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 המדינה בתקציב הקיצוץ
 מכגנון־הגביה להקטנת יגרום

2ב־״״ו. מס־הכנסה של

מכוניות מכירת

ר ב ם ד סדי מיי ה

ל ס א ץ ל בדונ
 מיסעדות לביקורת הקבוע המדור

תים מעט לבנה, קצת פיתה,  ועגבניה. זי
ם ככה״ככה, הלבנה וטעימה, רכה הפיתה תי  הזי

חיסול. ממכירת והעגכניה דפוקים

 כתיד הריצפה על יושבים גמור. לא עצמו הבניין
 כולם. כמו בשקט, ואוכלים האבק
 בעל־הבית. אומר שיש,״ מה ״זה

תכל אפשר האוכל בזמן  מנוף' יש היום הנוף. על להס
 כלום. רואים לא - שמסתיר ענק

 טוב. היה ומגהקים. לאכול גומרים
תה בעל״הבית. צועק נגמרה,״ ״ההפסקה א ם ו  לאט, ק

ת מחזיר ת לוקח לתיק, העגבניה שאריות א  כלי״ א
 שלך. לפיגום וחוזר העבודה

מומלץ. לא פועל־בניין. בתור שיש מה זה

 מודאג שריד
בתיירות מירידה

שריר עושה תייר
 לעליה תרומת־מה שריר מר של

 כעת השוהים התיירים במיספר
 פיתרון זהו אך - בארצות־הברית

בלבד. זמני
 שר־התיירות הביע כך בתוך

 מורת־רוח ארצות־הברית של
 שחבר־הכנסת מהאפשרות רבה
אמ לתושב יהפוך נאמן יובל

 תאבד כן, יעשה אם ריקאי.
 תייר עוד לנצח ארצות־הברית

 להתערער ועלולים אחד, תמידי
המדינות. שתי בין היחסים

בירכהולץ, ישעיהו
איננו - הבא׳ ״העולם ממייסדי

 אור, ראה שכשהעיתון ידע ילד כל הלא אותוז הכיר לא מי
 וכשלא הביתה. הלך בטרם אותו, לכבות האחרון היה בירכהולץ

 - ומעלה משכמו היה. כזה מאחריות. התנער - עיתון יצא
גדול. ענב - איש־אשכולות ישבו. כשאחרים

 של השניה הקומה על והשתלט הבא העולם את ייסד מאז
 ״ישעיהו המאובק לשלט חדשה משמעות ניתנה המערכת,
 מה שידענו מבלי בבוידם, אז עד זרוק שהיה מייסד', - בירכהולץ

בו. לעשות
 יאכזב. לא בירכהולץ ידענו: הדלת, על השלט את שקבע ומרגע

 עד היה. כך ובאמת גלר. אורי של השעון כמו ידפוק העיתון
אתמול.

 היתה לא צעקנו. העיתוןד ״איפה בדלת. ודפקנו באגו אתמול
תשובה.
 פתק רק היה - היתה לא המזכירה למזכירה. נפשנו עוד כל רצנו
גדול:

 איננו בירכהולץ
ס הלן לדפו

גחמה

האמריקאית
 השוהה שריר, אברהם השר

 לו, שהוקצב לזמן מעבר בחו״ל
לירי הכנה בדאגתו זאת מסביר

האמרי בתיירות הדראסטית דה
 לארצות־ לעזור וברצונו קאית

 מעצמה בסך־הכל שהיא הברית,
ידידותית.

