
המייסדים דבר

- ר* השער זה
ם יבואו צדיקים

 הדו־ גניבת על היריעה לולא
 של סיפרי־הקודש מתוך לאריס

 היו שבהם יוסף, עובדיה הרב
לעו לנו נודע היה לא מוסתרים,

 לערבב הרב של מינהגו על לם
בתענוג. עסקים

 כיצד בעינינו, היה לפלא
 שיעור־ בעל איש לעצמו מרשה
 לזלזל יוסף עובדיה כרב קומה
 הכסף בשטרות שכזה זילזול

 בלתי־ חלק הם אשר הירוקים,
היהודית. ההוויה מן נפרד

 חבר העצני, אליקים
 נגד מתריע יש׳׳ע, מועצת
 מארץ־ חלקים מסירת
 לגייס ומאיים ישראל,

 פרקינסון, חולי לשורותיו
 שליטה כידוע, להם, אשר

בעצמם. מוגבלת

ר, תבו ת ה אלי שר  הי
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 שולחן־הניתוחים על ששכב פצוע,
 עיתונאים כשעשרות אנוש, במצב

 ניצל, הצלתו, את מסקרים וצלמים
 נאלצו רופאים־מנתחים שכמה למרות
 לשיבושים שגרם דבר — לנתחו
העיתונאים. בעבודת קשים

 המנתח את בעיקר מאשים ״אני
 המחלים הפצוע קובל הראשי,״
 את מאשים הוא שבו מזעזע, במיסמן־

 של הירודה באיכותם הרפואי הצוות
 שהופיעו כפי שלו, צילומי־התקריב

ט ב מ ת. ב שו לחד

 המנתח ״בגדר
מטנשטשר יצאתי

זכויות שיחיו! בעד
ה הקווים לסגול. נסבים לא יותר הסוף. זה

מזמן! כבר נחצו אדומים
 פעמים עשרות ונקרא שנשמע מבלי יום עובר לא

המב ההיגייניות, התחבושות על הפירסומות את
 עלי- גן-עדן בהן שתשתמש אשה לכל טיחות

אדמות.
נוחות. שהן לנו אומרים הם
 - לגמרי שונים איתן שהחיים לנו אומרים הם
טובים. יותר הרבה

אותנו! מפלים תמיד למה למה!
 תחבושות הגברים, לנו, גם יציעו שלא למה

כולן! כמו מאושרים שנהיה היגייניות,

שבתי - וז1אמ שאני ח
ת שהיא בטוח הייתי 116 ב

 שהתלונן ,6ה־ הצי סמל של המדוייקים דבריו היו אלה
 את ניצלה אשר החיפאית, הישישה של ערמומיותה על

 למלאכת אותם ורתמה חבריו שיכרות ואת שיכרותו
ביתה. שיפוץ

 בורח הייתי - 106 בת ישישה שזאת יודע הייתי ״לוא
 ויליאס סגן כתבנו באוזני הוסיף כללי לגמתי לא כאילו
 ״בגלל הישישה, נפגעי בין הוא גם שהיה וימבלדון, תומס

 בישישה שמדובר משוכנע הייתי ל־ס. לב שמתי לא חבירה
״.16 בת

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכם שרכים • 27 מס־ גליון

באפריל לז יועברו במאי ה־ו חגיגות
 הוא האינטרנציונל ״שינוי

 אלו במילים הדיד!״ תחילת רק
 נאומו, את קיסר ישראל סתח
ההח עיקרי את הסביר שבו

ה בוועידת שהתקבלו לטות
בירושלים. הסתדרות

 ביותר החשובה ההחלטה
 היא בוועידה שהתקבלה

 במאי 1ה־ חגיגות של העברתן
 שיקרב דבר — באפריל 1ל־

 של לסימליותו הפועלים את
יום־הפועלים.

