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ד וחברי בארצות־הברית. כו הלי
מימיהם את להטיל לצאת אף יוכלו לא בכנסת

עז מהי :מנוסי היקשה ■1
״כש מתפתחות? לארצות רה

 עניים מאנשים כסף לוקחים
 אותו ונותנים עשירה, ארץ של

 ארץ של עשירים לאנשים
עניה.״

 אפריים הסטיריקן 81
 אד- ששימחה טוען סידון
 שורשים, אחרי בחיפושיו ליד,
 האחרונים בחודשים נעלם

הש שם האדמה, לפני מתחת
 לדבריו החפרפרות. בכנס תתף

 ציונים להכליא ארליך הצליח
הכ פרדות־משא, עם כלליים

 של ונדיר מיוחד זן שיצרה לאה
מלידה. מסורסים ליברלים

 אפלכאום. בועז 8!
 מי פרס, שמעון של עוזרו
 ל־ תמועצה יו״ר בעבר שהיה
 צופה הישראלי, הסרט !מידור
המצומ לקואליציה קשים חיים
לדב בגין. מנחם שיקים צמת
 בכנסת המערך עומד ריו,'

 ולא הליכוד, את קצר ״להחזיק
 מאולם־ לצאת לאנשיו לתת

להשתין.״ כדי אפילו המליאה

 תל-אביבית במספרה ■<1
 דודו הבדרן השבוע סיפר

ב כי (״הצ׳חצ׳חים״) טופז
 הוא הקרוב אוקטובר חודש
 אישור־ הירוק, לכרטיס מצפה

 דודו בארצות־הברית. עבודה
וכבר הארץ, את לעזוב מתכנן

 כמו ביותר, הקיצוניים הדברים
להתפטר.״ מתכוון ״אני

 שעבר השלישי ביום 81
ה של ועדת־הכספים התכנסה

 לישיבת־נעילה היוצאת כנסת
 יושב־ראש כשהודיע חגיגית.

 שלמה חבר-הכנסת הישיבה,
ש מאגודת־ישראל, לורנץ

 אמרה האחרונה, הישיבה זוהי
 אלה־ סמדר הוועדה יועצת

 אכן והיא נדר״. ״בלי ז נכי
 שוב יומיים כעבור צדקה.
 את לאשר הוועדה כונסה
החשמל. מחירי עליית
 הוועדה של זו בישיבה 81
אמו עדי איש-המערך נשאל
 לגבי מיפלגתו עמדת מהי ראי

 הפתיע עדי המחיר. העלאת
 :באומרו הישיבה באי את

ש מה כל עמדה; לנו ״אין
 ש(יורם) הוא לומר יכול אני

 לקח. וארידור נתן ארידור
 מעתה מבורך, ארידור שם יהי
עולם.״ ועד
 אכרהם סגן-ניצב 8!

 מיפי על אחראי שהיה חמד,
 תל־אביב, במישטרת לג־הנוער

 נעים שבה המעגליות את תיאר
 את בספרו בארץ, העבריינים

 במיפלג בהיותו הבא: הסיפור
 נער למישרדו הוכנס הנוער

 בעשרות והודה שנתפס ,12 בן
 :חמו אותו שאל פריצות.

כל־כך צריך אתה מד. ״לשם
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כחו בעוד משתחררת שהיא גילתה נעלמה, היכן ששאל למי אביב.
פרח. לחולצתה הצמידה לבנים, בגדים שלבשה אילנה, מצה״ל. דש

 ב־ במועדון־לילה עבודה קיבל
בניו־יורק. לונג־איילנד

 פוליטיקאי מוכן מה 81
 רד על שיופיע ובלבד לעשות,
ב ןטע מירהע? קו ע  אחי־ י
 פוליטיקאים ישנם :מאיר

 על אחת דקה להופיע שכדי
את אף לומר מוכנים המירקע

 הילד לו השיב כסף?״ הרבה
 שיהיה בשביל ״זה הפורץ.

ה לפני לספיישלים כסף לי
ואחריה.״ פריצה
כדור היה חמו אברהם 81

 את בעבר ואימן ומאמן, סלן
 תל- מכבי ואת ישראל נבחרת
ההם שבימים סיפר הוא אביב.

