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גלילי לילי בעריכת
המשתתפים מן אחד משתתפים. מוזמנים

 יזכח זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור
הזו שבוע. מדי שיוענק לירות, עשר של בפרס

תל־אביב. לחמן, גבי הקורא הוא השבוע נה

ת ו ע —----------------------ט
□ ל עו צה־קת ל

 על־ קשה נפצעה מעכו 3 בת ילדה
 (הצופה) נעצר הנהרג מכונית. ידי

 תל־אביב צבי, ניצה
. . במשטרה. לקבורות והובא .

 מהיטלר מליונים להפסיד עלול האוצר
(הארץ) עינוגים

 רמת־גן תזנבלום, אריה
והימלר? גרינג להס, בנוגע ומה
 הדר מחפש בשבת) רק (בעל זוג

(מעריב) מרוהט
 ירושלים פלד, איל

השבוע. באמצע רק והאשה

 תל־אביב, חייבי, אבשלום הקוראים:
 במשותף הציעו תל־אביב, צבר, ויואב

 מלפני לקשקשת הבאה הכותרת את
ר (למעלה): שבועות שלושה ד ס מ
מלמטה). <מבט צה״ל היילי
הציע: מרמת־גן רוסטוביף יחזקאל

 מטעמי ישנים סקוטים שלושה
מתבק עכשיו אחד. כאוהל הסכון

 לקשקשת כותרת להציע הקוראים שים
 לפירסום, נוסף ויזכו, (למטה) החדשה

שמים. לחסדי גם

ם מזה  צוחקי
הגרמנים

הארץ? את הידעת
 בתקווה גדול פומבי לו עושים שאנו הבא הפתק נמצא בירושלים מודעות לוח על

שרבאני. יהושע של לעזרתו יתגייסו שקוראינו

אבדות השבת מצות
 זמרת ס׳ וגס מאוד לי חשובים ניירות עם בד סל לי אבדו רב זמן לפני

הארץ.
 הארץ. זמרת ס׳ עם בד כיס זמן לאחר ליי אבד כמו״ב
 בדרן קודש ספרי עשר חמשה ובו בד סל גם לי אבד שבועות כשני ובעוד

 שמי. עליהם כתוב לא האלו והספרים שערים, מאה שכונת
 לבעלם. להחזירם מעוניין ואני בהשאלה אותם שלקחתי ויש
 ושכח, בטעות לקח או האלו, מהספרים אחד את ראה או שידע מי וכל

 בעויה״ז לא עולמית מחילה לו שאין מודיע הריני בהקדם לי מחזירם ואינו
בעוה״ב, ולא
בשלום. ישרל עמו את המברן מאת יבורך לי להחזירם שישתדל ומי

שרבאני יהושע מפני
52 חיים חפץ רחוב ,

מע ממרתפי תל־אביב) רס,פ (יוניטד
 המיוחד, לסופרנו נמסר הבטחון רכת

 שפורסמו לידיעות שחר כל אין כי
 של מציאותם על בעתונות לאחרונה

 הפורטו״ הכוחות בידי ישראליים עוזים
 לא כי הדגיש, הדובר באנגולה. גליים

 וגם גרמניה לא בלגיה, לא ישראל,
 לא מסויימת״ מערב־אירופית ״מדינה לא

לפורטוגל. עוזים מעולם מכרו
עיתו על־ידי כביכול שנתגלה הנשק

 (?) פורטוגלי חיל בידי (?) ישראלי נאי
קלי בעל הונדורסי(?) תותח אלא אינו

 מוצלח בלתי חקוי שהוא זעיר(,?) בר
הנר כפי ונלקח הישראלי העוזי(?) של
מער בשעת מהודו מלחמה כשלל אה
להו בגואה. פורטוגל של הגבורה כת

רש מכתב הדובר הציג דבריו, כחת
מב היא בו הונדורס, ממשלת של מי.

