
לדדז1רזזזדדן
במדינה ביותר החי העיתון

רופו ובנצי פז אלבס עורכים • 47 מס׳ גליו!

ת שריפת ש ו ו ח ה - ת י  ב
חג־הפסח 1או תדחה למצות

 משך שנאפה המצות, מלאי כל
 למצות בבית־החרושת השנה

 ולא במלואו נשמר בבני־ברק,
 בבית- שאחזו בלהבות בלל ניזוק

המש הלהבות אך החרושת.
מאפיות- שלוש כילו תוללות

 דרישה והועלתה סמוכות, פיתות
לד בתורה וחכמים רבנים מצד
 שבהם לימים חג־הפסח את חות

 פי- של סדירה הספקה תובטח
הצי על להטיל שאץ משום ״תות,
בו. לעמוד יכול הוא שאין חג בור

 הזרה ...״1טפ ...1טפ ...1״טפ
לאפיפיור הרב נרגשות

 יוחנן האפיפיור, דיברי של המלאה הסטנוגרמה
הבירה: ברומא בבית־הכנסת בביקורו פאולוס.

הדם ייבדק שבעזרתו איידס לגילוי הציוד

יקרים. יהודים
 היו, אלה אביב ימי בכדי. ולא קדם־פסח. של אלה בימים אליכם אני בא

 ליהודים קשים רגעים בחובם וטמנו לפורענות, מועדים ומעולם, מאז
. —״ כאחד. ולנוצרים
 עוד לא עלילות־דם! עוד לא בשורה: ובפי לפניכם עומד אני היום
חדש! דף אם כי מצות! הכנת לצורכי הנשחטים נוצריים ילדים על מעשיות
 ועל בבני־ברק, למצות בית־החרושת שריפת על שמעתי רב בכאב

 הקרדינלים עם אחת ובעצה ובא, הממשמש בתג״הפסח פגיעה של החשש
 ולקיים זו בשעת־מצוקה לעזרתכם להיחלץ החלטתי שלי הראשיים

 מנות־רם, 1000 שי: לכם מגיש והריני לפורים. מנות מישלוח מיצוות
 להכנת שיספיקו ושביעית. עורלה חשש ללא כשרים, נוצרים שתרמו

אמן. ונאמר ישראל עם כל עבור מצות

ת מי ד ת ס־  מ
חל ת ה צו מח
 את היפנו פרס שימעון של יועציו

ה הכבד, לעול־המיסים תשומת־ליבו
 להטיל לו ויעצו בתדמיתו, קשות פוגע

תדמית. לשיפור מיוחד מס־תדמית

נליל נשמע
בפנימיית עלטה
עציו ״אור

 סיסמה! עצור! שומר:
 למעט מענה, כל נשמע (לא

צעדים). רחש
 יורה! שאני או עצור שומר:
יעקב! עברי תירה, אל השם:

אותי. שלח הרס״ר השם! אני, זה

ני בשיחה נשמע
פנימיה חניך

צבאית־דתית
לאביו
 סדר־היום הוא ומה אבא:

שלכם?
 אנו היום כל משך חניך:

 ידינו ומאמנים בתורה הוגים
וברומח. בקשת

ב עושים אתם ומה אבא:
ערבים?

בהם. יורים אנחנו חניך:

 חרדים אלף 400
 ישתתפו ספרדיים

בהלוויית-נגד
ש האלף 200 הלוויית על במחאה

 פינשטיין, משה האשכנזי לרב נערכה
 בחרות עדות־המיזרח אנשי דורשים

 400 בת הלוויית־נגד לאלתר לקיים
 עסוקים המארגנים משתתפים. אלף
 אישיות אחר קדחתני בחיפוש כעת

 שנת־ הארון למידות שתתאים בכירה,
חודשים. שלושה לפני כבר במיוחד פר

קתסיית
השבוע

 עד־1ב יואשם האם
 מפתח־תיקווה החמור

 או בהמה. במישכב רק
זכר? במישכב גם שמא

★ ★ ★

 החמור הוציא ולמה
 פירסום צו האוסר צו

 מזהים ופרטים שמו
אודותיו?

כותרות
ת בודדו

 מינויו מחדש יישקל
 דויד (מיל׳) אלוף של

 מישרד־ במנב״ל עברי
שנתב אחרי הביטחון,

 שירת לא מעולם כי רר
בש״ס.