 שני נהרוג זו ״בצורה
 מזכ״ל פירט במכה,״ פועלים

 נאחד אחד ״מצד ההסתדרות,
 נחסוך ובכך שוטים, ימי שני

 ומצד רבים, מיליונים למשק
 תחילת הוא באפריל 1ה־ שני

 לו יש כך ובשל שנת־הכספים,
 ציבור־ אצל חזק יותר מעמד

העובדים.״
 הנוספות ההחלטות אחת

 את להפסיק היא שהתקבלו
 אחוזי־המס, להורדת המילחמה

 עם נקבעו אלה אחוזים שכן
 להם יש ועל-כן המדינה, קום

 היסטורית-חינובית, משמעות
 להוות יכול הכספי הרווח שאין

תהליך. לה

1 ■•י** _״*>.
1 מ 0**

באפריל 1ה״ בחגיגות הפועלים בנק עובדי

בותרזת
גנובות

להע מודעי(בקשר
 ב־ שכר-הלימוד לאת

 ):107ב־־ מעונות-יום
 ששבר־ מבטיח ״אני

 נובמבר של הלימוד
 יותר, ישתנה לא 1985
 לנצח יישאר והוא

 לחודש שכר־הלימוד
זה.״

■
 מראש־ תובע שמיר

ם הממשלה  פסי־ להקי
השלום. בדרך הרעדה

נעל שבה המהירות

 מהבר המשקאות מו
 בעולם, ביותר הארוך
 לרגל באילת שהוקם
 החופשי, הסחר חגיגות
 השיאים. לספר תיכנס

■
ם חברי־כנסת  רבי

ם  עיי־ בכוונת תומכי
 מול לישון רות־הפיתוח

קווה הכנסת, שב בתי
 שימת־הלב תיפסק כך

שנים אליהם, בפ הי
נים.

רהנכקת  החברה מנכ״ל וביו, יצחק
מודיע: לציבור, מצבות

 - בנזיבצע מצבות שרכשו המישפחזת לכד
 שהיא בקשה לכל להיענות נוכל לא לצערנו,
 המצבות על המופיע המקורי, הנוסח לשינוי

של־־ג״ במיבצע מ״נפל
 לבנוך במילחמת ל״גפל

 במיבצע, נקנו והמצבות הואיל זאת.
מודל ובמחיר

 תיתן לא ,,בזק״
לאוצר עדיפות

חד-מש־ בצורה הודיע שר-התיקשורת
 לאוצר, מיועדים שהיו בספים, עיכוב כי מעית

החוק. במיסגרת נעשה בסניף״דואר,
 סידרי־ את לשבש אתן לא לאוצר, הכבוד כל ״עם

 לכתבנו, רובינשטיין מר אמר בסניפים!״ העבודה
 אזרחי-ישראל את שהרגלנו עד זמן הרבה לנו ״לקח

 הזמן זהו שבוע לדיברי-דואר. ויותר שבוע לחבות
 כספים או חבילות מיכתבים, שעל המינימלי
הגי בטרם בדואר, להתעכב

 ,אחרי הטדר כל למענם. עם
לאנארכיה." יגרום

ציונים אינם הדולפינים
 בתל־אביב. בדולפינריום הגבוהה והרגים הדולפינים מתמותת רבה אכזבה

 טובות פחות לא תוצאות משיגים שבארץ מבינים הדולפינים אץ .לצערנו,
 מחוקי־הטבע, ברורה התעלמות תוך בארצות־הברית, או באירופה מאשר
 המקובלים בסיסיים, קיום תנאי להשגת המיותרות ההשקעות ללא וכמובן
 הצד את מבץ שלא .מי ומוסיף: הדולפינריום מנהל אומר כד העולם.־ ברחבי

בישראל!״ דולפץ להיות מה לו אץ — שבישראליות החלטוריסטי־אידיאולוגי

 לא לאנשים
 שליטה תהיה

 - עצמס על
 יוחזרו אם

השטחים


