בע  1י כ ת לילי גלילי
מוזמנים משתתפים.

אחד הד!,ואים מגי ן

המשתתפים במשלוח חומר המתפרסם בעמוד זר.
יוכה בפרס של עשר ל״י שיוענק מזי שבוע
בשבוע .הזוכה השבוע — משה צוו־נ .חל־אביב.

הרופא המהולל נכנס לחדר־ד,ניתוחים .על־המיםה שכב
*  111ח /גיר• 1' ' 1החולה ,מסביב עמדו תלמידי בית־הספר לרפואה.
במשך דקות מספר השתרר שקט בחדר הניתוח .כשגמר הרופא את הניתוח וזרק
הצידה את הכליה החולה ,מחאו לו הסטודנטים כף .הרופה חייך והשתחווה ,מחיאות
הכפייב לא פסלי .המנתח הבין את הרמז והוציא את האפנדיציס בתור הדרן.
י:׳.׳ ,
חיה שורינסקי ,חיפה

מה ש מ תו ח
 -מ תו ח !

זה מול זה

>*״ אד>ה קרן ן

לילה טוב מ>בה
פעם התקיימה מסיבה בביתו של אחד
המשוררים הצעירים .היה כל כך משע
מם עד שהתחילו לקרוא קטעים מתוך
מאזניים ,ירחון אגודת הסופרים.
קראו וקראו והנה הגיעו למאמר של
עמנואל בן גריון .הסופר בן גריון הת
אונן במאמר ,כי אחד העוסק באוירונאות
ומדע גנב את שמו וחותם גם הוא עמ
נואל בן גריון .״בכלל,״ התאונן הסו 
פר ,״גונבים את שמי ,קוראים לי בש
מות מוטעים וכו׳ .רק טעות אחת אני
אוהב,״ סיכם הנשדד ,״כשקוראים לי
,מיכה׳ על שם אבי.״
המאמר שיעשע את כולם .השעה הי
תד ,שתיים בלילה ,ואחד ניגש וטילפן
לעמנואל בן גריון.
״שלום מר בן גריון,״ אמר לו ,״קרא
תי את מאמרך וכולי התרגשות .זה ב
אמת סקנדל שגונבים לך את השם.״
״עכשיו מצלצלים?!״ התרעם הסופר.
,,רציתי שתדע שאני לימינך,״ היתה
התשובה.
לאחר עשר דקות צלצל הטלפון שנית
בביתו של בן גריון.
״הלו,״ נשמע קול הסופר.
״שלום עמנואל ,אמנם כתבת במאמרך
כי אינך אוהב שקוראים לך כך אבל
דע לך שאני לימינך בכל עת.״
מר בן גריון נדהם כנראה משפע ה
מעריצים וסגר את הטלפון .מה שברור
הוא שהשיחה האחרונה גרמה לו הנאה
רבה :״אמרת שהטעות הכי אהובה עליך
היא שקוראים לך מיכה,״ שמע הלה קול
של נערה מתקתק ,״ובכן לפני השינה,
אני מרשה לעצמי לומר לך לילה טוב
— מיכה.״
משה צויג ,תל-אביב

חסשיריס
בועד הפועל של ההסתדרות רוצה כל
אחד להגיע לקומה החמישית .הפעם דאג
הקורא מאיר גינצבורג מיפו לאלה שלא
הצליחו — הם יכולים להגיע לפחות
לשורה החמישית .ניתנת להם ההזדמנות
להשלים את החמשיר הבא ,ולזכות ב־
פירסום בעולם הבא .ובכן:

היתה דוגמנית ,שמה עמליה,
שחיזרה אחריה  -פמליה.
הזוכה המאושר
מיליונר מבוגר,
★

ולקינוח ,הנה שני חמשירים שלמים:

חיפאית התלבטה עד כלי די :
״יום האס מתקרב! מה כדאי
לאמא לתת
שתשמח כאמת"
 והיא נכד הביאה כשי.)א .ט ,.חיפה(

*

לרגלי.
רקדנית

במשרד התהלך לו ברנש
אומלל ומסכן ומיואש:
הוא אוהב את אשתו.
היא אוהבת אותו.
אבל גם את הבוס החדש.
)ב .י ,.פתואל(

העחוסשול״ס
יו״ר ועדת החינוך של הכנסת ,ח״כ ישראל גורי ,מצטרף לכפר של
צמחונים...

 . . .לאחר שיגמור לטרוף את המורים התיכוניים.
★

★

★

החשוד בזיוף צ י ו נ י ם באוניברסיטה הנו סופר צעיר . . ,

 9תג ס

ח ל סו בוז...

מ ד ו ר ל ה י פ ו כ ם של פ ס ו ק י ם
 9איזהו' גיבור — הכובש את מונרו
)ראובן ווים ,ירושלים(
 9אין מביאים ראיה מן השוטרים
)חנה בירנצוויג ,תל־אביב(
 9אל תסתכל בקנקן אלא בסטריפטיז
)רינה וויסברג ,תל־אביב(
 9נכנס יין רצה עוד
)רותי שני ,צה״ל(
 9על שלושה גברים העולם עומד :על
דיין ,על אבן ועל הזקן
)יהודה חיים ,רחובות(

9
 . . .סוף סוף סופר צ י ו נ י צעיר.

★

★

★

אשת המאמן צ׳ י ק ו ב ם ק י התקיפה שוטר . . .

9

 . . .מ פ צ ח ה ש ו ט ר י ם לצ׳יקובסקי.

* * ¥
הנער שזייף צ׳ק יקבל סטיפנדיה מאבא חו שי...

 . .לבן־אפרים מגיעה קתדרה.

