
לוטרשטיץ מתי

 )29( המופלג גילו למרות •
מק הרבות, הפיסיות ומיגבלותיו

 בוזדר־וד מלאה נוכחות על פיד
לשעות־ההפסקה. מעבר אף אוכל

 המכו־ של מירבי לניצול מגיע
 לבובות מגונות הצעות ומציע נות

המתנפחות.
 ועובר מבחנה יליד מתי •

בארוס.

שראל כי בנימוק לענות נוהגים אין בי
את בתי־הסוהר נציב דחה - אסירים
שתו האיום איוואן של בק

ה רו טלוויזי ד ח א ל ל כ ב  חיוך תמיד חרוץ. עובד •איילון ש
 שירי־ לעצמו ומפזם מחייך עליז.
 הסובבים שכל אפילו שמחים, לכת
עמוק. ביגון שקועים אותו
 עבודתו את אוהב דויד •
 בחברה־ עבודה. שיש ואוהב

 כקברן, מועסק הוא שבה קדישא.
בחברה. חייו את שיסיים צופים

חזיזים ריבקה
מזג־אוויר בכל

 הבריז מצוין!" נוער ״זה
 בהתייחסו ברק. אהוד האלוף

 על אודה לחיילי־הישיבות.
 באמיתות פיקפקתי האמת,
 נפקחו אשר עד אלו דברים
שי ציחצחתי קמתי, עיניי.
וכש לעבודה, הלכתי ניים,

 את פגשתי להתלבש, חזרתי
 המרביץ מלמד, יעקב חברי
בישיבה. תורה

 לא כי המלמד לך ״מה
ה בימים ברבים פניך נראו

בחיבה. שאלתי אחרונים!"
 השיבני, בישיבה," -הייתי

ה בבית ימים ט״ו ״ישבתי
מעצר."
 תמהתי למה!" זאת .וכל

■ גדול. בקול
 מניה לי ענה תדע!" ״הלא

 הם .שבני-הישיבות וביה.
 של דליקטס מצויין, נוער

 ובאתי ייצרי עליי וגבר ממש.
 בדרך״לא- מתלמידי אחד על

 קונהו שור ידע ככתוב: דרך,
נעריו." עכוז ומלמד

 פקוחות ועיניי אותו עזבתי
 ניסיתי הביתה בדרכי נכוחה.
 שבה הישיבה בשם להיזכר

 תמה ועדייו מלמד, הוא
 הוא התורה אהבת אם אנוכי
 בעיתון, שנתפרסם כפי שמה,

 כפי האהבה, תורת שמא או
מסיפורו. שעולה

 בשירות עובדת ריבקח •
 היא אביבים. 20 מזה המטאורולוגי

 — מזג־אוויר בכל לעבודה באה
 לפני שפוטרה העובדה חרף זאת

 את חזתה כשלא משנתיים, יותר
מועד. מבעוד הקיץ

קונבנציונאלי עינויים מכשיר

ת ר ט פ ה  מזרם 5םםם,ם
עבצנזורה חדשים ס ש ה

מרו עלתה הארץ. ילידת •
 בעבודתה התקדמה .1960ב־ מניה

 ושי־ מסירות כוודהתמדת בזכות
עליו הממונה עם תוף־פעולה

 הצו־ על רצונו את מבצעת •
והבטן. הגב על וגם ביותר, הטוב

פעם, זה היה
 - קטנים עוד כשהיו

- לבוץ הכניסונו
שנים. מעט ללא

 כבד.מאפיה" יש ללוי היום
שדון עם

אדנס ומישה
דון. של תואר קבל

 החזון, שבסוף יפליא זה האם
חרות כאשד

הטון, את תתן שוב
כלנו את יצקו הם

בבטון! עמק

 תוגדל נבונה הנפטרים בין
ב בדובדה־קדישא קבר חלקת

ירושלים.

 פרץ הרב שר־הסנים
 50 למנות בקשה הגיש
כ ש״ס ממצביעי אלף!

 לביקורת הוועדה חברי
 השר ומחזות. סרטים

 בצורך בקשתו את נימק
 חב־ מיספר את להגדיל

שהח כדי רי־הוועדה,
 רצון את ישקפו לטותיה

העם.

יום־טוב אפרים
הדרגות בסולם

 שנד- 30 מזה בחברה עובר •
 ורק כמנכ״ל, התל עבודתו את

 לו פילס והתמדתו חריצותו בזכות
 וכיום בחברה. בסולם־הדרגות דרך

 מחלקך והוא חייו חלום את הגשים
במתלקת־הקפה. התה

כותרות לק מוכן בתי־הסוהר שרותסיאמיים
מבפנים, רק אבל ביקורת, בל

בצנזורה הליברלים נציג

 דרישת תתקבל אם
 כל ימולאו שר*הסנים,

 לבוחריה. ש״ס הבטחות
 ישרתו שלא רק לא

 הקצבות ויקבלו בצבא
 מעתה אלא שמנות,

 באין־ לראות גם יובלו
 סרטים ובחינם מפריע
והצגות־תועבה. כחולים

בגו להתקין דורשים הדתייםדלוקות
 קוצבי־לב רק חולי־לב של פם

בשבת. פועלים שאינם  שנהרג המחבל של בכיסו
 וכן סרוגה ביפה נמצאה
 ח״ב של הדיאטה מתכון

שפירא.
 הצליחו ומסובך מורכב בניתוח

 חולים שני לחבר בישראל רופאים
 זה .היה אחד. חולה ולעשותם בגבם

 ״זו המנתחים, אמרו טיבעי,״ תהליך
 חולים שני שכל ארוכה תקופה

 את האינפוזיה, אותה את מקבלים
 כעת הטיפול. אותו ואת הסדינים אותם
 את ולצמצם במיטות גם לחסוך נוכל
התרופות." כמות

 כי הפירסומים . בעיקבות
 איידס, מעבירים יתושים
 מישרד־ מומחי דורשים

ש חוק לחוקק הבריאות
 עם מיני מגע קיום יאסור

יתושים.

 שבת חילול למנוע כדי
 הרכבל יוכנס בפרהסיה,

 של המינהרה תוך אל בחיפה
הכרמלית.

במדינה ביותר החי העיתון 0
לופו ובנצי פז ארכס שרכים • 44 מס־ גליון

מצאתי!״ ,מצאתי,
שפירא צעק

 ״אני שפירא: הרב ח״כ
 שאני מכיוון דיאטה עושה
 רחיצה. של טעמה לחוש רוצה

 שנכנסתי אימת כל עכשיו, עד
 בלי נותרתי - לאמבטיה

מים!־


