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 אמרת היקר. חמי הוא׳ כן כדבריך
 וצדקת בתך את לפרנס אוכל שלא

' בהחלט...

זברון
 לאחר ברד. ירד והגה לאכול ישבנו

 חייב, אחי את דודי שאל רגעים כמה
: וחצי 5 בן

? הברד את ראית שנים 10 לפני'
1 מד, :חיים לו ענה
 של בבטן עוד הייתי שנים 10 לפני

 בבטן !לא אוי, :תקן ■ומיד אמא.
אבא. של

בבטן דווקא למה :אבא שאלו
ילד. אתה כי :חיים ענה ? שלי
 על־כן ילדה ואמא ילד, מוליד ילד
ילדה. יולדת היא

אותי״ קנתה ״בך
 חנה, בת־דודתי עם ישבתי אחד יום

עב בפניה. מאד שזופה והיא ,4 בת
 :חגה לי אמרה תימניה. ילדה רה

 : לה אמרתי !כושית ילדה איזו תראי
 :לי ענתה ז אדומה כל־כך את ולמה

 קנתה אמא כסה י לעשות אפשר מה
אותי.

בטחו

 לכל ראיון. ממנה בקש אמיץ, ״היה
!״. ״לא תגיד היא היותר

פוסט״) איבנינג (״סטורדיי

שנתרייט: נבואה

״ הכבאים בל י מתנדבים הם -
,(״קוליירס

בתלושים? כחלוקה?
 חוריו את שמע וחצי 5 בן חיים
 מהמחנות הילדים חלוקת על מדברים
בבתים.
כל עולה כמה אבא, :חיים אמר

 ? בחלוקה אותם מוכרים האם ? ילד
י בתלושים או

רמת־גן מנדלבום, בת־עמי

התוצאות
 דברי כי אותך, מזהיר אני : השופט

 אמת, ורק אך להכיל צריכים עדותך
 עדות של התוצאות הן מה לך הידוע
? שקר

לזכות !השופט אדוני כן :העד
!בדין

 חיפה אפריאט, משה

ס.או.ם.
 יוסף דב אל משלחת שגרו העופות

:בקריה
! לאכול מה לנו אין —
!י יש ולי —

ראשון־לציון גיפשטיין, חנניה

צנע חליפת

 השאלה לדוגמא, לב תשימי אל
 חן ־מוצא האריג אם היא העיקרית
שלנו. החייט כבר ידאג לשאר בעיניך,

פוסט*) איבנינג ,״סטורדיי

 הנהג עונה ? הזה הבנין הוא מה
 שואלת !בית־הבראה זהו בצחוק

המ מה :לתשובתו המאמינה הבחורה
בצ הנהג מוסיף ? ליום הנדרש חיר
הב משיבה ליום. לירות 6־5כ־ : חוק

לכאן. שהולך מי משוגע : חורה
נהלל ב., ר.

יקרה הבראה

השידור פתיחת
החליט ישראל״ ש״קול אומרים
האח־ והשטפונות הגשמים בגלל
ב״אש־ השדור את לפתוח רונים
ב״מה במקום ביתך" יושבי רי

אהליך״. טובו

האו בעבור באוטובוס. נוסעת בחורה
 פונה ״גהה״, לחולי־רוח ביה״ח ליד טו

:לנהג בשאלה הבחורה

חיפה רענן, רובינשטין

לים מוצא
 לים למוצא עבדאללה לדרישת בקשר

 בתל־ למומחים לפנות לו מציע הנני
 בדוגמת ים לו יתקינו שהם אביב,
 התקוה שכונת של המפורסמים הימים
ועזרא.

 תל-אביב רוזנבאך, דוד

כירושלים הקריה
לירו הקריה עלות עם נשתנה מה
? שלים
 בירושליה הקיר, אל דיברו בקריה —
הכותל. אל ידברו

משואות־יצחק בן־ישר, מנחם

 הבדיחה בעל זוכה אחת לירה של בפרט
 בדיחות זה. במדור ראשונה הנדפסת

 על הזה*. ״העולם למערכת לשלוח נא
הקטן*. זה ״עולמנו : לציין י״׳ המעטפה

סופרים שכר
לכל לירה לי קצבו פעם :הסופר

״שלי מלה  מתי ? ״האמנם נ״ המו״ל !
 בחוצפה דיברתי : הסופר ?״ היה זד,
המשפט...״ בבית השופט אל

חיפה אפריאט, משה

הצבא של הרפואית כועדה
מת שגבי קבע הרופא ובכן ... :א

 שראותי קלוריות, לי שחסרות עקם,
 שבריאותי בקיצור, מפותחות, בלתי

רופפת.
! יופי : ב
 למקום ללכת שעלי הוסיף הוא :א
 בהתעמלות לעסוק צח, האוויר שבו

יומ כמעט בשר לאכול רפואי, בפיקוח
להבריא... בקיצור, יום,
שאתה אומרת זאת !הידד :ב

!משוחרר
— אותי שלח כך לשם ... :א

לצבא.
ראוך ט. ש.


