
 שזה לאילן משולה! היא למה - זו ״צמיחה חז״ל: שגו
 לא געלם בחזקת הם לבוא העתידים סירותיו ניטע. עתה

 את וממלא דושן בו הזבל עולה זו ולעומת בטוח,
 העולה זו, וצחנה בלל. בו לטעות שאין בניחוח נחירינו

אחת." רגל על כולה הצמיחה היא־היא ומתרוממת,

הסיציליא המאפיה ראש
 התמוטט צ־יציאונה, דון ת,ני

 סיור במהלך מתעלף וצנח
 הוא תל־אביב. בעיריית מודרך
 וכש־ נמרץ, לטיפול הובהל

 ״זה לכתבנו: הסביר התאושש
 פושע לגבי גם מדי אכזרי
בחיים.״ הכל ראה שבבר כמוני,

 שאל מתכוון?״ אתה ״למה
בתימהון. כתבנו

״להע הדון, השתומם ״מה?״
 ביותר ארנונה שיעורי לות
 זה הקפאה?! בתקופת 150מ־;ו
 למוסד המאפיה, אותנו, הופך

 חייב אני זאת עם פילנטרופי.
 האירגון את לשבח לציין

 ביניהן חילקו שלפיו המופתי
יש את השולטות המישפחות

 ברורים. שליטה לאיזורי ראל
 צ׳יץ׳ מישפחת למשל, במו,

 וקר־ בחיפה גוראל בתל־אביב,
הב־ כל באמת בירושלים. לק

ה נ ו ארנ ו ו

בהיסטוריה בודנת־הבגרחז פיתרזן מתוך
ההיסטוריהברא הבכיריםכותרות

 החל שונות, הטבות הקדמון לבכיר היו בתקופת־האבן כבר
 וכלה - ועדת־פיל על־ידי אושרה -אשר ממותה בתוספת
סיניות. במיסעדות מאובנים בתוספת

 עבר תקופת״האבן בסוף
הת ובסיומן בחינות, האדם

 שבה לתקופת״הברונזה קבל
 במדליות״ארד וזכה הצטיין

לרוב.
 התפתחות עם בבד בד

הבכירים, התרבו הטכנולוגיה
 בת- תאוצה מקבלים כשהם

הכי המצאת עם קופת-העץ,
סא.

במסק התשובה המשך
שהחלי ועדת-הכספים, נות
 להרחיב שלא עתה לעת טה
לבכירים. ההטבות את

 שד כריתת ניתוח
 די־ כה שנכנס לאשה

בוק.
אומות חסידי

היזהרו
ער החברה״להגנת-הטבע אנשי

 לב אל מלב מבצע מכבר לא זה כו
 העולם. אומות מחסידי לכ״סס
 מחסידי רבים הכניס זה מיבצע
 מפני עמוקה לחרדה העולם אומות
 הבא בשלב להם הצפוי הדילול

החברה. מידי

 ארוס חנות שריפת
 ציציות בגלל בנתניה

הגור ויש פסולות.
ם בה כי סי ל הסי

א הצתה  הקושי הי
 מ־ להגיע ללקוחות
בני־ברק.

 אמברגו־הנשק עקב זאת
הצר על ישראל שהטילה

פתים.
 נוכל שבה היחידה הדרך ״זו

 טוענים מישראל,״ נשק לקבל
 - ״ולראיה בפאריס, חוגים

 ללא כלי־נשק מספקת ישראל
 שאינן המדינות לכל מיגבלה
עוי ואפילו בקיומה מכירות

וסין.״ איראן כמו אותה, נות

 ב־ הזזיילים שני ״חטיפת ־
 מדהים הישג ודנה דרום־לבנון

 כן־ שלנו." המודיעץ שירותי של
 רבץ, יצחק שר־הביטחון, שיבח

 הוסיף ועוד אמץ. ראש את
 אמץ מראש .קיבלתי ואמר:

 על ומדוייקות רבות התרעות
 ישראלים, חיילים לחטוף הכוונה

צדק.״ אכן והוא  דר פיתחו בישראל מדענים
 קשים בתנאים שצומח שיח

 ושית. דו מהכלאת כארץ ומורכב
 להכריז המדענים עומדים בקרוב

 דרשידדלוחמים. של פיתוחו על
דוו תומך הציבור שרוב למרות

שיח־לחמים. בהמצאת קא

להוציא אי־־אפשר  בודקת המישטרה
 זרם שקיבל טסטר

אדם ועצמות גולגולתמרשת־חשמל.
ת שליח  היהודית, המגבי

שיא עם אמש שנפגש  רגן, הנ
ם לשולחיו חזר ריקות. בידיי  דורשת המישטרה

ת לעצור  בוחני א
 עד מישרד־הרישוי

ההילוכים. תום

 לשיפור בזק חברת של בחפירות
עצ נתגלו התת־קרקעית, התיקשורת

 של גופו בתוך וגולגולת אדם מות
 לוטרשטיין. מתתיהו החברה, עובד

 קבעו למקום שהוזעקו ארכיאולוגים
 יומין, עתיק במימצא המדובר שאכן

 הפרה־היסטורית. מהתקופה כנראה
 את ונימקו זו, טענה אישרו בזק מומחי

תקציביים. בקשיים הציוד עתיקות

ק בהגרלת  פלילי תי
 זכה 185421 מספר
 327654 מספר נאשם

עד־מדי־ של כמעמד
נה.

 הצליח אכן זה בשם ישראלי סרט
 אשר את בלבד אחד בשבוע לעשות

 במשך אחרים ברטים לפניו עשו
ארוכות. שנים

 הוא בלבד אחד שבוע במשך
 בלא הקולנוע, ממסכי להיעלם הצליח

עקבות. להותיר
רגו של רנטגן צילום

 סיפר הנשיא,״ עם -נפגשתי
א ״אולם לעיתונאים. הצלח ל

א תי רופ כלום.״ ממנו להוצי
די או הו ר רגן, של הי ד  ה

 אישר לוטרשטיין. רוזנברג
 הוצאנו -כבר ואמר: זו טענה
 בכבד החל - הכל את מרגן
א - בכיליה וכלה הו  עכשיו ו
לגמרי״ חלול

 מישפחות הרבה
 כי הודיעו ישראליות

ת לקלוט ישמחו  א
ס הגברת ארקו ה מ
פי כעוזרת נמלטת

ליפינית.

אחרונות ידיעות
 גמתנדגות חמור כה למחסור הקיבוצים נקלעו האומנם
מחו״ל!

במדינה ביותר החי העיתון
רופו ובנצי פז אלכס שרכים • 43 מס׳ גליון

 כעצה מובארב, הנשיא
 מגוש־ יועציו עם אחת

 ביד להגיב החליט אמונים,
 בקאהיר, המהומות על קשה
ה יתפרעו שבו מקום ובכל

התנח לאלתר תוקם ערבים
לות.

 לחברה־קדישא
 בדחיפות דרושות
לוויה בנות


