
ן * ן ■ ן ן ^ ■
^ 1 1 ן ■

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכס עורכים • 5 מס־ גיליוו

וגן חיי הציל צה״ו
 שישי יום בגיליון קרא

 הבא״. ״העולם של
 הבאבא ״העולם

מייסעס״:
 אישי יומן - ארלווורוב

 אוהיו רצח באמת מי
 פ״נ של כתבת!
 כתב - כ״נ (לשעבר

דל אם־בצל נוער)

וחמש עשרים שש השעה לפני אלה שורות תקראו אל אזהרה:
)6:25.(
לגלות מותר עת3

 מלהפגיז נמנע אשר צה״ל, על־ידי ניצלו חוסיין של חייו רק לא
 מנהיגה צדניינקו, גם אלא יום־הכיפורים, במילחמת ארמונו את
 רוטציה משחקי במיסגרת לפרוש שנאלץ ברית־המועצות, של

 הגנה לצבא חייו את מותו, ליום עד שנה 36 משך חב, היה רוסית,
 את מלהפגיז נמנע נעלים הומניטריים משיקולים אשר לישראל,
הקרמלין.
 (רב״ט), 12346571 מם. מורשה עוסק הנישום, הינו נוסף חייב

יולי. חודש סוף עד ארפה לו ניתנה אשר

לשלם מסביב 1 מזוייפיב דולרים תזהה איך
מאמריקה רבנים תדע? כיצד מזוייף. מהם אחד אחד. כל אחר דולר בני שטרות שני לפניך

מתנגדים
< י '"״ ' 8 352171260. ל״מילוומת^^''1 '

הכוכבים״
מ מאות נתיבות.

 סא- הגאבא של חסידיו
בנתי אמש נתבגסו לי

לשידור והאזינו בות,

 בשטר ואילו 0 היא התחתון(המזוייף) בדולר מימין השלישית הסיפרה לב! שיט
.1 היא השלישית הסיפרה האמיתי(העליון)

 זייף לא מרוע נשאל אחד דולר בני השטרות את שזייף בית־הדפוס בעל
 קטן בית־דפוס לי ״יש והשיב: דולר, 100 של למשל יותר, גבוה בערך שטרות

כל־כך." גדול שטר לזייף לעצמי להרשות יכול הייתי לא לכן וחסר״אמצעים.

1  מילים 7
שמיר עם

 התפרסם בעיתונות .שאלה:
הקר את להכשיר אמור שאתה

 ביקורו לקראת בבריטניה קע
 שאתה נראה לנו אולם פרס, של

 לרגליו מתחת הקרקע את שורף
ראש־הממשלה. של

 הלא בדיוק! בדיוק! תשובה:
הדוק פי על לפעול מצווה אני

 וזו. ממשלת-האחדות של טרינה
 חרד באדמה דוגלת לכם, כידוע

כה.

 11 לשיחרור בתמורה
 צד״ל דורש הפינים

ושבדיות פיניות 200

 של מחצרו באידיש ישיר
 הרב מלובביץ. הרבי
 לממשלת־ישראל קרא

 ב־ מלהשתתף להימנע
מח מילחמת-הכוכבים,

 מאכלי- יאכלו פן שש
בשביל-החלב. בשר

 נהגי מיסבר
 המומות

 - בניו־יורק
יגדל!

ה בפרך ניו־יורק.
 שהמחסור מקווים גדול

ה בגהגי-מוגיות, החמור
 יוקל התושבים, על מעיק
 של סגירתו עם במעט
אתא. מיפעל

בע״ה

 חשונה מודעה
לחסידינו!

שאי הנורא המעשה בעיקבות
 נשך אשר מחצרנו, לחסיד רע

הק בהפגנה שוטר של בידו ונגס
 פוסק הריני הבימה, מול דושה
 בהחלט חמור איסור שחל בזאת
 שש במשך מאבלי־חלב לאכול

 הבאות! ההפגנות שלפני השעות
שליט״א מזוגלובק האדמו״ר

והתרבות החינוך משרד

לשיחות־השלום מועמדים בחינת
 המוקדם בשלב להשתתף הרוצים הפלסטינים לכל מיועדת הבחינה

 למו״מ. כשותפים התאמתם את לבדוק ומיועדת שיחות־השלום, של
 בעפרונות־חבלה. ולא בעט, לכתוב יש שעות. שלוש הבחינה ג!שך

 אמריקאי. בסיגנון הבחינה
נקודות): 25(ראשונה שאלה

בשבת? החיפאי הרכבל בהפעלת תומך אתה האם .1
בשבת רק (א)
ראש־חודש שהיא בשבת (ב)
 לרב ישלמו כמה תלוי (ג)

מאסר): שנה 25(שניה שאלה
המחתרת? עצורי שיחדור בעד אתה האם .2

עכשיו (א)
המישפט אחרי (ב)
הצהריים אחרי (ג)

