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 ״מאז ראש־הממשלה: סגן אמר

ה אחרי ישראל רדפה ומתמיד
 ידיה. מבין החליק וזה שלום,
תת שבו היום יבוא עוד אודם
 בשתי השלום את ישראל פוס

 ותכה בגרונו, אמיצות ידיים
נמרצות.״ מכות אותו

תן יתפוס שהחורף תחכה אל מוכן לא או

מתלמידיו שניים עם שלום רודף

החלונות. את לאטום ציידבגלל באו האסונות

 קריית- העיירה את האחרונה בשנה פקדה שרשדת״אסונות
 בבאר' לאיצטדיון בשבת להגיע צריכים שהיו אגשים, מלאכי.

 אמבולנס משותקת; הציבורית שהתחבורה לתדהמתם גילו שבע,
 אשה יום־כיפור; בצהדי באבני־שפה נרגם יולדת אל בדרכו שהיה

 הקדיחה במלח, השרייתו על״ידי קודם שהוכשר עוף, שהמליחה
 מופע' - האסונות ושיא מבעלה; מכות־רצח וחטפה תבשילה את

בוטל. - הסילווסטר בערב להתקיים אמור שהיה חשפנות,
 עצתו. את וביקשו בירושלים למקובל פנו מהעיירה תושבים
 בגלל אירעו שהאסונות הקדוש, האיש להם גילה לדבריהם,

 בתשרי ט' בליל כי ומצאנו ״בדקנו ציבורי. במקום שנעשה מאורע
 לצום האנשים יצאו שבסופה גדולה, עצרת בבית״הכנסת נערכה

 תקיעה קולות הבימה על החזן השמיע לדבריהם, יממה." בן
אמות״הסיפים. את שזיעזעו בשופרו,

 מופעי* של יום על להכריז הראשיים מהרבנים ביקשו התושבים
הנורא. החטא את לסלק כדי בעיירתם, חשפנות

טכנולוג במיבצע

למאנש תעלת מתחת
 לישראל יזרמו דולארים מיליוני
 שהיה ביותר הגדול הייצוא בפרוייקט

 הציע בלונדון האחרון בביקורו מעולם.
 תעזור שישראל תאצ׳ר, לגברת פרס

 בריטניה בין לגשר התוכנית ביישום
 מתחת מינהרה כריית על־ידי לצרפת

לברי תייצא ישראל לתעלת־למאנש.
 במיסגרת שנחפרה התעלה את טניה

ב תונח והיא תעלת־הימים, פרוייקט
 תע־ במימי ותשוקע גדול צינור תוך

ב החלו כבר מנופי־ענק לת־למאנש.
ש למשאיות. חלל-התעלה העברת
לאירופה. אותן יישאו

הביטוח הסדר

הדלתות. את טוב לאטום וצריך

בוועידת ישתתפו והפסלים הצייריםלמערכת
 57 מלאו שעבר בשבועאינו לתלמידים

ה הלוחם של להולדתו ישנים
ת דגול  לותר מרטי; בגיזענו
ת דגול מנהיג יהי קינג.  נרו ז
ל בנחישותו לכולנו נר יאיר,

 הגורם שהיא הגיזענות, ביעור
 בני־אדם מיליוני של לסיבלס

תבל. רחבי בכל
 לותר מדטין היה לא אומנם,

 אחרון, לא ואך ראשון. קינג
 אך הגיזענות, כנגד חוצץ לקום

 גוף שיצר האיש •שהוא ספק אין
להכחידה. שאיים ממש של

 הנפלא שהאיש חבל ודק
ת לנו שהביא הזת  כה רעיונו

שי אלא היה לא נאצלים,  כו
•שחור.

כיון ס נאור, פגי

 יטלו מהשטחים האמנים
הקונסט בבניית נרחב חלק

 שישמשו והביתנים, רוקציות
באי־הכינוס. את

כל את מכסה
ס בביה״ הפגיעות .1
הא רחבי בכל בתי״ספר מנהלי ן

 שתלמידים נזקים על קובלים רץ
 ולציוד, למורים לכיתות, מסבים ן

 מכוסים אלה נזקים שיהיו מבלי
של הביטוח על״ידי כהוא״זה אף !

החוצה, תדלוף לא טיפת־גאז אף וכך ממשיכים
וסובלים

התלמידים.
 שעל נעמ״ת. של מסקר עולה זאת

 הנישאים מהזוגות אחוז ז 6 רק פיו
להתגרש. מצליחים

קוטלות הסיגריות
 למוות, נידונים של תוחלת־החיים

 — אחרונה סיגריה לעשן המבקשים
ביותר. קטנה

בחשמל! לחסוך כיצד נלמד הבא ובשבוע

במדינה ביותר החי העיתון
לופז זבנצי פז ארכס עורכים • 38 מס־ גליון
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 מהכלא ששלח במיברק

 שמואל דורש האיטלקי
 מנשיא־צר־ פלאטו־שרון

 שטרן משה על לאסור פת
 הצרפתי. לפרלמנט לרוץ

 שטרן, משה הכריז כזכור.
 אמריקה, צפון בנק מנהל

מיל 25ב־ מעל כי החשוד
 על־ מעצרו בעת דולר, יון
 כי פאריס מישטרת ידי

רוץ רשימת־יחיד יקים  וי
בצרפת. הבאות בבחירות

 אגד קואופרטיב
מודיע:

 מיספרי ואלה
 באש: שעלו התחנות

45. 32. 26. 17. 15, 12 
22 הנוספת; והתחנה

את יעלה האוצר

 שאינו הודיע שר־האוצר
 אירגוך לתביעת להיענות יכול

 אחוז 40 של להעלאה נכי־צה״ל
 בחיוב ישקול אולם בתגמולים,

 את להם להעלות ההצעה את
הנכות. אחוזי


