
שמי אלה דגי סאתבלננים
 כ לחי ט*פ הציעה הת״דת

אכלו והקויבלים
רזים ישראלים

 אירע לא-נעים מיקרה ■1
 סוויסה. רפי המערך, לח״כ
 בן־ לנמל-התעופה בא הוא

ו בנו, את לקבל בלוד גוריון
 ראה הוא לאולם־הנוסעים. נכנס

ו עמוסת־מיזוודות, זקנה שם
 ניגש טוב רצון של כמהווה

 מיז- את לסחוב לד■ ועזר אליה
 שט המכס. לפתח עד וודותיה

והת- הריצפה על אותם הניח

ויס הזמין לבר, שנכנס האיש
ה ולכל לברמן לעצמו, קי

 התברר הערב בסוף נוכחים.
 הרביץ הברמן כסף. לו שאין

 למחרת אותו. וגירש מכות לו
 הזמין האיש, בא שוב היום
 ולכל לברמן לעצמו, ויסקי

 למד כי סבר הברמן הנוכחים.
 הסתבר הערב בסוף אך לקח,
הברמן כסף. לאיש שאין שוב

 אנתוני השחקן של לעברו לשון מוציאאוקי! גיוקי
 הפג- ארקין, פרצוף. לו העושה פרגאס,

 הטלוויזיונית מהסידרה השחקן עם אותו שיצלמו ביקש שומימאי,
ללא״מילים. זה את זה להביו מיטיבים שהם משום והאץ׳, סטארקי

 ולהמתין לאולם לחזור' כוון
 שהוא שחשבה התיירת, לבנו.
 במקום, העובדים הסבלים אחד

 לו לתת ורצתה דולר הוציאה
 המוכסים, אחד כדמי־שירות.

לעז נחלץ סוויסה, את שהכיר
ש שמי לתיירת והסביר רתו
 מיזוודותיה את לשאת לה עזר
הת היא חבר-פרלמנט. הוא

 ביקורה שזהו הסבירה נצלה,
 את ושאלה בארץ, הראשון
 לעשות יכולה היא מה סוויסה

 סוויסה טעותה. על לכפר כדי
 לארץ תבוא שפשוט לה הציע
שנה. בכל

 תזאדה, מלון מנהל 8!
מס אח־נץ, דוב בתל־אביב,

ש אפריקאית, מדינה על פר
ב היא גם לעסוק החליטה
 חטפה תחילה מטוסים. חטיפת
נוס 120 ובו הולנדי, מטוס
 די היו לא הם אבל עים.

 החליט וראש־השבט שמנים,
 לפני שבוע, במשך אותם לפטם

 מטוס נחטף מכן לאחר האכילה.
 שוב נוסעים. 120 ובו צרפתי,

והח ראש־השבט אותם בדק
ב אותם לפטם שצריכים ליט

 האכילה. לפני שבועיים, משך
 ישראלי. מטוס נחטף לבסוף

ה 120 שכל גילה ראש־השבט
 והחליט כשלדים, רזים נוסעים
ה לאנשי־השבט מייד. לאכלם

״הישראלים :אמר מופתעים
 אם זה. את זה לאכול רגילים
 לנו יישאר לא שבוע, נמתין

לאכול.״ מה
על מספרת אחרת בדיחה ■1

 וסילק מכותיו את בו הפליא
 האיש בא השלישי בערב אותו.
 ולכל לעצמו ויסקי הזמין שוב,

 בשבילי?״ לא ״מדוע הנוכחים.
 :האיש השיב הברמן. תמה
שו אתה כאשר אפשר? ״איך

ל הופך אתה אחת, כוס תה
מכות!״ ומרביץ אלים

השבוע פסוקי
 האמריקאי השגריר •

:לינוכיץ סול המיוחד,
 בגין מנחם עם השיחות ״אחרי
 קיבלתי ההתנחלויות בעניין

צרבת.״
 שר־הדתות, סגן •
:דרוקמן היים הרס
 ייעקר אם גם אתפטר ״לא

שלם!״ חבל־ארץ
 שר־החקלאות, סגן •
גרופר, (״פייסי״) פסח

 ש- סבידור מנחם הצעת על
 ״אני מקטורנים: ילבשו ח״כים
 אחידה תלבשת להנהיג מציע

 אבל בביודהספר, כמו לח״כים
 חשבונה על לי תספק שהכנסת

האלה.״ המדים את
 מרדכי תל״ם, ח״כ •

 ראש־הממ- לסגן בן־פורת,
 רוצה ״אני :לוי דויד שלה,
ה אחינו כהגדרת אליך, לדבר

פרענק.״ אל כפרענק אשכנזים,
היוש ״אתם ו לוי דויד •
 עשיתם המערך ספסלי על בים

 מבקשים ואתם כעומרי, מעשה
כפנחס.״ שכר

הליברליים העובדים איגוד בוועידת ובימת״הנשיאות המקהלה

2319 הזה העולם