ש עוזי לגואטמלה למכור שלא טיחה
 על־ידי התעופה בשדה בטעות נשכח

בפרו. הישראלי הנספח

 הבטחון משרד
מכחיש

 הדבר, את המוכיחה נוספת עיבדה
 כביכול(?) שנתגלה הנשר(?) ציור היא
 הקליבר בעל ההונדורסי התותח על

תרנגו אלא שאינו זה, נשר הזעיר.
 בודהיסטי מלחמה סמל כידוע הוא לת,

 שהודו הנשק כלי כל על המצויר עתיק,
מהונדורס. מקבלת
 מ.פ. שהכתובת להוסיף צורך אין
 של תיבות ראשי הכל בסך היא עוזי,

ש עוזי״ פיקולו ״מאקוריקו המשפט:
בחל המדוברת פונג׳אב, בשפת פירושו

 פעם אף ״זה הודו: של מסויימים קים
הו הדובר עוזי׳׳. יהיה ולא היה לא

 חשי־ את־ מוכיחה הידיעה כי ואמר, סיף
 הצבאי הממשל של קיומו המשך בית

 של מוגדל גליון הוצאת אפילו ואולי
 לא הידיעה פנים, כל על רדיו. השבועון

 פרס שמעון מר של צאתו את תעכב
ב הדו־שבועי לביקורו זה שבוע בסוף

פאריס.
תליאביב לחמן, גבי.

שבוע מחזה ה

א 10990 ג ע ה ג ה :0ע ג

1)33(2*1)
ראשונה מערכה

 בתל־אביב גורדון פינת הוז דוב (רחוב
בין־ערביים) בשעת

 הבנזה של שמאל מצד (יוצא :קדמן
 מזל לקראתו) בא זלמן את ורואה

 יודע אתה אולי זלמן! אותך, שפגשתי
קרוב? הכי בית־השימוש באן איפה

מן ל  מכאן תצא רחוק. לא זה :ז
 לפינה, וכשתגיע גורדון לרחוב ימינה
 לדיזנ־ תפנה שאיוניר, איפה

 יד על ותעבור שמאלה גוף
תע ואחר־בך ותמשיך קראו

 פורטו־ריקו, על־פני גם בור
 קרן־קיי־ לפינת שתגיע עד

 הקיוסק שעומד איפה מת,
 תפנה ושם מיץ־גזר המוכר

 זה. שמח שמאלה. פעם עוד
מאזבסט. קטן מבנה

(ממ רבה תודה :קלמן
 להסתלק). הר

הראשונה המערכה סוף
שניה מערכה

 לפה. מפה מלא טפהמש בית (אולם
 ומנגב הנאשמים ספסל על יושב זלמן

 קורא שופט המיוזע. מצחו את במטפחת
האשמה) כתב את

 שעברת בזה נאשם אתה ז השופט
 דיני לתיקון מהחוק 23ו: 22 סעיף על

.שבתאריך. בזה עונשין(בטחון־המדינה) .
 מטעמי השופט! אדוני ג התובע

ה את להשמיע אבקש בטחון־המדינה
 (השופטים סגורות. בדלתיים הזה פרט

 רבע כעבור וחוזרים להתיעצות יוצאים
שעה)

ה מתקבלת. ההסתייגות נ השופט
(כל סגורות. בדלתים יושמע הזה פרט

 הדלתות. את סוגר והשמש יוצא הקהל
 מחדש הדלתות נפתחות שניות 15 אחרי

ממשיך) והשופט
. השופט: . . ה ע ש ב . . .  

 בטחון־המדינה מטעמי (קם) : התובע
 הזה הפרט את להשמיע אבקש המדינה
 ל- יוצאים (השופטים סגורות! בדלתים

 שעה חצי כעבור חוזרים התיעצות.
ה הדלתות. את לסגור לשמש ורומזים

נפ שהדלתות אחרי וחוזר יוצא קהל
 שניות) 10 כעבור מחדש תחות

ט פ שו הא את לקרוא (ממשיך :ה
. שמה) . .הזר הסוכן עם נפגשת . . .

ע ב ו ת  בבקשה! סגורות דלתים :ה
 ואחר יוצא, הקהל מתקבלת. (הבקשה

ונכנס) חוזר כך
המסכ פרטים לו ומסרת : השופט

 לך שיהא מבלי המדינה בטחון את נים
.לכך סביר הסבר . . 

