
במדינה ביותר החי העיתון
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בשנת עישן בגוו - שניחת.!ונקי
 להתעוררות בכתום שנשא בהרצאה שרץ, הרב גילה זאת

 מאמין .אני הרב: אמר עוד .אור-עייף״. בישיבת נרדמים
המוות.־ לאחר סיגריות בגלגול

 אחרי נפגשו
שנה! 30

 משד הכירי שלא ובכו אב
 בבית־ אמש נפגשו שנה, 30

 תר־ רחמניה אתית היולדות.
 ,30ה־ כן לאב, הציגה גשת

 קץ. תה לא לאושרם בגו, את
ה המרגשת הפגישה ל ט ת ת

 הנסער, כתבנר של מעינו עה
 הברוכה״ ליוזמתו תודות אשר
 ת של שרות־המילואים בעת

 חודשים, כתישעה לפני אב
לפועל. הפגישה יצאה

 על ערו .בזק״ חוקרי
 כנופיה של עיקבותיה

טלפון. מיספרי שזייפה
האסון גורמי

יומן
יהד

 היקר, יומני לד שלום
 חזר. שאלין אלוהים, אני, זה
 אלוהים, אני, זה כן,

 מורשה עושק
 ומנהל״פינקסים.

 רושם ואני פתוח אתה
 הזהו החודש לנו היה מה
 זוכר: בבר אוסו״טו אני

 פתח״תיקווה עיריית ראש
 ידיים נסל לא

 צהריים. לאכול שהלן לפני
 חרפה! איזו בושה! איזו

 פעוטים ושניים עשרים
 בתשובה! לי אקח
 הכלו זה מה, עודו ומה

 לעוד! צמא אני - לא אוהו,
 שר״הפנים פרץ, הרב
 שנית פיו את פצה
 לאלה-מרי הרבנית את

 אכרית. בתאונת־דרכים
 הכלו זה מה, עודו ומה

 לעוד! צמא אני - לא אוהו
 ימים היו יקר, פינקס אח...
יפים
 ארבעים כבר חלפו מאז

שנים.
 נפלא כל-כך היה התזכורו

 ילדים וחצי מיליון
 - במכה חיסלתי

 לי זייף זקן כשיהודי
בתפילה!

 הכלו זה עודו ומה
 לעוד! צמא אני - לא אוהו,

 - יקר יומן חביב, פינקס
במוצאי־שבת. אלין אשוב

שנה 40 אחרי מרגשת פגישה
אבו משה ומר מלות׳ בירבהולץ יוסף מר הקשישים, שני

 שונים, במקומות שנה 40 במשד וגרו שנולדו מרבאט, טבול
 בלישכת-העבודה לראשונה אמש נפגשו זד״ את זה הכירו ולא

הראשון. לעמוד מרגש סקום לכתבנו וסיפקו

עבודה שמצאו לאחר ואבוטבול מימין )48( בירכהולץ

המישטוה מפנ״ל עם - השבוע הישוש
 חשיש, טון עם שנתקעתם התפרסם בעיתונות שאלה:
 משתמשים ללכוד בדי בנגב, להפיץ והתכוונתם מלבנון שייבאתם

קרה! זה איד - בסמים
 שביתת על מוקדמות מודיעיניות ידיעות לנו היו מפכ׳־ל:

בתחליף. השוטרים את לצייד מיהרנו ולכן מחלקי-הסיגריות,
הבא! בשלב ומה שאלה:
 קבוצתי, אונס לביצוע חבורות שיארגנו אנשים נשבור מפכ״ל:

 המודרנית המישטרה מעשה. לאחר מייד אותם ללכוד נוכל ויד
הפשע! עולם לפני לצעוד חייבת

 שביתת אם יהיה מה לשאול התכוונתי אני אבל סליחה, שאלה:
מהצפוי! מוקדם תסתיים מחלקי״הסיגריות

מצויין. פיתרון לנו יש לזה גם מפכ״ל:

