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המנשפט
 יפה- בחורה טענה השופט,״ ״כבוד

הב הזה ״האיש בבית־המשפט, פיה
 אחרת. עם והתחתן איתי להתחתן טיח
 עשרת דורשת אני ליבי. את שבר הוא

פיצויים!״ לירות אלפים
קיבלה. היא

 בית־משפט, באותו אחר, במישפט
 שנפגעה אשה על־ידי תביעה הוגשה

 היא ברגל. עצם לה ונשברה ממכונית,
וקיבלה. פיצויים, לירות אלף דרשה

 ליבן, את תשבור אל השכל: מוסר
עצם. איזה להן שבור

ר קו ס בי אי שי הו
 עומדים וכולנו כושים, נשיאים ארבעה באים לנוד יש מצחיקה מדינה איזו

הראש. על
 מקסימום אז מקבלים, כבר ואם בארץ, מקבלים לא אנחנו יהודים כושים

לדימונה.
 בבר־מיצווה. להשתתף המערבי, לכותל הולכים לא־יהודים כושים
 אחידג׳ו מובוטו, אבל נחמדים״. ״לא הם סוויסה, אוחנה, אפללו, כמו שמות

מאוד. יפים
?) לא ביאפרה, ליד (זה ניגריה !האלה השלום עושי באים שמשם והמקומות

 לשם ששלחו אחרי בקונגו, המהומות שבזמן לי מזכיר זד. קונגו־קינשאסה. או
 רוצה אתה אוקומוטו, ״גנרל ושאלו: לגנרל עיתונאים כמה פנו או״ם, כוחות

 מאוד.״ טעימים היו האחרונים ״כן, ענה: הגנרל לקונגוז״ או״ם כוחות עוד
 מעליזה ששמעתי סיפור לי מזכיר הזה הטררם כל אבל למה, יודע לא אני
 היושב הנוסע על ומקיא בחילה, מקבל הוא פתאום ברכבת. נוסע אדם עזיקרי:

 חזיר? ״אני הראשון: לו עונה חזיר!״ ״אוי, וצועק: בזעם קופץ האחרון מולו.
נראה.״ אתה איד תראה

לגורה ציון קוד
•י

 הנשיאים מארבעת אחד כשירד
 אליו ניגש לוד, בנמל״התעופה הכושים

באנג איתו ודיבר העיתונאים אחד
לית.

טו, טו, ״טו, :הנשיא לו השיב
 אני או, או, או, טאו, צ, צ, צ, צ, צ,

עברית.״ מדבר
 איפה ? ״עברית :נדהם העיתונאי

עברית!״ למדת
 טי, פיר, פיר, פיר, ;טו טו, ״טו,

 השיב לגולה,״ ציון קול טי, טי, טי,
הכושי. המנהיג

הקטנה המודעה נינת
 כ״ידיעות פורסמו אלה מודעות

.2.11.1971 כתאריך אחרונות״

באלוני□

החברמן
 הצהוב הטריומף את שמחב

 278—140 מספר
 הסוף עד גבר להיות מתבקש
 הטצאו מקום על ולהודיע

747—148 לטלפון

״אחד כמידכר קורא לקול רק מקום כאן יש :״הסתלק !

במטוס שיחה
 לעשות דעתך ״מה לדיילת: טייס

״אהבה !
 בפעם אהבה עשית ״מתי דיילת:
״האחרונה ! 

 .״1950״ב״ :טייס
 זמן.״ המון לפני זה ״יה, דיילת:
."20.15 רק עכשיו ״למה! טייס:

באסקימוסים ד״ש
 מונית. לתפוס מנסה בלונדית חתיכה
 רונזיאו אלפא מכונית לידה נעצרת

 אומר: ההגה שליד והיפהפה פרטית,
 צפונה.״ נוסע אני בובה, ״היי,

 דרישת־שלום ? אומר אתה ״מה
 ומפנה הבחורה משיבה לאסקימוסים,״

גבה. את לו

שדכן או רופא
 איש־כסית: מחצקל שמעתי

״דוק :לרופא נכנסת ,29 בת בחורה
 אוי...״ אוי... אוי... טור...

 לה אומר בכתובת,״ טעית ״גברת,
 את אותי, צריכה לא ״את הרופא.
שדכן.״ צריכה

 קדזשא חברה
• מציעה: לעשירים.

 עם יחד אותך קוברים ״אנחנו •
הכספת.״

 כיסים מס תכריכים ״בהנחה, ס
גדולים.״

החלטות... החלטות,
טחוטז״ כל־כן נראה אתה ״למה

תפו כממיין בבית״אריזח עובד שאני מפני ״זה
 חורים. שלושה עם גדולה, מכונה שם לנו יש זים.
 גדולים, לפי התפוזים את וממיין שם עומד אני

 שהורג מה זח שלו. בחור אחד כל וקטנים, בינוניים
החלטות.״ היום כל החלטות, החלטות, אותי.

לה3ל33 שיפור
 לחנות שלה הנכד עם נכנסת מבוגרת עקרת־בית

 10ב־ לקבל אפשר מה ״אדוני, ושואלת: מכולת,
?״ גרוש

המוהר. לה משיב ממקבץ־נדבות,״ ״קללה

גיל של וויו״!
 איכילוב, בבית־החוליס לחדר־המיון הוכנסה אשת
 את להשיב הרופאים מאמצי הכרה. מחוסרת כשהיא

בתוהו. עלו רוחה
 כמה בת ״תגיד, :חברו את הרופאים אחד שאל

לך?״ נראית היא
השני. השיב ,״38 בת ״במרד

!״29 בת ״אני המעולפת, האשת קפצה פתאום,״ ״מה


