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 בארה״ב 1 מס. קולדה״ פעה — בוסטון ״מיססר
בישראל. לה לחבות מ־אי היה : ^
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 משגע טרופי משקה
 בקצב בעורקיכם שיזרום

הקרנבל תופי
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 הקוקטיילים יערני גדולבוסטוך-! מיסטר
 בארעות־הברית

את מציג
בוסטון מיסטר

 — רמת־גן סניף — שלי
בני-ברק — גבעתיים

הציבור את מזמין
פומבית לאסיפה

 פשעה 21,3.81 בשבת שתתקיים
 התרבות בבית בבוקר 10.30

 — רמת־גן פועלי מועצת של
 רמת־ 6 קריניצי רח׳ גבעתיים,

גו•
 ח״ב בהשתתפות

 יחיה חאג׳ צאדק ואדיד
בהן רן

 בהסתדרות שלי סיעת יו״ר —
 סובול יהושע והעיתונאי המחזאי

וינר. יהודה :פותח

לנצל שכדאי הזמנה
 ספות, ויטרינות, שידות, ארונות, : עתיק רהוט

. ועוד אוכל, שולחנות כורסאות, . ד. עו  ו
ם שעונים הסוגים. מכל עתיקי

 פסלי וליטוגרפיות, ציורים נברשות, נחושת, כלי
ת ברזל עבודות ברונזה, תיו ולגן. לבית אמנו

ת כל ובמשך היום בל בשבת פתוח — מו — השבוע י
טבעון, קרית ,37 אורנים רח׳

04-931751 טל׳ י ׳

במדינה
העם

ם רי ם1*11 מ ד ק
 * בדתייס עסקה המישנזרח

 שירק ומי — הפיגוע בעת
הקאגצזר, 7ע

בגרמניה מישרה ביקש
 שחלף השבוע באירועי התבוננות

 לוח־ את אפילו מבלבלת הייתה
 פשוט שפורים היה נדמה השנה.
 הג אחד. בשבוע לאחור הועתק

 העמדת־ ההתחפשות, ההישתטות,
 הארץ, את תקף והשיכרות הפנים

 איזו החליטו שהאימהות לפני !עוד
לילדיהם. לרכוש או להכין תחפושת

 הפגנה ערכו הקיצוניים החרדים
 בירושלים(ראה עצומה והפגנת־כוח

 השוטרים מאות ).40—41 עמודים
 שזזוייבו — מישמר־הגבול ואנשי
 האבנים מול ראשיהם את לסכן

 נגד ולהיאבק אליהם, שהומטרו
 גוייסו — מנאצים חובשי־יקפוטות

 ״ חיו־ תפקיד ומכל רחבי־הארץ מכל
 מכווני־תנועה, למצוא היה קשה ני.

 באותה וגניבות פריצות חוקרי
 גם נלקחו שכוחות להניח יש שבת.

ביטחוניים. מתפקידים
 לכך, !בהוכחה צורך היה ואם

 בירושלים. האוטובוס תקרית באד,
ה אלף 15 התפזרו בטרם עוד

 על שבעי־הרצון־העצמי חרדים,
 במה נקראו וכבר תבוטת־המישטרד״

 אוטובוס על !להגן כדי מהשוטרים
 כלבי־הגישוש ׳מהמארב. שהותקף
 ׳לבית ישר הלכו למקום שהובאו

ש וההשודים יסמוך, ערבי בכפר
בניסיון־הפיגוע. הודו שם נתפסו
 התחפש. האוויר מזג גם
 אולי יריות, נורו לכן קודם יומיים

ה בשנה -שנורו ביותר המצחיקות
 ו־ עיתונאי לוריא, רענן אחרונה.

 ירה עולמי, שם בעל קריקטוריסט
 מזכיר־המטשלה, של לעברו היצים
 שנאור גילה לוריא נאור. אריה
 שיל סודי חומר עיסקה: לו הציע

 ״■ הבטחת תמורת ממ״שלת-ישראל
 וולט, די הגרמני בעיתון תעסוקה

מהשילטון. יירד שהליכוד אחרי
 בשתי להיזכר שלא היה אי־אפשר

 אלה: אישים בשני הקשורות עובדות
 הישראלי היורד הוא לוריא רענן

 לוריא של יבנו ביותר. המפורסם
ה לפנימיה־הצבאית ללסת החליט

 בתקופה פוינט, ווסט אמריקאית
 העובדה לצה״ל. צו־גיום קיבל שבה

 הוכה נאור שאריה היא השנייה
 המיישטרה, על־ידי -ונעצר קשות
 שניסה בעת שנה, 16 לפני בדיוק
 גרמניה מערב קאנצלר על לירוק
 שביקר אדנאוור, קונראד דאז,

בארץ.
 האירוע את מנבא החזאי אולם

 ה- מזג־האוויר — ביותר המצחיק
ה לב את ביל-כך -המשמח אפיבי,
 ו׳העדלא- התחפושות שוחרי ילדים
 ולחיהפך להשתנות עלול ידות,
בימי־פורים. דווקא גשום

מיפולגות
י ״

ה 1א חצלוד. ד ס ע ק
 לסכן מוכן היה פרס

 לשמור כדי מיפלגתר, את
בה שליטתך על

ה בשנים התרגל לויינסון יעקוב
 המילה את -לשמוע לא נותאחרו
 בראשות השונים בתפקידיו ״׳לא״.

 ל- זכה הוא בנק־הפועלים הנהלת
 מקרב רק ולא סביבו, אומרי־הן

גדו מנהלי־מיפעלים פקידי־הבנק.
 ו- שרים ראשי־ההסתדרות, לים,

 ״לא״ אמירת שכל ידעו, מנכ״לים
 מהבנק כסף פחו-ת פירושה ללוינסון
עוימד. -הוא שבראשו

 השעה שהגיעה לוינסון כשהחליט
הפולי של הקרים למים להיכנס

 דעתו על עלה לא ישראלית, טיקה
 האמת ״לא״. לו יאמר שמישהו

 שבועות כמה ׳לפני שעד היתד,
 לסרב מישהו דע-ת על עלה לא

 לוע־ של בקשה או תנאי לאיזשהו
טוו•
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