 התמוטט
הזהב גשר

 שנים 10 לפני שהותקן גשר־הזהב,
 מחדרה, שוורץ מר של שיניו בין

 שוורץ שמר בזמן אמש, התמוטט
אגוזים. בפיצוח עסק

 לנית־ספר שקעח מישודהוזמך הקצבות
 נשווה שווה יחולקו בפחח־תיקווה ברנד

שיס ומוסדות הבד של המוסדות נץ
 כזכור, החרדים. בחוגים החריף העימות לאחר המתגבשת הפשרה זוהי

 בעטיין נגרם אסון־האוטובוס כי טענו חב׳׳ד שחסידי אחרי העימות פרץ
 את אליהם להעביר מישרר־החינון־ מחוייב כן ועל פסולות, מזוזות של

העדה של נוסף קיפוח שזה טען פרץ, הרב ש״ס, נציג ואילו הכסף,

כשרה מזוזה קלף מקבל חב׳דניק

בהקצבות. הגדלה תקבל שסיעתו ודרש הספרדית,
 ישראל, אגודת של הליטאי הפלג כי צפוי זו, פשרה תתקבל אכן אם
 משנת פירות אחרי מים משתיית נבע שהאסון יפסוק מאומה, מקבל שאינו

הכסף. את לישיבותיו להעניק מבג״ץ וידרוש שמיטה,

- שנה 45
לפגישה! חיכה

 זה דאו שלא הרעים שני
 אמש נפגשו שנה, 45 זה את

 נפלו הם ברחוב. במפתיע
 ובקושי אחיו, ארועות איש
הניצים. בין להפריד היה ניתן
 את מחפש אני שנה 45.

 5 לי שחייב הזה, המניאק
ת ת  לא ועוד ,1940 משנת א

כ הרעים, אחז- אמר החזיר!״
ה מעוצמת נסערת שרוחו

הנבון־. לכתבנו פגישה,

 שיחררה ישראל
 עיתונאים עשרות
עתלית מכלא

 מרעישה התפתחות
ה בפרשת השבוע היתה
 בביירות, החטוף מטוס
 עיתונאים עשרות כאשר

 שהיו ומחרל, מהארץ
 למחנה־המע־ מרותקי□

 על־ שוחררו בעתלית, צר
 שהוגדר במה ישראל, ידי

 שוב. רצון של כמחווה
העיתו עשרות עם יחד

 איזור .את עזבו נאים
לבנונים. 31 עוד הכלא

 עמית אזה שר ה״חדור
בדיז! -נרכשה

 הכחיש רמת־גן עיריית ראש
 ארצה הוברח ריכבו כי וכל מכל

 שהתמחתה הכנופיד״ על-ירי
 הראה הוא בחו״ל. רכב בגניבות
 מיסמכים בלינדר, ע׳ לכתבנו,

 נקנתה המכונית כי המוכיחים
 מאושרים תקציבים בכספי כדין

 סלילת תקציב כגון וחוקיים,
לקשי חמות וארוחות כבישים

שים.

בראש
ש האח, בפרשת פשרה

 ייאסר מיילד: להיות רצה
 לו יורשה אך ליילד, עליו

ללדת.

 הסתיימה המכביה גכסר
הליבר של הכלביאדה

לים.
■

 רואה־ תעסיק המישטרה
 מיסחר לגילוי שחורות

 בדולארים. בלתי־חוקי
■

 .דובר,״: בעניין פשרה
 יועלו, לא סיגריות מחירי

ות הפילטר יוארך אך
 הטבק. כמות צומצם

■
עי שזייפה כנופיה נתפסה
 דגים. עטיפת עבור תונים

■
נק שזייף עיתונאי נתפס

ניק.
■

 לפרשת פיתרון מסתמן
 יופעל — בחיפה הרכבל
 נוסעים. ללא אך בשבת,

■
 את רכש הבא״ .העולב

שיכ השיר, על הזכויות
לפס סרס שמעון תוב

ל ומתיר טבריה, טיבל
 השיר, את לקרוא קוראיו
בעיתו יתפרסב כאשר

 לרגל השיר, אחרים. נים
 של דייג תואר קבלת
טב מאוניברסיטת כבוד
 .דוקטור, ייקרא: ריה,

דוקטור!!!״


