
הממשלה הנעיל ״שוונסי־קולה״
 החברה רמנכ׳׳ל רה״מ חתמו ההסכם על • מיליארד 18ב־ הממשלה את קנתה

 נגד מפעולות להימנע תתחייב • הנוכחי בהרכבה תמשיד הממשלה י•
 המדינה מתקציב כמיליארד תחסוד העיסקה • ומפורנוגראפיה בטחורהמדינה

 כל • רמת־ההכנסות לפי לציבור חינם יחולקו ״שוופסי־קולה״ בקבוקי •
• ישראל״ ״שוופסי־קולה הכתובת חולצותיהם על ישאו הממשלה חברי

 מפעילה לא עדיין שוופסי־קולה
ה בטאון את אכל הממשלה, את

 ״פי־האתוך הירושלמי סטודנטים
מפעילה. ככר היא

 ספק־פוליטי עיתון הזה״, ״היום
 האתון״ ״פי את קנה ספק־מיסחרי,

 האד של הסטודנטים אגודת מיד
 ידפיס והוא העיכרית, ניכרסיטה

הירו כקמפום חינס אותו ויפיץ
 הזה״ ״היום עם כיחד — שלמי
עצמו.

 מכרו אשר הסטודנטים, עסקני
(ה איש 20,000 של כטאונם את

 כין נככדים, אגודה מיסי משלמים
 כיטאוס הוצאת למטרת השאר

הכס כחסכון העיסקה את מנמקים
 לעזאזל לאגודה. מכיא שהדכר פי

 כסף, אין אם הכספי! החיסכון
 — כפן! אין אם סטנסילים. תדפיסו

 ולכות■ דעורו* משכורות על ותרו
שכמותכם. קוויזלינגים כים,

ב־ התחייכו ״פי־האתון״ עורכי

מרמרי חנור

1
 מהתכט- להימנע הזה״ ״היום פני

פור לפרסם ולא המדינה נגד אות
ה או הפירסומאי מיהו נוגראפיה.

שיח המצכיא-לשעכר או תעשיין
פורנו מהי הסטודנט כעכור ליט

ה נגד התכטאות מהי או גראפיה
ש יצרן־המשקאות מיהו מדינה?

 מעיתונות- פורנוגראפיה יימנע
? סטודנטים

מקוו
 ככל היה יכול זה מעין צעד
להשכ־ מספקת סיכה להוות ים

בטלודיויה:
, מדורנו במיסגרת ב ק ע  נמשיך מ

ב ששברה ק, ט ו ב ל כ אחר לעקוב
טלוויזיוניים. שיאים גם אחרונה
ק כתב ט ו ב ל שבו לפני יצא, כ

קו והקליט (רשמקול) טייפ עם עיים,
 אחר־כך כלשהו. בנושא כלשהם לות
 לאול־ המוקלט והחומר הטייפ עם חזר

 מנחה־ה־ לחץ באולפן פן־ד,טלוויזיה.
 והמצלמה כפתור־הטיים על תכנית
בזום־אין הטיים) (את אותו צילמה

אינה
הדמוקראטיה

ה השלילה נגד מוחה הכותב
אזרח זכויות-יסוד של מחפירה

שנים. תשע מזה לו הנגרמת יות,
 האדם לנשיאות נבחר אמש

ישי ויעצב, בכותב ישלוט אשר
ה ארבע במשך גורלו את רות,
הבאות. שנים

 מונעים לעיל, הניזכר למרות
הנר במועמד לבחור הכותב מן

 אחראי לתפקיד כמתאים לו אה
ב להסתפק אותו ומאלצים זה

היש המקומית לרשות בחירות
מוני שהיא רשות — בלבד ראלית

בעיקרה. ציפאלית
 ויש בלתי-נסבל, הוא זה מצב
בהקדם. לתקנו

 היה יכול המאושר הצופה מרהיב־עין.
 הקולות את לשמוע ואף בטייפ לחזות

 בעוצמתו, להדהים היה שעשוי פלא —
 ב־ מצלמת־הסרט הומצאה אילמלא
 לצלם גם ואיפשרה הי״ט המאה שילהי