■
מת ואחד ״אלף הופיע:
סיפ - לביצים״ כונים

 שולמית של החדש רה
 כ״ך. בהוצאת אלוני

■
 כי מגלה חדש מחקר

שבי הם ילדי-מבחנה
 במיוחד. רים

■
 את מגלח לא שמיר

טו - האמיתי פרצופו
 צרי־ מחנה אנשי ענים
פיו•

 ננוח־העבודה •וידה
הצנון בקיבוצי הזול

 ובנות־ נישאים גו״ס מתנדבים -
ה ויורדים קיבוץ א ח בהמוניהם מ

 ישיבת של הפרוטוקול מתוך בלעדי ציטוט זהו
 הקטן. המשולש בפתחת דגדגניה קיבוץ

 שניתן שרציתי הנושא וחברות, חברים הקיבוץ: מזקיר
 המתרבים נישואי־התערובת עניין הוא הדעת את עליו

 את המתנדבים נוטשים בעטיים ואשר בקיבוצנו, והולכים
 בודד ללא נותרים ואנו מוצאם, לארצות וחוזרים קיבוצנו
 החברה האחרונות. בשנים הורגלנו שאליו הזול, העבודה
בבקשה. ברוניה
 ללא וסמים אלכוהול מין, מחדירים הם בבקשה: ברוניה

מעצורים.

לדתיים חילוניים בין תערובת נישואי
 מעוללים שהמתנדבים למה מתכוונת את שרגא: החבר

שלנו? לקיבוץ
 שעושים למה מתכוונת אני לא! בבקשה: במניה

 לישיבות. בתשובה, החוזרים הקיבוצניקים,
 המשק? את שעוזבים שלנו הבנים עם ומה גרישא: החבר

 שהיו אלה במו במעט חמורים הם האלה נישואי-התערובת
 דגדגניה• ממישקנו רוחמה כשהחברה החמישים, בשנות
 ועברה מדגדגניה־מאוחד שרוליק עם התחתנה איחוד
 מקיבוצים חברים על לאסור מציע אני בקיבוצו. לחיות
 במסיבות־הסמים להשתתף שונה פוליטית זהות בעלי

שלנו. המתנדבים שמארגנים
 מתנדבים •טל מיקרים הרבה עוד יש כן, סימה: החברה

 מגעים ומקיימים לסדר לכאן שבאים מתל־אביב, יהודיים
 את הקיבוצניק מניח זה, בעיקבות אחת, ולא בנינו, עם

 וחצי חדר לדירת חשקו אחר והולך מישקו את נוטש נישקו,
בתל-אגיב. מעופשת
 להעביר ההצעה על בהצבעה לסיים רוצה אני המזקיר:
 החוזרים שבנינו כדי ניאון״ ״אור ישיבת את לקיבוץ

הקיבוץ. בתחומי הבל, למרות יישארו, בתשובה
 ומנסחים בהסכמה בראשם מהנהנים (החברים

 על הבא״ ״העולם למערכת חריף מיכתב־תגובה
 כי כביכול, משתמע, שממנו הבוטה, הפירסום

 לנישואי־ מתנגדים הנאורים הקיבוץ בני
גויים.) למתנדבים יהודים בין תערובת

 נשואים זוגות
 לק■■□ הפסיקו
׳חסי־מין

 החמור בעילת פרשת
 העלתה בפתח״תיקווה
 זו) ידיעה לכותרות(ראה

 בחוק הקבוע העונש את
 יחסי- למקיים הישראלי

 העומד בהמות, עם מין
מאסר. שנות 10 על

 הפסיקו זה בעיקבות
לק רבים נשואים זוגות

יחסי-מץ. יים

 נמיסדוונות נשמע
£לעבודה, בית־הדץ

ו ל נ  2500 פיסווי על בדיון
,.סולל־בונה״ עונדי

 לממש תיאלץ חברת־העובדים
מהמשבר. להיחלץ כדי נכסים

 טענו הם תמיד ברור. זה נו
 ביותר הגדול הנכס הוא שהעובד

שלהם.

ונקנס דיבה הוציא
 יבב כלב!" לקנות כסף לי ״אין

השו לפני לוטרשטיין מתיתיהו
 דיבה הוצאת על אותו שקנס פט.

 בקולר. לקושרה מבלי לטיול,
 השופט החמיר מנומק בפסק־דין

 הטיול שבעת משום הנאשם, עם
 ברשות־ צרכיה את הדיבה עשתה

הציבור.


