
רזוזדדנלתלז
במדינה ביותר החי העיתון

לופו זבנצי פז ארכס עורכים •31 מס׳ גליון

 חנונה: נס
 שהיה דוק מז

 לתחנת מיועד
 אחת אוטובוס
 לשמונה הסניק
 לאם תחנות
ולילד

עציץ שריפת לוודא מציץ רב

 בהקפות תחנות חררי□ שרפו בברוקדץ •
 לעצירת תפילות • ב״סבול מישחק בעת

• יבשות נשארו והתחנות נענו גשמים
 לאחר הארץ ברחבי להתפשט ממשיך תחנות־אגד שריפות גל

 נבנו ׳אלה תחנות ולפיו הראשית הרבנות שהוציאה פפק־הלכה
לאוטובוס. בהמתנה שהתייבשו יהודים עצמות על

 במחאה צמיגים הבעירו הפיתוח, בעיירות נזעמים, תושבים
ביישוביהם. תחנות-זימה התקנת אי על

 העיתון בגילויי לדון היום עוד תתבנם ענקי־התורה מועצת
 עיני לנגד שדיהן החושפות נשים של מעשי־פריצות על חרדות
 מותר האם בשאלות: יפסקו הרבנים ולילד. לאם בתחנות עוללים
 מיצווה והאם אטליז? של הצתה אחרי טיפת־חלב תחנת להצית

 בינתיים סניך־בנק? הצתת למיצוות שוות־קלוריות הינה זו
 תחנות בשגגה יציתו לבל מרעיתם צאן את הרבנים הזהירו

 שאינם משוטרי־ישראל, שלהבדיל משום סמים, למימכר
 ויש צבעים המון רואים המסוממים הרי בשחורים, מבחינים

מכות־רצח. אותם ויכו המציתים את שילכדו חשש

קווי יאוחדו
״ ק ! ! ״ , ד אג > ו,

ה החוגים של כבד לחץ
 לחתימה אמש הביא חרדים

 תחנות בין הסכם־מיזוג על
 של הציבוריים לטלפונים אגד
 לצים- שיביא איחוד - בזק
 התיפעוליות ההוצאות צום
החברות. שתי של

 זהו כי נמסר אגד מחברת
המצי לציבור ניכר שיפור
 בעזרת להזעיק, שיוכל תים,

 בתחנת- המותקן הטלפון
 מכבי־האש, את האוטובוס,

ההצתה. פעולת בתום מייד
האי כי נודע בזק מחברת

לעוב תודות התאפשר חוד
 יש החברות שבשתי דה

 אחת פעם רק העוברים קווים
ביום.

 - .צזזיממרוס-׳
הבטר למלוות

הטל של מיוחד נמיבצע
 מיליוני נאספו הישראלית וויזיה

ביש האח׳׳מים למען דולארים
 בכתבה הפרשה תחילת ראל.

 שחשפה בכולבוטק, ללב נוגעת
ברי אח״מים של משווע קיפוח

 הזדעזע כולו עם־ישראל אים.
 חולים בכירים שרק לגלות
 בחו״ל, הוצאות במימון זוכים
 לחלות, זכו שלא חבריהם, ואילו

ולהת בארץ להישאר נאלצים
 הכספים הכנסת. בדיוני ענות

 רכישת לצורך ישמשו שנאספו
 לאח׳׳מים יוזרקו אשר חיידקים,
 להשוותם בתיקווה הבריאים,

החולים. לעמיתיהם

שיחת
השבוע

 יודע אתה איך אלכס:
 של תקן על הינה שהשמש

שכירי
 באמת? נו, בנצי:

ב כתוב היה אלכס:
 את לנצל שעומדים עיתון

בתעשיה. השמש

מדענים
׳שואל״ם

#קזבליס:
 נגד תרופה פיתחנו

 לא זה ולאיש - אדישות
איכפת!

לשוטרים ציבשניים מרים
 לנו קשה מתלוננים: חרדים

לבו כולם השוטרים. בין להבדיל
הדבר. אותו שים

פרשת
השבוע

 שהיום זה איך בנצי: ר'
 יותר הרבה שרותי־הדואר

עשור? לפני מאשר איטיים
 מאז מאוד. פשוט אלכס: ר'

 נוסף המיקוד, את שהוסיפו
 קריאה, ׳ חומר עוד לדוורים

 דברי* מיון על מכביד והדבר
הדואר.

