
מרכסיסטיים סוכנים
 פרשה חושף חבא, העולם עורכי לידי שהודלף סודי, דוח

חודשים. חמישה לפני שאירעה מסעירה,
 בסעוח סגל ושיכור כנוס אתיופי כאשד חיתה המעשה ראשית

ומשצמעשת גתל־אניג, טלכי־׳ישראע שבכיכר וזמיזרקה גמימי

להוראה! ארד
 15 מימין, שלישית בן־אליהו(תל-ברוך, ריבקה

 המורות של מהרגלן החוששת בשקלים), דולר
משפילות. בעבודות נמוכים בתעריפים לעבוד

הזו מחו הכנסת, מישכב מול זונות בהפגנת
 לזנות. לרדת מפוטרות מורות איומי על נות

לכתבנו מסרה הוגנת,״ לא תחרות ״זוהי
ואחריה הטבילה לפני האתיופי(מימין) ה־קא־גה־בה סוכן

 ריסי מדל לפניהם לגלות ושבים העוברים נדהמו המים, מן ויצא
סלאביות. תווי״פנים ובעל עטור־מדליות שמן

 מילוא, רוני שר-החוץ, סגן של מאזניו נעלמו לא הפרשה הדי
 בסוד חרדי) ביטחון השב״ח(שירות סוכני את להכניס מיהר והוא

 העולים בין כי מאומצת, חקירה אחרי גילו, הללו העניינים.
 שחור, צבועים קא״גה־בה סוכני הושתלו מאתיופיה החדשים
הלבנה. מרוסיה

 הטבילה, נגד המסית הגורם הם הם אלה מרפסיסטיים סוכנים
האמיתי. ציבעם ייחשף פן מחשש

 חיים בסוכנות, לעליה המחלקה יו׳ר של לדרישתו הסיבה וזוהי
 לטרכזי־הקליטה ושרותי״ביטחון מישטרה כוחות להחדרת אהרון,

ידיו. את מחזקים אנו באתיופים. המאוכלסים

נפט התגלה
נזיסחרית בכמות

מרידוד, צ' מאתללקוחות ממתינות מפוטרות מורות
אנרגיה לענייני כתבנו
 העלה הצהריים לפני אתמול

 החורף מצעי את רכב־אש אליהו
 לפתע כאשר שבביתו. לבוידם

 20(ג׳ריקן הבוידם בפינת גילה
 זה בעיקבות בנפט. מלא ליטר)

בעש חברוודהנפט מניות עלו
 מר ושר־האנרגיה, אחוזים, רות

 החלה צפויה כי הוריע שחל.
הבאה. במאה במחיר־הנפט

ממריא אתה
באמת

 דיילת פרשת פירסום לאחר
 ב־ הירואין שהחביאה אל־על.

 הפר רבו - לנוסעים סנות־מזון
 לנו אמר אל־על. לחברת נים
 בארץ: הטסים מבכירי שר.

 באל־על, טס אני שנים ״הרבה
שהמ הראשונה הפעם זו אכל

ד באמת ראתי

השידורים משכו

באפ אץ כי נמסר מדרום־לבנון
 את להפסיק ממשלת־לבנון שרות

 עוד ישראל. של המיסיונריים שידוריה
 ררום־לבנון תושבי החלו מאז כי נמסר

 מישראל, תוכניות־הדת את לקלוט
 שיעים מבקשים מורשה, ובכללם

לטבול. רבים

ברגע

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכם עורכים • גו גליוןמס־

להי כדי אשתו את רצח
 ולא יחיד, מפרנס שאר

המפו ברשימת להיכלל
טרים.

ה שטר  עצרה המי
ם, עי  שהיכו מתפר

ם אי תונ  בעפולה, עי
ס תגיי ם ו ת  או

ה. תי שורו ל

וחלב בשר מוצרי לעטיפת כשו - פרווה עיתון - הבא״ ,העולם

המייסדים דבר

בליגולים נדיר מיטמך
 המיפלגה בארכיון אמש נחשף כאמיתי, החשוד יקר־ערן־, מיסמך

 .שנתגלה מזוייף, שאינו היחידי המיסמך זהו הידוע ככל הליברלית.
 הסתבר ואכן הפוליגרף, לבדיקת הועבר החשוד המיסמך זו. במיפלגה

 פורום את בדחיפות שיכנס הודיע כבר מודעי השר בהחלט. אמיתי שהוא
בחרפה. לדון חבריו

מודעי של בכיסו שנמצא המקורי המיסמן

ת1 ־11ג? ו־1פ

שה היהודי המוח  - פטנטים לנו ש
ש הלהיט השוק! את שכב

אחד! בצבע הונגרית קוביה

 נזירות קש״
בבנק־הזרע

 עם העומד הבנק בנק־הזרע,
 לקשיי- לאחרונה נקלע הזמן,

 מדיניות־ עקב חמורים, נזילות
 שמו הבנק מנהלי לקויה. ניהול

 וכעת, אחד, בסל הביצים כל את
 של הטוטאלית ההשמדה אחרי

 הבנק נקלע הביצים, עודפי
קשים. לקשיי־נזילות

האחרוז
 הרב של מעריץ

 כתם־דם התיז כהנא
 כהן־ מאיר חיכ על

אבידוב.

פותרות
גגוגות

 קבלני בקרב אופטימיות
 תביעתו לנוכח המצבות,

 לפתוח שרון השר של
 הירזץ־׳, ,,שלום במיבצע
 אש״ף מישרדי לחיסול
בירדן.

■
 הוענקה ־ במארוקו

 רבט. לעיר סמל דרגת
■

 במבוני-העיסוי, רב זעם
 שר-המיש- כוונת עקב

ת להעביר סטים ק א  חו
 פגישות׳׳. ״איסור

■
 בין אגד: של האכסיומה

 קו רק עובר נקודות שתי
ביום! - אחד

■
שת  בץ הסכמה מתגב

ת האוצר לע וההסתדרו
 גן אבטלה לשבוע בור

ימים. חמישה

/ הארצי המטה
 החקירות אגר

 חקיתת מחלקת
 היחידה ותביעות
נעדרים לאיתור
 עזרת את מבקשת
 בחיפושיה הציבור
הנעדרת אחרי

יחידה תיקחה
 לפני לאחרונה נראתה

 בחברת בדיוק שנה
 ומאז המערך,
 נעלמו הבחירות

 עיקבותיה.
 שטויות מדברת

 נטית ובעלת והרבה
 בקלות. להתמסר

 פרטים שיודע מי כל
 מבקש הימצאה על

שנה 2000 להמתין

— 11־1׳11בט/
פלילית עבירה

 שאינה יש״ע, מועצת טוענת כך
 סמל את לאסור בדרישה מסתפקת

 תעמולה המהווה - בטלוויזיה אש״ף
 את לדין להעמיד אף אלא - מסוכנת

 הצגת בעוון רשות־השידור, ראשי
 סירטי־ הקרנת במהלך צלבי־קרס

שואה.


