
תתאמן המחתרת נבחרת
ניצרה בעלי בכדורי־־סל

 המחתרת את יחזק! וחבורתו מנסו! צ׳ארלס
שוזקן־חזץ יהיה שמיר ★ המניין מן כשחקנים
הנפץ יד הבא״, -העולם של הספורט כתב מאת

 רכדהביטחח הסביר הקט־סל." במישוזק שלנו כדורי־האיממ הם .אלה
 בביתו שחשפו לשוטרים נכחרת־המחתרת, מאמן להיות המועמד ביו״ש,
רימוני־רסס. של גדול מצבור

 הקט קבוצת מצטייני על דווקא תתבסס בכדורסל נבחרת־המחתרת
 ראשי נגד במישחקה גבוהה יכולת שהוכיחה המתנחלים, של (־וטסדרגל

 ישראל את שמה ואשר הרגל) מחצית אחרי ,0:3 בתוצאה העדים(פוצץ
 מיקצועית הסבה לעבור המצטיינים הקלעים החליטו לאחרונה הנפץ. על

 (מהברד) יותר' להגיע.גבוה להם יאפשר מקווים, הם כך אשר, לכדורסל,
 נאות, אחודקליעה להבטיח כדי ).8\/8££1-841±( לשק־האשכים עד

 מטרות שחקניהם לחזות להצמיד הערבי מהמיגזר הקבוצות כל נדרשו
 ופינוי התרמילים שאיסוף ידאגו ומישמר־־הגבול המישטרה תיקניות.
הפרעות. ללא יתנהלו הגוויות

השבוע

ה ביותר החי העיתון במדינ
לופו ובנצי פז אלכס שרכים • 10 מס׳ גליו!

לא כזה לוקש
הצנע מאז 1 אכלתי

ב פשטו מעוטי־יכולת עשרות
 העיתונים, דוכני על שעבר שבוע
 הופיע שבהם העיתונים את וחטפו

מודעי. יצחק של תלוש־המשכורת
 מים מוסיף הלוקש, את גוזר .אני

 זקן אמר קטנה,״ אש על ומבשל ומלח
 גיזרי־ לועס כשהוא לכתבנו, מזה־רעב
 את דווקא מעדיף .אני עיתונים,
 טרי הוא כי בחדשות, שפורסם הלוקש
יותר.״

המחירים עליות
פגש לא

הבא״ ב״השלם
 עלה! - הלחם
 עלה! - הדלק

 עלו! - המסובסדים
ורק...

להו מצליח הבא״ ״העולם
הרמה! את ריד

השרים משכורות את מראה הכנסת חשב

חורים בהרת
בסירפאות

קופורחורים

ספקולגסים
כרטיסיות של
היזהרו!!! -

 הצפויה העלאה על השמועות
להס הביאה קופת־חולים בתעריפי

 המיר־ על חולים של מוגברת תערות
 במחיר להתאשפז בתיקווה פאות,
 במקום נוכח שהיה כתבנו, הישן.

 ראיין — שאלה לשאול רק—במקרה
. מהפונים. אחדים

 בן לתינוק אם חרומת־אף, צביה
 אנגינה מקבל הילד כלל .בדרך שנה:

 נוכל לא אז אבל ספטמבר, בתחילת
 אנחנו לכן זה. את לעצמנו לחדשות

 אסיאתית. בשפעת עכשיו מסתפקים
 והילד להצטמצם צריכים ברירה, אין

 לקראת שלו והחזרת האנגינה את יקבל
הבר־מיצווה.״

למ צריך .אני גימלאי: כרוני, דני
 ובאתי שבוע, בעוד בדיקת״שתן סור

 מראש. התוצאות את לקבל לבקש
 לעשות אפשרות יש כאן שגם לי אמרו
בשורט.״ בדיקה בבורסה כמו

 לספסר שיוכל שחשב מי
נה טעה. בכרטיסיות־אוטובוס

 5ל־ 2 בין לנקב יורשו גים
 — ישנות בכרטיסיות ניקובים

 של דעתו שיקול לפי הכל
בשטח. הנהג

הג שוקל מישרד־התחבורה
אז נגד פליליות תלונות שת

יש כרטיסיות שבידיהם רחים
מתאימה. קבלה ללא נות,

פ:0 ש<מעוו  ר
 פבוד< על אשמור

מחיר בכל
 באבק בהתרפסות כרוך הדבר אפילו

 הצהרותיו ובבליעת שמיר, של סנדליו
לוי. דויד של

טעות תיקון

בירכהולץאחר מובטל

 עורפו תמונת שעבד בשבוע פורסמה בטעות
 מד של עורפו תמונתו במקום אחר מובטל של

משמאל) (בתמונה בירכהולץ ישעיהו

כותרות
גנובות

 שגנבה כנופיה נלכדה
 את למכור כדי מכוניות
למפגינים. צמיגיהן

 השביתה של סיומה עם
 מחסור צפוי לא — בדובר,

־ במעשנים.
תפ לא בשכר הפגיעה

 הם אם — בשכירים גע
 רמתד־ד על לשמור יידעו
שלהם. חיים

ממדד בקפיצה התאבד
יוגי.

