אנא, לחתונה. ההזמנות את לדפוס

תתעקש!
 רוצה שאני מפי שמע מי אבל א.:

להתחתן?
 כל אבל שמע לא אחד אף המזכיר:

 לך נותן אני שאם לעצמו שיער אחד
.להתכונן שהות . .

★ ★ ★
נ. של חדרה ה׳: תמונה .

אתה? זה אה! נ.:
 בענין אתך לשוחח צריך אני נ., א.:
מאוד. חשוב
לשבת. יכול אתה בסדר. נ.:
ש החליט שהמשק בזה הענין א.:
להתחתן. צריכים אנחנו
ו ח. כאן היתד, עכשיו ידעתי! נ.:

 רוצה אני וילונות איזה אותי שאלה
 שלי. החדש לחדר
ענית? ומה נו, א.:
חיה. אצל כמו חומים, נ.:
מים! בום תני אדירים! אלוהים א.:
 שזאת לי אמרו תתעלף. אל רק נ.:
 לא אנחנו אם למשק קשה מכה תהיה

נתחתן.
. א.: .  לומר יכול לא אני פשוט.
.כלום . .
 מחר »כן״ להגיד צריך רק אתה נ.:
 להתראות כשורה. ילך והכל הרב אצל
בבאר־שבע! מחר

* ★ ★
הבלולות במסיבת :,ו תמונה

 לזוג ברכותי את מביא ״אני המזכיר:
 ההשגים אחד היא זאת ברית הצעיר.

״הקבוצה של הגדולים . . .
אגרת, שפסל, בנימין

והסירוציח הקבוצות איחוד רמא.י*

תחבקני״ .׳.ושמאלו
תל־אביב ים שפת על

העחת־שול״ס
.ס ו א ל ל תצא ועדת־או״ם . .

ו 6אן ...על א ל הרוסי. ה
★ ★ ★

ם של החדש הימנונם י נ ו י צ  ה
 משד, את שצירפו אחרי הכלליים,

ם י ס .לכנסת מועמדיהם לרשימת נ . .

שאו ם ציונה ... י ס ודגל. נ
★ ★ ★

 בשם לממלכתו לקרוא רוצה חוסיין
.פלסטין . .

ה נ ש מ . . ה שם . נ ש  מ
מזל?

★ ★ ★
ת חרות את מאשימה מפא״י ת צ ה  ב

.שלה כרוזי־תעמולה . .

ת הבחירות ...מערבת מ
. חממת

★ ★ ★
 חיפה עירית על המדינה מבקר דו״ח

 של במנגנון אי־הסדרים כי מוכיח
. חושי אבא . . ם י כ ש מ נ

י ...הישנה ש ו עירו? ח