בעלי־הקולות. את
:שוב השיא נשבר שבוע לפני
 עיריית נגד טענה היתד. אחד לילד

 עיריית לאולפן, הובא הילד תל־אביב.
 על בקיצור סיפר הילד לא. תל־אביב

 מכ־ אל המנחה פנה ומשסיים בעייתו,
 ואנו תגובה, להשיג כדי שיר־הטלפון,

 המודרני. החיוג בפילאי לחזות יכולנו
מצח ומזכירות מביכים נסיונות אחרי
 דובר את המנחה לבסוף קיבל קקות

 מא־ בקע המטושטש וקולו העירייה
 הדובר נמצא כאילו הטלפון, פרכסת

ה קול עם לסאטורן. בדרך בחללית
 בניין תמונת המסך על הופיעה דובר

 אדם הכותב, מידידי (אחד רב־קומות.
 בשיחה לכותב גילה באדריכלות, הבקי

 עיריית בניין כנראה זהו כי פרטית
תל־אביב).

 בין העירנית השיחה התנהלה וכך
 תמונת־הבניין־ לבין המנחה־המטלפן

 דקות במשך המדבר־בקול־של־חללית
 ותיק מאזין שהוא — ולכותב ארוכות,

ב לעיין אלא נותר לא — לטלוויזיה
הת לצלילי האהובים, מז׳ורנליו אחד
הסימפונית. לונה

 ישתמש כי הכותב, החליט ולעתיד,
 וכך, הטלוויזיה מכשיר של בקולו רק

לש יוכל כלשהו מידע להפסיד מבלי
? רדיו לא זה בלבד. אגרת־רדיו לם

ולפי האגודה להפלת לימודים, תת
 היה יכול כזה צעד המערכת. טורי
ל מספקת סיכה להוות מקום ככל

 אכל ועיתון־האכ. העיתון החרמת
ו שכר-לימוד זה סטודנטים אצלנו

ל איכפת, למי ומילגות. תקצירים
 איכפת ולמי מה. קוגה מי עזאזל,

עי מוכרים שהיום עסקנים שאותם
 ה־ העיקר מדינה. ימכרו מחר תון

הקכיעות. והעיקר כי.איי.,

בעייה
הורמונאלית

בשחמט
באו נחשפה מבישה שערורייה

הת נאשר השחמט, לימפיאדת
 מזרי־ ישראל נבחרת נשות בי ברר
 כדי גבריים הורמונים לעצמן קות

יכולתן. את לשפר
ל נחשפה ההזרטונים פרשת

 הרצופים הניצחונות שרשרת אחר
 הישראלית. נבחרת־הנשים של

 הישראליות כי קבעו מומחי-שח
ממש.״ גברית ״יכולת מגלות
דו מקרים הישנות למנוע כדי

 התחרויות מארגני הבטיחו מים,
 בדיקות־מין תיערכנה להבא כי

 כן הנשים. נבחרות בכל קפדניות
המשתת חלוקת אפשרות נשקלת

 (מוח מוחם נפח לפי לבתים פים
 ולא ובו׳) חצי־כבד תרנגול, נוצה,
אבר־הרבייה. מיבנה על-פי

 מתקרב! תתורו רח,1א
בתשובה? חנרת נבר האם

י נ ס ה צ ל א ו ע ז המשיבה אחר•ז

 !ציפורניים לכסוס או לאונן או לעשן הפסקת בבר האם
פרברי-הכפר! אל מפרברי-העיר כבר עברת האם
 תמצית־לתת ולשתות ביצייה במקום כוסמת לאכול התחלת האם

ז אקסטרה-פיין במקום
 ילדים לעשות או השפם את להוריד או זקן לגדל החלטת האם

1 חתול לאמץ או
ילצופים! או לשינוי הצטרפת האם
 גיד ספרים! לנהל התחלת שמא או למישמר־האזרחי התנדבת האם
 למרכז-הרב! המרכז מקולנוע עברת האם
 !בשאלה לצאת במקום בתשובה לחזור סוף־סוף החלטת האם

תודה. בתשובה. חזור מתקרב, החורף אזרח,