 לי! יש אבל :זלמן
ט פ שו  לך? יש מה (בתמיהה) : ה

 הייתי מאוד. סביר הסבר :זלמן
. נמצא איפה לו להסביר צריך . . ת י ב

אב המדינה בטחון מטעמי :התובע
 בדלתיים הזה הפרט את לשמוע קש

 ואחרי כנ״ל, מתקבלת, (הבקשה סגורות!
 שוב). המשפט מתחדש הפסקה

 סביר? הסבר קורא אתה ולזה התובע:
 אתם סביר? הסבר לא זה מה, :זלמן

.ק את לשאול יכולים . .
 ! סגורות דלתים : התובע

)וכו׳ נסגרות (הדלתים . . .
.זלמן: .  לי, מאמינים לא אתם ואם .

 אותו. ולשאול אותו להזמין יכולים אתם
ט פ שו שה־ מקווה אני (לתובע) :ה

0
 להביא ואפשר בידכם נמצא הזר סוכן
להכ או לאשר כדי המשפט לבית אותו
הנאשם. דברי את חיש

 הוזכר ששמו הזר הסוכן :התובע
בידינו. אינו קודם,

? ? ? מה :השופטים
יצי את לעכב יכולנו לא :התובע

 על האוסר חוק אין כי מהארץ, אתו
 החוק זר. שכן להיות אום

 בא אשר אדם על רק מדבר
זר. סוכן עם במגע

ן ס ל סו לא הוא אבל :ז
בי הכל בסך הוא זר! כן

.ל ממני קש . .
 בנד מסיבות :התובע

 את לשמוע אבקש חוניות
 י בדלתיים המשפט המשך

סגורות.
: ט פ ו ש לבק בהתאם ה

 מהקהל אבקש התובע, שת
לצאת.

 .את גם הקהל. את רק לא :התובע
בבקשה. זלמן

הנאשם! אני הרי למה? אני? :זלמן
 אתה זה. בשביל דווקא :התובע

 כמוך, מפי־קפקים ליסודות שניתן הושב
 אינפורמציה זרים לסוכנים המוסרים

נוספים? סודות לשמוע היונית,
ה אדוני סבור, האינך :השופט

 אמר מה לדעת זכאי שהנאשם תובע,,
 ממנו ביקש הלה ■כאשר הזר, לסוכן

.ה לבית הדרך את לו שיראה . .
 סגו־ בדלתיים (בזעקה) :התובע

ה פקודת לפי סגורות! בדלתיים רות!
הו לדרוש רשאי אני במועצתו מלך
 נמסרת■ כאשר האולם מן הנאשם צאת

 להיות היכולה סודית, אינפורמציה בו
חו אני הנאשם. רק ולא האויב, לתועלת

 לבקש גם אוכל צורך, יהיה שאם שב
עצמו. השופט הוצאת את

! ? אותי (בזעם) :השופט
אותך! כן, :התובע
!תעז אם נראה :השופט

אעז. התובע:
! אותך נראה אז : השופט
שארצה! מתי אותך אוציא :התובע
אותך. נראה נו, :השופט
 מתי אעז שאני לך אמרתי :התובע

לנכון. זה את שאמצא
לנכון! זאת מוצא אותך נראה השופט:
רוצה! לא אני עכשיו דווקא : התובע
דם! לך אין :השופט
ע ב ו ת  רם) (בקול דם? לי אין :ה

 גם ולהוציא סגורות בדלתיים אבקש
השופט! את וגם הנאשם את

מה? סמך על :השופט
 המלך פקודת סמך על :התובע

הבריטי! מהמנדט שנשארה במועצתו
צרי ברירה, אין (לזלמן) :השופט

לצאת. כים
שניה מערפה סוף

שלישית מערכה
 שריצה לאחר מבית־הסוהר יוצא (זלמן
 דב רחוב בפינת שנים. 5 של מאסר

בקלמן) פוגש חוא וגורדון, הוז
 אני אותך. שפגשתי מזל :קלמן

 איפה זוכר לא כבר ואני להשתין מת
בית־השימוש.

 תוציא לא כבר ממני שתמות. :זלמן
* מלה! יותר

סוף


