
 פגע! אסיפתז־המחאהזדףן1רזזזזד
בעובדי־המדינה בעיקר

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכס שרכים • 40 מס־ גליון

ם1לפירס ״אסח ד1הביש סיפר׳
 □,הספר ★ מלבסקי מלה לרצח כנראה. שימש, מעחך

★ בישול ,בתנור ויישרפו מהחנויות יוחרמו המסוכנים
 הבישול סיסרי של היותם
 זה ידועה היתה לרצח מדריכים

 שזכו רכים, לבעלים מכבר
 רעיותיהם. תבשילי את לטעום
 שסיסרי־הבישול טענתי ״תמיד

 פסי- אומר לאלימות,״ מטיפים
 את המחזק ידוע, קליני כולוג
 מסמרי־שיער בציטוטים דבריו
ל אותו חיתכי הספרים: מתיר

 עד אותו רסקי קטנות, חתיכות
ועוד. צורתו את שיאבד

קיב שהצנזורה שמח ״אני
 גם כמו עמדתי, את סוף־סוך לה

 בה הו-כלכותה, ההצגה בעניין
 שימוש המסבירה סצנה יש

 לכס תארו באמצעי־מניעה.
 היה חמור דמוגרפי נזק איזה
 למדינת־ישראל להיגרם עלול
 צעירות נערות צפו אילו

להש לומדות היו הן במחזה.
ומונ באמצעי־מניעה, תמש
 של האושר את מאיתנו עות

שלוש-עשרה.״ בגיל לידות

 שלישי ביום ההסתדרות שיזמה המחאה אסיפות
 הגדולות, לרשתות-השיווק רב לנזק גרמו האחרון

 של ומסור סוב לציבור ובעיקר בשווקים לסוחרים
עובדי-מדינה.

 להישאר נאלצו הציבורי השרות עובדי אלפי עשרות
 לפקוד תחת באסיפות, חלק ולקחת במישרדיחם

בשוקים. והדוכנים המרכולים את כהרגלם

מחאה באפיסת סקיד

למתחילים" ״בישול ספר לפי ההודי רצח שיחזור

הועלו
רוחות

 פאראפסיכולוגי, בסיאנס
 מול פתוחות בדלתיים שנערך

פר רוחות הועלו פתוח, חלון
צים.

בעפולה זעם

התפוצצות

 בגדר התחממות
 החשמלית

ירדן עם
 צזז״ל של גדולים כוחות

 וד לגדר אתמול הוזעקו ומג״ב
 אחרי ירח, עם בגבול חשמלית
 של גוריות־האזעקה כל שגרלקו

 לתדהמתם גילו הכוחות הגדר.
 לוטרשטיין, מתיתיהו טוראי את

ה כשמכונה להנאתו, שהתגלה
 מחוברת שלו החשמלית גילוח
לגדר.

 לוטר־ טוראי גייז נמישפטו
 משום חשמל, גנב שלא שטיין

 חברת־וד לעוכד בן שבהיותו
 חשמל. לקבל זכאי הוא חשמל

עת. ובכל מקום בבל חיגם

בירושלים
 שרי-ה- בקרב בהלה
הת בעיקבות ממשלה,

 חטיפת־ מיקרי גברות
בירושלים. תיקים

 נקבות, עעור
זכר ובסוף

 שונות, נשים עשר עם שיצא בחור
מה היתר קיבל השניה, אחרי האחת
גבר. עם לצאת רבנות

לישראל הראשית הרבנות
תשמ״ו טבת כ״ז ת״ו השלמה ירושלים ב״ה

הודעה
 יתקיימו יורה" ״יורה הסמכה בחינות כי בזאת להודיע הננו

הבאים: במקומות בס״ד
ביר־זית. מיכללת .1
הר־הבית .2
חברון. של הקאסבה .3

אלינו יעביר הדל במקומות להיבחן המבקש כל
כלי־משחית ושאר מרעומי□ בזוקות, .1
 ישיבת־קבע היושבים הכולל מראשי מיכתב־המלצה .2

בתל־מונד.
 ראשי מזכיר
הראשיים לרבנים

ד מ ה ל: ג א ברי ר־ י פ  ס
היי! את הציל התהילים

 כבכל הפעם, גם הערבים. על לסמוך שאי־אפשר הוכח שוב
 הפלססיגים התחמקו עימם, הקודמים ההידברות גסיוגות

 על-ידי שיורס הלובי במטוס מלסוס בהימנעם ישיר, ממשא־ומתן
 מבעוד להם דיווח שלהם שהמודיעין העובדה למרות זאת ישראל,

 זה. מסוס לחטוף מזימת-יקודאל על מועד
שקיבל קטן, לספר-תהילים הצלתו את מייחס ג׳יבדיל אחמד

 שנתקלו אחרי המחבלים ממטוס בבהלה נמלטים חיילים
התהילים בספר

 עימו נושא הוא ואשר מהבאבא-סאלי, ישראלי עיתונאי באמצעות
הקוראן. דפי בין מקופל

 אש׳ף, של הגביר הפיקוד בקרב תסיסה עוררה העגומה הפרשה
 האירנונים ראשי בל יחוייבו שעל-פיח הצעה ומתגבשת

 חברת-חמטוסים כידוע, שהיא, באל־על, לטוס הפלסטיניים
בעולם. ביותר הבטוחה

 זו אך פרובינציה, אנו ״אמנם
 תושבי מחו בנו!" לזלזל סיבה לא

 בגודלו הרואים הצפונית, העיירה
ב פגיעה מיטען־החבלה של

כבודם.

מיכתבים
ת כ ר ע מ ד

ת1ע\ר
נהדר!

 ואת בזק את המשמיצים לכל
 שרות זהו לעניות־דעתי ,16 שרות
ומהיר. יעיל נהדר,

 המכשיר, התקלקל שבועיים לפני
 שלחו התקלה מרגע שעות 24 ותוך

 חד־ תופעה זו ואין לביתי טכנאי
 ביום וגם למחרת, גם בא הוא פעמית.
 שבעלי עד יום... אחר יום וכך שאחרי

מהמילואים. חזר

ע\<זזה
בץ־ע\נ<<ם

כתוב דדה שמעת? אלכם:

כלוריד מתילן מכיל ולא מסרטן לא - הגא״ ,העולם

 ואיראן שישראל זר בעיתון
טי תמורת נפט ביניהן: סיכמו

גרעיניים? לים
 לא ביותר! מפליא בנצי:

גר טילים יש שלאיראן ידעתי
עיניים!

 רתם חוס וא
אזו־ח״ם נגדים

המ את בהבנזז לקבל ניתן
לאפ ההחלטה שמאחורי גיעים

ש לאסירים שר  אד בגדים ללבו
ס רחיים, ל ת הדעת אין * ל ב  ס

 וד את נשימה באותה להכפיף
שוסרים•

 עומדים שהשוטרים לזכור יש
 המדים ודק השני, מהעבר בדיוק

ס ם המייחדים ו ת שריס א  ומזאפ
 ולהימלט להכירם הפשוט לאזרח

 בטרם בו, נפשו עוד כל מפגימו
א פלי מסתיהם. את מ י


