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לופו ובנצי פז ארכס שרכים • 30 מס׳ גריון

 עבר מאניאק .מיה! חוק
ראשונה בקריאה בכנסת

 הכנסת במיסדרונות שר־האוצר עבר אמש
 מישרד־הבריאות. נציג עם לדיון בדרכו

 לפני שפרצה בשביתת־הרעב דנו השניים
 אברבנאל ע״ש לחולי־נפש במוסד אחדים ימים

 הידיעה, על מוחים השובתים החולים בבת־ים.
 ״כביכול״, כינה, שעל־פיה בינתיים, שהוכחשה

המאושפז חברם, את גור, מוטה שר־הבריאות,

 ״שר■ במילים: מטורף, מאניאק היותו בגלל
אוצר״.

 לאתר שהתקשו כליברלים, פילוג בעיקבות
 מנשה הוזמן גור, של לקריאתו הנמען את

 המטורף, המאניאק קלסתרון את לצייר קדישמן
 הליברלים וכל מהקריאה, משתמע שהוא כפי
ספק. של צל לכל מעל עצמם את זיהו

ת תרו כו
גנובות

הנר הסקירות בעיקבות
 באמצעי-התיקשורת חבות

 בארצות־ ההודים פיטום על
 חג״ההודיה לקראת הברית

 על ממשלת״הודו הודיעה -
 לפיטום חווה להקים כוונתה

 בהו״בלכותא. אמריקאים
■

 שקיבל מרים־מישקולות,
קי שניה, אשה לשאת היתר

קילה. בל
■

באמרי הישראלי המרגל
בח נשבר פולארד, ון ג קה,

 ה־ לחוקרי ומסר קירתו
 שהשר מסתבר שלפיו .ק8.ו.

ב רפואי טיפול קיבל שריר
 האחרון ביקורו בעת ישראל

בירושלים.
■

 של מדרישותיהם אחת
ה מיספנות־ישראל עובדי

 כוח־ הגדלת היא שובתים
ש כדי במיספנות, האדם
 מיספר־ עם לשבות יוכלו

 אפקטיבי. אנשים
■

 את בברכה קידם האוצר
 את להפריד צה״ל תביעת

 מ- - שכר-משרתי-הקבע
משרתי״הקבע.
■

 שמעתי לא מעולם בגין:
 ראיתי אבל פולארד, על

פולרואיד. של תמונות

גור מוטה שר־הבריאות התכוון למי

יחת1ע
שבוע ה

ט ר ספו ב
ב כתוב היה שמעת? בנצי:

 שלא הבטיחו ופרץ שבורג עיתון
בשבת! כדורגל יותר ישחקו

שבוע ה
בבדוו־גל

שני) (פרק
הב ופרץ שגורג קראת בנצי:

 כדורגל יותר ישחקו שלא טיחו
בשבת:

פרץ לא-משחק-גשגת

ס: לא אף־פעם הם אבל אלכ
שיחקו!

 להם כשנודע אבל נכון, בנצי:
 בשביל נטף משלם ששפירא
להפסיק. החליטו הם להפסיק,

בורג פורש״סופית

 על מנין לא ואני כן, אלבס:
 אחד בתור אני בכלל. מדובר מה

 לאיצטדיון שבת כל שהולך
 שגם לד להבטיח יכול בלומפילד

בשבת. משחקיסכדורגל לא כיום |

£קץ£1-1ח  מחילה 6
בטיסותיה מחירים

 המצרית חברת־התעופה למטוסי בכניסה תוצב מצרית יחירת־קומנדו
הביו התהליך יקוצר זה באופן למטוס. יעלו בטרם עוד בנוסעים ותירה

 ומייגעת, מעייפת טיסה אחרי רק הנוסעים נורו פיו שעל הנוכחי, רוקרטי
 את להטיס צורך יהיה לא גם זה בדרך מסוכנים. חוטפים בחברת ושהייה
בקאהיר. ישראל דגל שריפת לצרכי שישמש רב, דלק וייחסך המטוס,

