
 חשיבות בעל הוא עילית )220(בוולשה המגיהים שכנם למרות
ראשונה, ממדרגה לאומית

 לגרום אף ועלולה הכנס, בתוכנית תיפגע שהעדרותנו למרות
דיפלומטית, לתקרית

 אישר כבר הבא" ב״העולם מחלקת־החדשות שראש ולמרות
 - לחו״ל בכירים נטיעת לאסור להחלטה בניגוד נסיעתנו, את

נסיעתנו. את לבטל החלטנו
הבא־ -העולם עורכי כמונו) ינהג ישראל עם וכל יתן, מי

שווייץ הבנקים, רחוב

מחצות החל
 ישראל ״עם ובגימטריא 286—666 החיפושית(מיספר מכונית

 אסור, במקום חניה בזמן דנוור״ ב״סנדלי אמש שנלכדה חי״),
המ שיחדור על במחאה בשביתת־רעב מעצרה, עם מייד פתחה,
אותה. יחונו אשר עד בה ותמשיך חבלים,
 זהה יהיה גורלה בי לה והבהיר המכונית עם נפגש שילנסקי חייב
הביתה.״ תבעי את גם — ישוחררו ״אם היהודית. המחתרת לגורל

מס־פסיעות

במדינה ביותר החי העיתון
רופו ובנצי פז אלכס עורכים • 4 מס׳ גליון

 הזמין אשר בביר, שר
 שלו, לדירת־הגג מעלית

הנז מאשתו סטירה חטף
עמת.

מפגינים החיפושיות

 אפעל סרט:
 *0 על
מצפוני! צו

הצי הלחץ בעיקבות
ל והולך הגובר בורי

 ל• ועדת-חקירה הקמת
 הודיע מילחמת-לבנון,

 ראש-הממשלה, אמש
להח ,.אין פרם: שימעון

בחופזה! ליט
 כש* יום, 511 ״בעוד

 <חה.. שמיר עם אתחלף
 בכובד- אשקול חה״חה)

 ואפעל המצב את ראש
 האישי מצפוני פי על

 לי שיתברר כפי בלבד,
דעת־הקהל.״ מסקרי

בריאות
 צעירה אני בדוי): (שם ש.ב. שואלת

 לרוץ רציתי הקיץ בוא ועם וחטובה
בעי קראתי והנה גופי את ולשזף לים
לעשות. מה להזיק; עלול ששיזוף תון

 שאשיב. טרם חולה: אני ד״ר עונה
 אותה וכלל כלל לי ברורה שלא אציין
 נשינו קשישינו, נערינו. של נהירה
 כלום זה. ים שהרי הים. לכיוון וטפינו

 מתרפסים אין האומנם לנו? הוא ידיד
 י מי שבאויבותינו? הגדולות בפני מימיו

 את מלחך אשר הוא לבנטיני ים לא אם
 ומגר־ האינקוויזיציה ערש ספרד, חופי
ובל מימיו״שלווים האין היהודים? שת
 ארצו מגף את בעוטפם מתייסרים תי

 אבין לא מקדשינו? הורס טיטוס של
 מתפלשים בארצם גאים יהודים כיצד

 משתף כיום שגם זה ים של בעפרו
 סוריה, שבאויבותינו, החזקה עם פעולה

 אלא זאת אין לים. מוצא לה בהעניקו
 עמנו של הרופס אופיו של בעטיו

 שגל אימת כל עצמו לכוף הממהר
לעומתו. מתנשא עכור

 מנת על הקוראה: לשאלת ואשר
 השמש שבקרינת מהסכנות להמנע

 בכדי ולא לעמנו אויבת היא אף (והרי
הע ״שמש ימ״ש, סטאלין, נתקרא
 שעות בין ביס להיות מומלץ מים"),

השחר. איילת שעת ועד הדמדומים

 על שהוטלה הצנזורה ל: הרמטפ״
מישגה הימה לחילופי־השבויים המגעים

ש ה בפרשת על הפירסום למרות
כי שי הר הצנ אמש הודיע .1 0 תמורת

באה ה למרות ובכך נוספים לא
לקיצה. הפ

 עם שנוצר החמור, העיוות
ב יתוקן מס־הנסיעות, הטלת
 מס־ לתוקף ייכנס עת חצות,

פסיעות.
 הצועדים כל על יוטל המס

 ויכולים בידם, שזמנם ברגל.
ממ לטייל לעצמם להרשות

ת ברגל, למישנהו אחד קום
 במכוניות־פאר להשתמש חת

מרווחות.
 מ־ 507־ בסך מיוחד היטל

יו קיצבת־הביטוח־הלאומי
 ה־ ועל מקלות־הליכה על טל

 של מנקרי־עיניים ליכוני־פאר
 זמני, הוא זה היטל קשישים.