התקף־לב חטף קרדיולוג
 קיבל יום. 18ל־ אחת יחסי־מץ לקיים הנוהג קרדיולוג.
ל הל הידיעה למיקרא התקף־לב

המנוחח.
 ה במספר ה לי ע ה על דיווח קלרמן פרום׳

 כ בזזתקפי־לב. כיוכו הלוקים הצעירים גברים
 ,31 בן •תימני, צעיר על הקרדיולוג סיפר דוגמא
 והגיע הלב, שריר אוטם התקף לאחרונה שעבר

 — בהתקף־לב לקה שהצע-ר התברר, לשיקום.
 עם יחס־־מץ. פעם 18 אהד ביום שקיים לאחר
 אותו״ הרג כמעט הגופני ״המאמץ שונות. נשים
קלרמן. פרום׳ סיכר

על ״מכים בארץ בדיולוגים

 - ומטה מוגבר ביטחוני סיווג בסר חנו אם
הבא!!! דקטע מ״ו עבור

הגדול התרגיל היה ה1
ש□ היה עמי־שם נרו יאיר המיוחד כתבנו מאת

 של במונחים צה״ל של האחרון התרגיל על לדבר אפשר
 מושגים ושאר לראיית־לילה אמצעים תורות־לחימה, מיפקדות,

אנשים. כל קודם הוא הזה התרגיל אבל מיקצועיים.
 סוללת־עיתונאים עומדת צה׳יל של מוצלח תרגיל כל מאחורי

 באחורי המלקקים כתבי־שדה יש ומשומנת-דק. מאומנת־היטב
 במערכות־ לטלקסים הממתינים כתבי־הבית וישנם הגנרלים, כל

 בין הטוב. אלי לי, נא .שמור שמר: נעמי שרה אלה כל ועל ישראל.
ה׳.' שלישית ״שומר ככתוב ׳׳,2:00 - 6:00

בתקציב קיצוצים תחת שנעיד העיתונאים תרגיל
 עוקג״מים; ליד מתגלחת חיילת - מוכרים מחזות רואים ושוב
 על מיטען מניח עלום סמל״מחלקה מבוצר; ליעד שקטה פריצה

 צלמנו תפילין. המניח חייל״הטדר, עליו מחפה מאחור הגדרות;
 מיכלית-הדלק. ליד סיגריה שהדליק חייל לרגע: תמונה מנציח
הגא). בעולם (המשך בפלש. צורן היה לא אדיר, הבזק

 והותרה גבוה, ביטחוני סיווג בעלת היגה זו כתבה - יקר קורא
 אנא, מהימנותך. על לצנזורה אישית שערכנו לאחר רק לפירסום

 בלתי- לגורמים העיתון את תעביר ואל לעצמך, הפרטים את שמור
מוסמכים.

ות1ר1ד1ב
ת ו בו נ נ ג

 לגרפולוגיה בקורס
תל של מיבחנו נפסל
 יד בכף שקרא מיד

הבחינה. בזמן

 מסעירה התפתחות
 המיני השוחד בפרשת

הנאשם בבריטניה:
 איידס־ הפך הראשי
מדינה.

■
 של שיפור עוד

למבו קופת״חולים
 בית- נחנך טחיה:

הרא - וטרינרי ספר
 בארץ. מסוגו שון

■
 נולד פיקטיבי ילד

 בנישואין שנישא לזוג
 פיקטיביים.
■

 ותלמידי- רבנים
 על יחתימו ישיבות
נישו המגנה עצומה,

 של פיקטיביים אין
 בקיבוצים, צעירות
מ השתמטות לצרכי
צבאי. שרות

 מציע: בומאיו
נעמידה! אותם רקנוו

 תל־ בעיריית התחבורה על הממונה
 הציע בן־מאיר), (רב דב״א אביב,

 לצורך זה בנושא נסיונו את ליישם
 לקבורה. בקרקעות המחסור פיתרון

 בעמידה," לקבורה היתר לתת ״יש
 רגילים כבר גוש־דן ״תושבי אמר,

 הדחוסים, באוטובוסים בעמידה לנסוע
 כך ממש, של גיהינום היא נסיעה וכל

 התנגדות.״ כל תתעורר לא שמבחינתם
המת הבורות יחצבו אשר עד בינתיים,

 סנרלי־דנוור דב״א יפעיל אימים,
 במקומות החונות מצבות, לנעילת

במיוחד. הומים
 הבעיות שאחת מוסיף כתבנו
 כיצד היא בעמידה בקבורה הכרוכות

 מצליחים שאינם אימפוטנטים. יקברו
שכזה. למצב להגיע

 הידיעה בעיקבות
תומ שווייץ שתושבי

רפו בניסויים כים
 פחת בחיות, איים

היוצ השרים מיספר
ב לחופשת־סקי אים
זו. ארץ

■
 מכחישה ישראל

בשבו הפירטום את
 שפיגל, דר הגרמני, עון

 אימן שפיגלר כאילו
 הקומנדו חיילי את

המצרי.