ראש-הממשלה: שאלת .3
ת יא)
לא (ב)
ולא כן (ג)
ערבי.״ הוא טוב ערבי הסיסמה: את השלם

ומייד. תיכף ושלח העתקים, בשלושה תעודת־פטירה צרף

למה. תבינו תיכף - תחנו אל אבל בעיון, ותקראו רגע תעצרו
 יותר אתכם ינעלו לא ממחר דנוור. סנדלי את תגייר האקדמיה

בסד״חניה. אלא בסנדלים
המונח! מקור מה
 דה״דנוור המרקיז הוא הלא אילת, סנדלי ממציא שם על - סד

 המסתגרים מיסדר ומייסד פולין יהדות מגדולי דה־סד), (מקודם
 - ובארמית - הוא חד דארעא סדנא לדוגמה: ).1983 (בירושלים

בעצמו. למשחרר מאסר שנה
 אין אסורה! החנייה לדוגמה: א.ס.ר. מהשורש אין. - חניה

 לפקודת- 22 סעיף (שמות, קנס ויחטפו ויחנו ויסעו חניה!
התעבורה).

 אוטוסו לתוקף ייכנס השינוי חברה. לב, שימו כשהבנתם, עכשיו
 העולם של הקודמים הגיליונות לכל מהר רוצו אז הבא. בשבוע

 נעלי המונח מופיע שבו מקום בבל בעיפרון או בעט מהר ושנו הבא
תינעלו! פן מהרו דנוור.

התמוטט
ומת!

 קשר״ את שובר הבא העולם
 הקול מחסום את השתיקה,

 ומגלה: הזמן, מחסום ואת
מת / / בתאריך אמש
ומת. שהתמוטט אחרי אסד

 ובבוא הידיעה את (גזור
 וקרא התאריך את מלא היום

בסיפוק). אותה

השבוע שקזת
 האם המישטרה, דובר •אדוני

הח הגיב כיצד לספר מוכן אתה
נא תל״אביב, מצפון האנס שוד,

 דנימות״זרע! ממנו לקחתם שר
•אהההה...אהההה...' הדובר:

 חגגו הבית׳דים
של זיכויו את

ארלוזורוב
 בית״ר אוהדי אלפי חגגו הלילה כל

 הוציאה בשורת־הניצחון זכייתם. את
 הבירה מרכז את שהפכו חוגגים, רבבות

 בית״ר אוהדי ענקית. לקריית־שימחה
בדג מנופפים כשהם ברחובות סבבו
 בקבוקי־שמ־ שולפים רוקדים, לים.
ארלוזורוב! ארלוזורוב! ושואגים: פניה

המוניות
ל״אגד׳

 נהגי־ של דרישתם התקבלה
 לאגד, זהה מעמד לקבלת המוניות

נוס לקחת יורשו הבא בשבוע והחל
לה באגד יחלו במחאה בעמידה. עים
בישיבה. סיע

הגליון במרכז
 דד מהעולם פושעים חבוירת

 את לאחרונה מנצלת תחתון
בה הנחשד אזרת כי העובדה

 צפוי כעצמו, סנדלי־דנוור סרת
 אלה עבריינים לשנת-מאפר.

 הנעול הרכב בעל על מאיימים
 כפול, סכום ישלם לא שאם

מהסנדל. דיבבו את ישחררו

 הוזהר, אזרח שהיכה שוטר
בדרגה. והועלה — התעלם

ה אס מאיים: נבון יצחק
 אתחיל יחמיר, בחינוך מצב

באיומי-התפטרות. לאיים

 מפלא רוצח-הקשישים
 סבו אופטימי. אני תל־מונד:

 היה שלי האחרת הקורבן של
ערבי.

אח להטיל מוכן איני סרס:
ש נושא בכל איש, על ריות
עצמי. על שלא ובוודאי הוא,

 מאסון לקחים הוסקו
 הכדורגל התאחדות בריסל:
 כך על להקפיד תמשיך כישראל

 תהיה לא בארץ הכדורגל שרמת
 כהן אבי על ותאסור אנגלית,
 ליברפול) של לשעבר (שחקנה

בארץ. לשחק

 ליוזמת בחיוב תענה ישראל
 על במשא־־ומתן ותפתח שולץ

 ארצות-הברית עם הסבם־שלום
אמריקה. של

 לעין המזדקרת המסקנה
 היא ארלוזורוב ועדת מדו״ח

 עדיין הוועדה חברי ששלושת
בחיים.

ארלוזורוב, חיים
הניצחון שער את שהבקיע אחרי

בלשונו דייק
 העברית הלשון פינת

 לקקני אבי בעריכת
 ידיד על-ידי נשאלתי לאחרונה

 ״גימטריה" לאמר יש איד ותיק,
 ״גימטריה" שמא או קמוצה) (מ״ם
 וגם נכון זה גם ובכן סגולה). (מ״ם
 שווים בגימטריה שהרי נכון השני
המה.


