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נתן* לא מי
 יודעים שלא כזד״ הוא עכשיו המצב

 העסק־ביש. בעניין ההוראה את נתן מי
 לא מי להבין כבר מתחילים מה, אבל
ההוראה. את נתן

שהו הבא, העולם של מיוחדת ועדה
 מיוחדת דרישה לפי סודי באופן קמה
 יושב־ראש גם המשמשת גלילי, לילי של

 ורד, רותי הם: שחבריה ועדה, באותה
 של אחת חתיכה שטיינהופאר, מ. ברנרד

 בתחרות השתתפה שלא בארדו, בריג׳יט
 והספיקה בפרשה חקרה צבר, ושמעון

ה האנשים את לטהר חודשיים) (תוך
 הוכחות (אין הכרתה מיטב שלפי באים,

 לעסק־ ההוראה את. נתנו לא חותכות)
הביש:

ירושלים. בובר, מארטין פרופסור
תל־אביב. ברגנר, יוסל הצייר

( 1)
(2)

תל־אביב• מיקוניס, שמואל )3(
נהלל. חופשי, נתן
תל־אב־ב. רובינה, חנה

 ירושלים. חכם, עמוס
תל-אביב. בן־גוריון, עמנואל

 רמלה. כלא יעקובוביץ׳, דוד
פתח־תקווה. שפירא, אברהם

רמת־גן• בנימצקי, אליעזר )10(
אביב. תל דז׳יגאן, שמעון )11(
תל־אביב. שומכר, ישראל )12(
תל-אביב. ״המיואש״, )13(

(4)
(5)
(6)
(7)
(8) 

(9)

 דיוניה, את סיכמה לא עדיין הוועדה
 רשימה הבא בשבוע שתפרסם ויתכן
ההור את נתנו שלא אנשים של חדשה

אה.
ה עם פעולה לשתף נקרא הציבור

 של מקרה כל על לה ולהודיע וועדה
 נתן שלא בטחון קיים לגביו אשר אדם,

ההוראה. את
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גלילי לילי בעריבת

 מהסש־ אחד נל משתתפים. מוזמנים
 זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור תתפים

 שבוע. מדי שיוענק ל״י עשר של בפרס יזכה
רמת־גן. צור, שושנה היא השבוע בפרס הזוכה

ת דו ג ד א ד י שמות פרשתמ
 גבול, לעבור צ׳ווק על היה אחד יום
 פנה מישהו. אליו מדבר כי חש והנה
״סליחה?״ ואמר: המדבר אל צ׳ווק

 ״מה זרה: בלשון האיש לו אמר
שמך?״
 ולא לאמור, צ׳וזק נחפז ודאי,״ ״אה,

ר,ענין. מה תפס
 שאל לי?״ להגיד רוצה אתה ״האין

בלגלוג. האיש
והסמיק. צ׳ווק אמר ומזומן,״ ״מוכן
 בשקם האיש שאל שמך?״ מה ״ובכן
הדם. את המקפיא

 א, ג׳ינג׳י. ״מיקי צוזק, אמר ״מיקי,״
חיים.״ של אבא כלומר, צ׳ודק. לא.

ו מצומצמות, עיניים האיש בו נתן
אדוני?״ לך, קוראים ״מה לאט: אמר

 סרחן,״ לי קוראים—ק—א לי ק־קוראים
האמי שמי זה אין ״אבל צ׳ווק, הודה

 ופה ״— לי קוראים כך כ־כלומר, תי,
מדבריו. צ׳ווק חדל

 ואמר: עמוקה נשימה האיש נשם
שלך?״ הדרכון זה האם ״הבט.

ממצ ניגרת והזעה צ׳וזק, אמר ״כן,״
לי.״ נתנו זה את ״כלומח חו.

 הברה. כל האיש הגה לך?״ נתן ״מי
להו צ׳וזק מיהר אותם,״ מכיר ״לא

 משרד.״ יש בתל־אביב ״שם דיע.
 אדוני, נא, ״הואל ואמר: האיש נאנח

 קטן לחדר צ׳וזק את והוביל אתי,״ ובוא
 יושב השולחן ואל ושולחן, ספסל ובו

עייף. איש יושב הספסל ועל כועס, איש
 תוך פעמים תשע צ׳ודק שנחקר אחרי
 ״כשהייתי האמת: את גילה ימים, שבעה
 נק־ אחי, כשנולד מיקי. נקראתי תינוק,
 מיקי נקראתי בבית־הספר איקי• ראיתי
 בבית־ שחור. שערי היה כי ג׳ינג׳י,
מוק חברי בפי נקראתי התיכון הספר

, ן ו  אבי רק אנטקולסקי. המורים ובפי י
ידי צ׳וזק. כינוני בצבא מיכאל. לי קרא
 לי קראה אשתי מותק. לי קראה דתי

הש ילדי אבא• לי קוראים ילדי גולם.
 בעבודה, חיים. של אבא לי קוראים כנים

 ובפני סרחן, לי קוראים גבי, מאחורי
 קולגה.״ לי קוראים

 הזה השם ״מה החוקר, אמר ״ובכן,״
שבדרכון?״

 שכחתי קולס. החדש. שמי זה ״אה,
רשמי.״ שם רק זה בכלל.