 פסק- בעיניו חשוב הכי היה
 היה אז (טיים־אאוט). הזמן
 המאמן אומר מה לשמוע מנסה

 לשחקניו, היריבה הקבוצה של
מ שחשש עצמו הוא ואילו

 אומר היה שלא כימעט ציתות,
לשחקניו. דבר

מי אשת־יחסי-הציבור 81
לא מסתובבת כר״יזסף רי

 רצינית. בארשת־פנים חרונה
 היא מדוע אותה ששואל למי

שהיא משיבה היא מדופרסת

 האינטליגנטי השוטר פיל״.
 :לשאול וממהר נדהם, אינו

 או הודי פיל זה היה ״האם
מ מתפעל האיש אפריקאי?״

 :ושואל השוטר של הבנתו
ה לו אומר ?״ ההבדל ״מה

 הודי ״לפיל בהחלטיות: שוטר
 ולאפריקאי קצרות, אוזניים יש
 לו אומר ארוכות״. אוזניים יש

לך ,,״להגיד :העורח עובר
 לראות, יכולתי לא האמת, את
 על כובע־גרב היה לפיל כי

הפנים.״

 הגיעה נשיא״המדינה, של רעייתונבון אופירה
 במיסעדה צהריים ואכלה לתל־אביב

 כשהגיש וסחוג. מאלווח הזמינה אופירה גן״יהודה. שברחוב זימנית
 :אופירה לו אמרה ומזלג, סכין המיסעדה, בעל רצון, דויד יה

״בידיים אוכלים 1 ומזלג בסכין מאלווח אוכלים ממתי ,בחייך, !

 תעודת־הבגרות לגורל חוששת
ה המופתעים, לשואלים שלה.

 את מזמן סיימה שהיא יודעים
ממה היא התיכון, בית־הספר

 ״חוק־ היא שהסיבה להשיב רת
 איינ־ אלס־ט של היחסות״
 המצאת תתגלה ״אם שטיין.

הל כנכונה, מרידוד יעקב
הבגרות.״ לי כה

 (״ג׳ינ־ שלמח הבדרן 81
כ הנחשב גולהכרג ג׳י״)

 מסתובב לבדיחות, מומחה
לש לי ״אסור כעוס. באחרונה

 בדי־ כל בהופעות. אנשים מח
 אני מוכר, שאני חדשה חק

 אחדים ימים תוך אותה מגלה
 ואף בטלוויזיה, או בעיתונות

ה הוא שאני מציין לא אחד
 אתם שאם לכם דעו מקור.

 בדיחות האחרון בזמן שומעים
ה הוא אני חדשות מצחיקות

 עליהן חל לא ולצערי יבואן,
זכויות־יוצרים.״ חוק

 השבוע סיפר ג׳ינג׳י 81
 :הבאה החדשה הבדיחה את

ש לבנק מגיעה המישטרה
 השוטרים אחד שנשדד. דיווח
 אותו ושואל עובר־אורח תופס

״בוו השודדים. את ראה אם
היה ״זה האיש, משיב דאי״,

 האדום הטלפון אנשי 8!
לתוכ שנים ארבע השבוע חגגו
 מיבקזי של הפופולארית נית

 לכבוד בגלי־צה׳׳ל. החדשות
 ממפי־ אחת יצאה יום־ההולדת

 גלי■ אורית התוכנית, קות
 אנשים לשאול לרחוב, ליאן,

 מים־ ומה האדום הטלפון מהו
ש לה הסתבר להפתעתה פרו.

 של שמה שזוהי ידעו רבים
 לא־ היו אך רדיופונית, תוכנית
הטל קו שזהו שאמרו מעטים

 וואשינגטון, מוסקווה שבין פון
 בטוח שהיה מישהו אפילו והיה
 בגין בין המקשר הטלפון שזהו

 אחד מרואיין רגן. ודונאלד
 גלי־ של הטלפון ״זהו אמר:
 אם לשם להתקשר אפשר צה״ל.

 כבר והם טוב, מרגישים לא
בך״. יטפלו
 יטחל מיטה חבר־הכנסת 81
 חד שהוא בערב־ראיונות סיפר

 צופה והוא מושבע, בב־כדורגל
 ספורט מבט בתוכנית בקנאות

 בעיקר נהנה מוצאי־שבת. מדי
 המיגרשים, שבתוך האלימות מן

 בעניינים, יותר להרגיש וכדי
 נועל כשהוא בתוכנית צופה הוא

 בבגדי- ולבוש נעלי־ספורט
התעמלות.

 שורשים מצוי
מעורר מריר, שונים.
תיאבון
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