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צודקת לעולם

מעבר. יום 15 לי פסק השלום שופט
ן (מעריב).

תל־אביב דן, מרדכי
ובלם• ט פסקי־דין רצופה לגיהנום הדרך

 הכלי המזכיר לתפקיד אחד פה נבחר
(מעריב) ההסתדרות. של

תל־אביב דן, מולכי
והפיראט\ הכלל

 ניהול את זר, נבון לשחקן ליחס יש
(מעריב) נגד.'פאקיסטאן. המשק

פמח־תקוה כהן, אליהו ,
מדינית. לגיול־גולה מומחה

 שופטת. עברית דיבר
אחרונות) (ידיעות

רמת־גן מרכוס, שמואל
תחוקה'היבשה. לשון

גלילי לילי בעריכת

 מביו הקוראים אחז משתתפים. מוזמנים
 בפרס שבוע מדי יזנה זה בעמוד המשתתפים

פ״ת. ניר, נילי — השבוע הזוכה ל״י. 10 של

חסטזיר״ס
 :בחורה סיפרה לשדכן
 וטהורה. הגונה ״אנוכי

 יופי כלילת ״כולי
 - דופי כל בי ״דאין

קצרה.״ קצת האחת רגלי ״רק

• • *
 :סכר כרוב השדכן ענה ■

 הגבר. לך שאמצא ״ברור
 היופי בליל ״כולו
 - דופי כל בו ״ואין

בקבר." קצת האחת רגלו ״״ק
יפו גינצבורג, מאיר

חן כנראה מצא זה״ מול ״זה קרן אריה של מדורו עף•
111 11 ! י י * י - בהם מכתבים, שלחו מהם כמר, רבים. קוראים בעיני '

 כל־כך נושאים בין צילומיות הקבלות למצוא שהיטיב הצלם נראה כיצד לדעת רצו
 קרן, אריה של תמונה לעיל מתפרסמת סקרנים, אותם למען השני. מן אהד רחוקים

שמימין. זה היא קרן אי־הבנות: למנוע כדי בפאריס. נ־טר־דאם בכנסיית שצולמה

ד גו ב ל
תנוכה. של הכללי המנהל

 פונה שאני סליחה מבקשת אני
 מז: יודעת איני פשוט אבל אליך,

 החלבן. היא שלי הבעיה לעשות.
 זקוקות ואני אחרות נשים שלוש

 ואיננו חלב, של קבועה לאספקה
 הן מאיתנו שתיים לקבלה. יכולות

 השתיים של בעליהן ואילו אלמנות,
 שאיננו כך בבית, אינם הנותרות

בחוץ. חלב לקנות יכולות
 לנו היה אחדות שנים במשך

 לנו שסיפק טוב, לב בעל חלבן
 בשבוע. פעמים שש נאמן שרות
ובמ למשכב נפל האחרונה בשנה
 החדש האיש חדש. חלבן בא קומו

 באופן סחורתו את לנו מספק לא
 שמתחשק מתי רק בא והוא סדיר

 יכולות לא פעס אף ואנחנו לו.
לו. יתחשק מתי לדעת

ב המחלבה מנהל אצל התלוננו
 יכול שאינו אמר הוא אבל אזור,

 אותנו לשרת האיש את להכריח
 עובד והוא מאחר מרצונו, אלא

 המקומית המועצה ראש גם עצמאי.
 ואין דבר לעשות יכול שאינו אמר

 לנו להביא יכול מי אפילו מושג לו
 אחרי קשה, במצב אנחנו הקלה.

 שוס קיבלנו לא שבועיים שבמשך
מהחלבן. דבר

 שלנו, הסכרים כל אצל ניסינו
 פונות אנחנו לכן עזר. לא זה אבל

 לנו ליעץ יכול אתה האם אליך.
 יש אם לנו לומר או לעשות, מה

 שיכול הגון, חלבן באן בסביבה
בקביעות? מבוקשנו את לספקי

פתח־תקיה ניר, נילי

 כל על כך, הכל. על הכל את היודע חימאי עובד שלנו במפעל ★
 להשיב. ידע לא והוא משהו אותו כששאלו שבוע, לפני עד חשבנו פנים,

 מומחה אל שפנה אדם על בדיחה סיפר הבושה, מן חלק לצאת כדי
 מאד,״ ״פשוט לתוכיה. תוכי בין מבחינים כיצד לו שיסביר לתוכים,

תן המומחה, השיב  הג׳וק, את תאכל התוכיה ג׳וקים. לאכול להס /,
 המשיך הג׳וקית?״ ואיזו הג׳וק איזהו אדע ״ואיך ג׳וקית.״ יאכל התוכי
 אני לג׳וקיס. מומחה מפי לשאול תצטרך זאת ״את להקשות. האיש

לתוכים.״ מומחה רק
 ראה כשלפתע הפשפשים, בשוק עבר חיבב־עתיקות חיות: על משהו ועוד ★

 רצה לא הוא מאד. ויקרה עתיקה נחושת מקערת חלב מלקק חתול בחלון־ראוזה
 יקר־ערך. חפץ שזהו מבין בודאי היה החנות בעל כי הקערה, מחיר מה לשאול

 שילם, האיש החנווני. השיב ל״י,״ ״חמש החתול. מחיר מה האיש שאל בן על
 להמשיך יוכל שהחתול הקערה׳ את גם לי תן ״בעצם, הוסיף; כלאחר־יד וכאילו
 היום מוכר שאני העשירי החתול ״זה בצחוק: פרץ החנווני החלב.״ את לשתות

קערה!״ אותה בגלל
 שנשא ״הצפירה״, עתון את בנחת וקורא באוטובוס נוסע לו יושב ★
 ליהודים לאומי בית הקמת על הכריז ״בלפור :הראשית הכותרת את

 יכול לא שהוא עד בתמהון, עיניים בו נועצים הנוסעים בארץ־ישראל.״
 קורא ״אני לבסוף, אליהם פנה יש?״ טח ״אז מבטיהם. את לשאת היה
!״לאט

תל־אביב קשת, צ.
-

העחת־שול״ס
, נוח אחרי נושים רודפים בחיפההאיטלקים צוחקים מזה ן ו ר ו  ן ־ ר ו ד רוג־ נעצר בנתניה —•א ד

.אשתו־לשעבר את שדקר אחרי . .

ת העדה שנציג אחרי י ל ב ב  על־חשבון מפא״י, עם מסכם עשה בירושלים ה
.הדתיות הסיעות . .

ר נהרות ער המשורר: בקינת הדתיים ...נזכרו כ  •בם כ
. נם ישבנו ו נ י כ ב

★ ★ *
 ה ר י ב ק ל זכות דרשו עדתו שבב־ מפגי נבחר רביע, ראובן הבבלים, מנהיג

.עצמאית . .

. . ו הב ואבן, . ר ב הדתיות המפרנות את ק .?״׳קוויאר עם שנתזזיר דעתך ״גזת

האמריקאים צוחקים מזחדא ועל הא על

תיזם!״ בשביר ן2גזםפי