 מסר האמריקאי שר־התיירות
בפעולתו יש אומנם כי מצירו,

 יצעד עיתונאי ״שמעתי דיא:
 איידס!״ למען קילומטר ג 000

 כל־כךז להתאמץ לו ״למה לוג:
 אומרים לארצות־הברית! שיסע
 צייק־ זה את לקבל אפשר ששם
ציקי

 רק - ״סובארר
 מיוחד ברישיון

מהמישטרה

דיאלנג

 עור נגד קוברים נושעים
או לייצג שתחת כי־דין,

 מהם(תו־ גונבים הס תם,
המיקצוע. את משמע) ת׳

 המבוצעים הפשעים ריבוי בגלל
 מפכ״ל־ החליט סובארו, במכוניות
 קונה כל יידרש מעתה כי המישטרה
 לסוכנות־המכוניות להמציא סובארו

 לו המתיר מהמישטרה, מיוחד אישור
 סובארו חברת דובר זה. ברכב נהיגה

 הדגם תיכנון בעת כי לכתבנו מסר
 בחשבון נלקחו לא בארץ המשווק

 נובעת, ומכאן בישראל, תנאי־האקלים
המכו של המוזרה ההתנהגות כנראה,

בארץ. ניות

נפתח
 קריאה קורס

בקפה מהירה

חקלאיים גידולים על הסבר מקבלים ״בזק" אנשי

גנובות כותרות
 ״האלי׳ השביט כוכב

 מגף בצורת התגלה
 בו שצפה למי - דויד
 של המדליה דין

אגם.
■

 ב־ תתחרה ישראל
ה ארצות־הברית,

 בלתי־ מטוס מפתחת
 מטוס ותייצר נראה,

 בלתי־ממריא.
■

 המושפעת רגן, ננסי
 האיידס, ממגיפת
 מהת- מאוד מודאגת
 המהירה יידדותם

 וגורבא* רונלד של
צ׳וב.

■
של הכדורגל שחקן

 שהעליב קירט, מה
הער חברי־הנבחרת

 קורבן ״נפלתי ביים:
 ההתנצלויות למגיפת
המדי את שפקדה

נה!״

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכם עורכים • 29 מס גליון

 פתרונים לאלוהים
 מיספרים חידת

אאאאאאאאאא

אאאאאאאאאא
 שבה חשבונית, פעולה לפניך

 באותיות. הספרות כל הוחלפו
 האר את והצב החידה את פתור
 הרשומות הספרות במקום תיות
מטה.

 ועקה תקבל נכון, פתרת אם
מצוק. הנופל אדם של מפורסמת

א) = 1(111111111111111
 לשון בכל מבקשת (המערכת

 פית־ לשלוח לא בקשה: של
רונות!)

וישטחו

ז חו מ י ה מ ו ר ד ה
על מודיעה

פומבית מבירה
בעדים של

ונוש ללא
 בחצר תתקיים המכירה
הפמיניסטי האירגון

 ״השלם מערכת
 מתנצלת הבאי׳

 על קוראיה לפני
 ב״השלם אין כי

 מספיק הבא״
 מקוריות ידיעות

 הנסיכה על
דיאנה

 גמרת עתה זה
 את לקרוא
 הבא״. ״העולם

 - נהנית אם
 לחבריך! ספר
 ספר - לא אם

לסבתא!

 המארגנת הוועדה
 הוועד של

 עזבונות להנצחת
מודיעה:

 זימה חמשירי ערב
 של מעזבונה
גולדה

 דרושים
 בשכר מלווים

 בינלאומי למרם
לירדן ישראל בין

 מוחות עשיות
נאטמו

ושומרון ביהודה

המטאורו השרות דובר
 את וכל מכל דחה לוגי

 השתפרו כאילו הטענה
בעז החזאים תחזיות

אסטרולוגים. של רתם

״נזק״ שד התיקשוות בקווי גיוול
 מסר בזק חברת דובר

 בבדיקה בי במסיבת־עיתונאיס
ה באיזור החברה שערכה

 גדול גידול גילתה מרכז,
 הגוש גוש־דן. של במרכזיה
 בכל ברטני, לא — (הגידול)
 בניתוח הורחק — הנראה
 תקופת-זמן תעבור אך מסובך,
 תחזור שהמרכזיה עד ניכרת
כרגיל. לתפקד
 גידול כי הדובר הוסיף עוד

 בתיק־ התקלות לרוב גרס זה
 שמיעה הפרעות ובהן שורת,

ועיכול.
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