ה הליכת עם תיפסק וגבייתו
לעולמו. קשיש

נמלט עבריין
עצמו הסגיר

למערכת!
התחבורה מחיו■

הציבורית
א  יקוצרו - יועדו י

הנסיעה! מסלולי
 ממחר יעמוד נוסחת־הפשרה פי על

 30 על לתל־אביב מירושלים המרחק
 הישן). המחיר (בסוגריים בלבד ק"מ

 והמרחק הדתיים דרישת נתקבלה
 20 על יעמוד לירושלים מתל־אביב

 החוזרים על להקל מנת על בלבד. ק"מ
תיפ לא החלשות השכבות בתשובה.

 יישאר לערי־הפיתוח המרחק — גענה
בעינו!

מודיעה ,,בזק״
 הבא בשבוע החל

 מיספרי־ יועלו
 <40/0ב־ הטלפון

 חיוג לדוגמה:
 לתחנת־מישטרה

 100 (לעומת1<4
מקודם)

הגליון בשולי
הדולר. על עבר שחור יום

 וימנעו המשוחררים המחבלים
 מעשי קיצוניים, מגורמים בכך,
 פוגעים שהיו אכזריים, לינץ׳

הטוב. בשמם

 הזמין -אתא״ עובדי ועד יו־ר
 את למנוע כדי דנוור סנדלי

מהמפעל. העובדים פינוי

 למלחמת יצאנו ארידור:
 שם לנו שיהיה מנת על של״ג
 ואשר שתכננו להיטל נאה
 תשתית את להשמיד נועד
 ושחיבל חוסל שלא ההון

הכלכלית. במדיניות

 תעודת״בג- יקבל לוי דוד
 ״אורט מתיכון כבוד של רות

 מלאי שכל אחרי - עפולה"
האוני של ד״ר-הכבוד תוארי

 לשימעון הוענקו ברסיטות
החולף. בשבוע פרס,

 מישטרה כלב בכלביאדה:
 אותו ועישן חשיש ק־ג תפס

שנתיים. במשך

 לעולם: תוחזר לא ירושלים
 הפועל־ של עלייתה עם

 דה הלאומית, לליגה ירושלים
 לחוקק התחייה סיעת רשת
ללי החזרתה את שימנע חוק

הארצית. גה

 תובעים הבנקים ראשי
 מקורות־המי- לחקירת ועדה

להתמו שגרם הציבור, של מון
מניותיהם. טטות

 הפיננסי המשחק מסקנות
 עיסקת לפני שנעיד ״חוחים",
 שנה חצי תפורסמנה החבילה,

המשק. התמוטטות לאחר

את יתלו גוש״אמונים אנשי

 ״אורנים״ מילחמת
 כי הוכיחה

 מישחק״המילחמה
הצליח ״שושנים״

 מנת־חלקו שהיו והכלימה, הבושה
 באשר לענייני־פלילים, כתבנו של
 עצמו הסגיר אחד עבריין לא אף

 בין- בשעת לקיצן. אמש הגיעו דרכו,
 בירהולץ, מר לפניו התייצב ערביים

 מבכי־תמרורים: חנוק בקול והתוודה
 עצרתי לא מאז שבועיים, ״מזה

 המיש־ נמלט. עבריין הריני ב,עצור,
 וכתוצאה מזה, יודעת לא עוד טרה
 שאינה למישפחתי, סבל נגרם מכך

מהם.״ מוטרדת
 לידי עצמו הסגיר בירכהולץ מר
 למכירה בזאת מוצע והוא כתבנו,

 הצה־ של הפליליים לכתבים פומבית
רונים.

מיכתבים
למערכת

 מגנה הרוב כי הטוענים יש
ק אנו, חילופי־השבויים. את

נלה תומכת שדווקא בוצה
 שממי ומקווה זה, בצעד בות

 בעתיד גם תנהג שלת־ישראל
דומה. באופן

 מצורפות חתימות 1150
 במערכת (שמורות

גוש־אמונים) ובסניפי

ישראלמשטות

פתוח טלפון קו
שת נין ,28.6.85 בתאויו ש 16.00-18.00 ה

המשטרה תחנות למפקד■
שיב דבר פתוחים, הטלפונים ישארו ארה בשעות

 המישט־ רתחנת שיתקשר מי לכר תפוס צליל טיח
 צליל לקבל יהיה ניתן (בעתיד מגוריו. באיוור רה

 יהיו אלו בשעות אחרים). חיוג באיזורי גם תפוס
 יובל טלפון לו שאין מי ובל בתחנות בולם השוטרים

לח טבלי הקרוב, הציבורי לטלפון בביטחה לגשת
 משוטרים. מכות־רצח יחטוף שמא שוש

—^ י י י

קוראיו בל טרידי הנקרא היחידי העיתון הוא הבא־ .השלם

מרביים מחירי□ לוח
ף ק תו מר. בסיון ח־ מיו□ ב ש 28.5.1985 ת

ד ר ש ה מ שי ע ת ר ה ח ס מ ה ו

לן ה ת ל מ שי ם ר רי צ מו א ה ל רו ש ק תיי  ה
ה ר צו ה ב ג רי ח