המייסדים דבר
ידידותית? מדינה נוהגת הכבה

 נשיא רנן, רונלד של טענתו את סף על לדחות אין אומנם,
 ולאחר-מנן לחשוף לעקוב, הכווגח על ידע לא כי ארצות-הברית,

 מנחם דיברי את לקבל שאין נשם -י פולארד ון ג המרגל את לעצור
 פולארד את ראה לא כי הטוען לשעבר, ישראל ראש״ממשלת בגין,

ג. צמח ברחוב בבית הכניסה דלת של המנעול מבעד בשלמותו
 ניתפי על הרובצים ומהאשמה מאחריות לגרוע אין הכל ולמרות

 של כזאת, שפעולה הדעת על יעלה לא שהדי האמריקאי, הנשיא
 הדרגים של אישורם את תעבור לא ישראלי, מרגל אחרי מעקב

 בלתי-נעימים אקסים ישנם פעם מדי אומנם, ביותר. הבכירים
 שבו שכזה, מיקרה אולם ידידותיות, מדינות שתי שנין ביחסים

 אירע, טרם האמריקאי, הביון קלגסי על-ידי ישראלי מרגל נעצר
 ככל מהר ויאתר בביתו האמריקאי הנשיא שיפשפש ומוטב

 הדין שיינתן וככל הזה, ל״עסק-ביש" האחראים את האפשר
ייטב. כן - בהקדם

 אינה ישראל שמדינת ולמקורביו האמריקאי לנשיא נזכיר ורק
 דקה: דממה בקול ולא שואלים, ואנו שכזו. בשיפלות״רוח נוהגת
!4ה-.. טוכני 400,000 מאותם מישהו נעצר ״האם  שהשתתפו 0.

 רמי על-ידי אחד, אחד בשעתו, נחשפו אפילו עכשיו, שלום בהפגנת
מילואד

כגר נמאס
 פין, אי של דבריו מתוך ציטוט

 מהסוף, (שלישית השורה מן אזרח
חמש): כיסא
מה ידעתי ולא פנוי, יום לי היה..

 קולנוע ליד עברתי במיקרה לעשות.
 ופורנו. מין סירטי בו שמקרינים

 שמלאים כאלה סרטים יודע, אתה
 שלושים־ איזה ובמישגלים; בזיונים

 באמת. נו, אחד. בסרט ארבעים
ז סקס לראות אפשר כבר כמה

ו לי נמאס שעות תשע ,,אחרי
יצאתי.״

 יוכרז השמע
 עד רישמית

בצורת שנת
שעב במישרד־החקלאות, פקידים

בשבו הבא העולם גיליונות על רו
 שכל למסקנה הגיעו האחרונים, עות

 מכבר. זה יבשו שלו מקורות־ההומור
הזה. הקטע על הצביעו לרוגמה

משתרם הפשע
 מיאמי של המאפיה ראשי
בסיציליה. להשתלם יוצאים

כל
גבר

שאת מהרבנות היתר שקיבל שה ל  שניה א
ק ואשר הראשונה* פני על המו מתוך מסי

 נפוץ מינהג זהו כי נעמ״ת, שפידסמה דעות
החד שיכבת־המצליחנים בקרב ופופולארי

ש בארץ, שה  ל־ בדחיפות להתקשר מתבק
ייעוץ. לקבלת הבאים מיספרי־הטלפון
ססו............................מישטרה

ם אדו ד־ סו...................מגךדו ו
ש ו02..........................מבבי־א

בפחווו תיפול אל
שה אם  על שתיים הדי מכה, היא אחת א
כמה. = מכה ובגימטדיה וכמה. כמה אחת

 התנוחה מומלצת אץ בספורט, עוסקים שאינם ,30 גיל מעל לגברים •
 בספר 42 בעמוד מופיעה שהיא כפי — אשה פני על אשה של הדל.

קמא־סוטרה.