 צו־ הוציא שר־החינוך
 להקפיד יש פיו שעל חירום,

לדמוקרטיה. חינוך על

בי מיליון 100 בהודו:
 מיליון 50ול־ הושמדו צים

 במיסגרת שלום, — ההודים
 ה־ בהתפוצצות המילחמה

_ אוכלוסיה.
 הצעת הגישה הממשלה

 בגלל בטלוויזיה, אי-אמון
הכלכלית. התוכנית

 א־ כמה חסמה המישטרה
 הירקון, ברח׳ פיקי־השקעה

 שעבדו זונות 10 בעוצרה
■ כמקום.
 במישרד־ הקיצוץ עקב

 ועודפי אחד, מצד הביטחון
יגוייסו — במשק הביצים

 הכוונה על השמועה
 שי- תעריפי את להעלות

 לבה- גרמה חות־הטלפון
היש בציבור לת־שיחות

ראלי.
 מיהרו אזרחים אלפי
 ב- רב דוהק ויצרו לטלפן,

 הציבורים. תאי-הטלפון
בשי הורגש רב ביקוש

 הט- ופרשגים ,15ל* חות
 הציבור ברצון זאת בידו

 קודם, השעה את לדעת
 שעה ויפה האמור, לפי

 אחת השעה לפגי אחת
ועשרה.

 לניו-יורק טסים איך
 לשלם מבלי

מיסים

 עולים מאוד. פשוט
בלוס-אנגילס. למטוס

למשי מנהלות תרנגולות
הפצצה. מות

 עצורי־ה־ הצטרפות אחרי
 תל־צור״ .אליצור מחתרת
 צופים — לכדורסל לליגה
מישחקים. פיצוצי הרבה

 200כ- זכה גרדת חולה
בחיש־גד. שקל אלך

 מחה מחלקי־הגאז אירגון
 גאדחי־ אספקת על נמרצות

בהרצליה. נם

וק התמוטט, אירגון־גג
 אירגוני־בת. 5 תחתיו בר

■
 בעל גירש, ביטחה רכז
 בזו• שכלל פרטי נשק מחסן
 ותותח רימונים טילים, קות,

 שהמישטדה מאז מתנייע:
 — הנשק את לי החרימה

 מרוב בלילות ישן איני
פחד.

 עם שנשארנו אמר פרס .שמעת?
 בקופת־המדינה?״ לנפש דולר 350

 למס־נסיעות מספיק זה *מצויץ!
קפ עד מעפילים באוניית ולכרטיס

ריסין!׳

ש7027 ה

נקב׳// 77/770
 בשריפת מלווה סוערת הפגנה

 אמש היתה ושרשראות־זהב צמידים
 כנגד בזעם מחו הווילות תושבי בסביון.
 הציבורית, התחבורה תעריפי העלאת

 והעוזרות שהגננים לכך גרמה אשר
 בזמן להתייצב יכולים אינם מיהוד

 דיירי נאלצו כן ועל לעבודות־הניקיון,
 — מגרמניה מובטלים לייבא הווילות

 כפי אבל, למצפונם. בניגוד שהוא דבר
 .צריך במצוקה: דייר זאת שהגדיר
 יש ואם הגרמנים, עם חדש דף לפתוח
 אז לעזור, יכולים ואנו אבטלה, אצלם
לא?״ למה

חידת
הגליו

ולמה! מתי למי, אמר מי
 טוב יהיה ״באוקטובר

יותר!״
 לראשי חוסיין המלך .1

בספטמ השחור״, ,.ספטמבר
.1970 בר

 שבוע לטרוצקי, לנין .2
אוקטובר. מהפכת לפני
 בתחילת לצרצר, הנמלה .3

 באודיסה ריקודי־הקיץ עונת
קרילוב. שבמדינת

 אוגוסט, למדד יולי מדד .4
ביפו. נובמבר במועדון

 יוגרל נכונה הפותרים בין
יולי. מדד

שר־הבריאות:
הטיפול מחירי

הרפואי
יועלו! לא

 חברי־ של הרפואי הטיפול מחיר
 בארצות־הברית ושרי־ממשלה כנסת

 הושג זו ברוח סיכום יועלה. לא —
 ומזכ״ל רגן הנשיא בץ בפגישה אמש

 שר־הבריאות את שייצג ההסתדרות,
 הקפאת הישראלי. ציבור־הפועלים ואת

 תקל הישראליים לאישים המחיר
 הישראלי, השכיר של מצבו על במאוד
 ייצור לא שהוא וכדי זה, טיפול המממן

ל ההסתדרות הסכימה בהלת־קניות,
האחיד. המס במחירי העלאה