 מרמת־גן דור שושנה רק נאלמתם• שום האחרונה, הקשקשת התלהבות אחרי
 רקע על צהוכה בגבינה פוזלים חורים - מוחצת בכותרת הסתכנה
 מוני* של כללית אסיפה למשל: כמו אחרות, תשובות גם היו שחור.

בטחוני. ענין הם הלבנים הכתמים נעדרים. לאחים דומיה תוף מייקרם,
 היו דבילים שגם כזו אחת לכם הכנתי קלות, קשקשות רק מחפשים שאתם כיוון
הבא. העולם את לקרוא מסוגלים היו לו כותרת, לה למצוא יכולים
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חמטזירזן
 לילי, על בחמישרים שנתחיל לפני

 גילה, על אחד חמשיר עוד לי נותר
 שבועיים לפני ממני נשמט שהוא שאיך
 במדורי, ותיק משתתף על־ידי נשלח והוא
 איני אותו מתל־אביב, ברנשטיין יורם
לקפח: רוצה

 גילה, בשם כעלמה מעשה
 הגבילה. לא מעולם עצמה את

 פגישה, לה הוצעה עת
״״כבקשה :אמרה היא !

והפילה... הלכה אחר־כך, אף

שמי: על לחמשירים ועכשיו
 לילי, בשם כעלמה מעשה
 לי. סלחי ״נא :כתב לה שחייל

 האבזר המפקד
 מאסר. דפק לי

בציווילי.״ נתראה כשאצא,
אביב תל קשטן, משה

 לילי, כשם בעלמה מעשה
 דכילי. קצת אחד עם שיצאה
 כליל שם עשו מה
 ף הכרמל נקרות בין

סואהילי. לדבר לימדה הוא -
לציון ראשון ק. מוטקה

 לילי, כשם כעלמה מעשה
 לי! אללי עצומה, חתיכה
 לתמונה הכל רק

 צולמה. כבר שמזמן
!לי גלי נא היום? את נראית איד

חדרה מלמד, אברהם

 פחות לא באואר, וילי בשם ואחד
יותר: ולא

 לילי, בשם כעלמה מעשה
 :אומרים רבים, כה שגברים

!לי ״תני
 נשיקה, תני אנא

מתוקה!״ נשיקה
וילי. הוא בה, שיזכה זה אך

 ק9נז ללא מגיע ׳כלשהו לשיא אך
 החמשיר שעל מוזל׳אביב, מזרחי מרדני
 אפשר בלבד, השורנת ארבע בן שלו,
ופהח: כפתור — מלא בפה לומר

 לילי, בשם כעלמה מעשה
 כי ושמעה לקונגו נסעה

לי. אבלו יד
כה. מום לא בי, מום אוי

ת הידעת הארע? א

ה הבלגית• מקונגו אלינו נשלח לא זה דרכיס שלם
 הדרכים שלט את צילם מהרצליה דניאל דניאל קורא

 ציין לא לדאבוני אך מגוריו, בפיר הנ״ל המורכב
מובוטו. רחוב גס הוסיפו שלא חבל איפת. בדיוק

קונ\ו חדשות
)11.45 (שעה ראשון יום

לפ שיבוא לקאסאביג׳י, סטנסיל הזמנת שלח לבונבה
 מלך לובנגולו למסעי הארבעים יובל של החגיגית תיחה
בולוויה. בהרי אשר המטמבולו עם על המולך זולו
)19.20 (שעה שני יום

 שלח זה ובמקום יבוא, שלא ואמר נעלב קאסאביג׳י
לבונבה. את לאסור פרסומבו את

)17.00 (שעה שלישי יום
עתונאים• מסיבת כינס לבונבה

)07.63 רביעי(שעה יום
 אחר־כך קאסאביג׳י. עם התיעצו ופרסומבו דיינבוטו

 והאכילו לבונבה את תפסו האומפא״י ובעזרת הלכו,
לקאסאביג׳י. ששלח הסטנסיל הזמנת את בכוח אותו
)12.50 (שעה חמישי יום

בכלא. השמין לבונבה
)30.15 (שעה שישי יום

 ימינו יד את אכלו קאסאביג׳י, נאם בו חגיגי בטכס
לבונבה. של

)01.20 (שעה שבת
 מועצת- את מכנס אלמוגזורין שמאלי. הפך לבונבה
 של הודעד־הפועל מצד חריפה התנגדות תוך הבטחון,
אמריקה.

מוכה) (כשעה ראשון יום
קרושה. רגל התפריט: מתפלג. האומפא״י

ת ת תחרו כו תי ח ה

ה הזוכה הביקיני. את מחלקים הסוף! זה סוף, סוף
 מזמינה ואני מגבעתיים, רוזנשטיין אהרון הוא מאושר

 ונבחר יחד שניגש כדי במערכת, אתי להתקשר אותו
הגון. בביקיני

שאין" כיוון נוספים. פתרונות להגיע ממשיכים בינתיים
 להשתתף או להתאפק, תצטרכו בשבילם, נוסף ביקיני לי

 של המודבקות החתיכות עם במדורי. אחרות בתחרויות
 עשה השיטה לפי שהדביק אביב, מתל מלמד אברהם

 להשלמת לו החסר את בעצמו והשלים בעצמך, זאת
סופית! הרשימה נסגרת התמונה,


