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לופו ובנצי פז אלכם שרכים • 51 מס־ גליזן

 לחוש מבקשים המאמצים ההווים
תיגן ילדי חטיפת בפלשת החקירה

 אומרים עוול,״ לנו ״נעשה
 ילדי־ של המאמצים ההורים

 את ״וניצלו החטופים, תימן
 חדשים עולים היותנו עובדת
 ילדים לנו לתת כדי בארץ,

 קינדערלאך) תימניים(שוורצע
 והחלפה, בחירה יכולת ללא

 התינוקות לגבי היום כנהוג
הבראזיליים.״

להח נאלצנו בהלם. ״הייתי
שית כדי הריהוט כל את ליף
דור אנו הילד. של לצבע אים
 הביולוגית ממישפחתו שים

 אחת רק זו — אותנו,״ לפצות
שנש המזעזעות, העדויות מן

 בית־המישפט, כותלי בין מעו
 ההורים תביעת מתבררת שבו

המאמצים.
 דורש ועד-המאמצים ירד

 שכבר העובדה למרות —
 מאז שנה 30מ־ יותר עברו

להח להם לאפשר — האימוץ
 ברא־ בילדים ילדיהם את ליף

בחירה. לפי בצבעים זילייס,

הבנקים ראשי
מתכוננים

 את לתבוע
על הצינור

 ויפות מימון
מניות־הבגקים

 עד תתערב לא הסמשלה
 הבנקים. נגד הראשונה לתביעה

 תתברר, הראשונה שהתביעה אחרי
 תחוקק — האזרח יזכה אם אזי:

 מאזרחים שימנע חוק הממשלה
בנקים: לתבוע
 יחוקק — התובע יפסיד אם •

 כל המחייב רטרואקטיבי, חוק
 את לתבוע 18 גיל מעל אזרח

ולהפסיד. הבנקים
 להשתמש מקווה הממשלה

 החזר למימון אלה תביעות בכספי
לבנקים. המניות

 עמד מישנזעת רס״ר
 כנופיה ^ראש

בבראסו נשק ■שהבריקה
 שתפסו המרכזי המדור בלשי 1

 להכיל היה אמור אשר .מיכתב
 לגלות נדהמו הולנדי, הרואין
 ציודו. כל על מרכבה טנק בתוכו
 החוקרים את הביא זה גילוי

 בהברחת שהתמחתה רשת לגילוי
 הבאה המזימה הדואר. דרך נשק

 היתה בינתיים, שסוכלה שלהם,
 קווי־ דרך לביא מטוס הברקת

הטלגרף.

האשם!!!
 מתי־תיהו הבינוני, האזרח זהו

מצ ועדת־בייסקי אשר לוטרשטיין,
 במפולת־הסלעים אשם אותו אה

שנים. שלוש לפני בהרי־האלפים
 חבריו) בפי (מתיתיהוליה מתי

 השקיע שכיר. תקופה באותו היה
 אי.די.בי. בליל, במניות כספו את

במע שמור שם(השם על והפועלים
 בלונים ניפח מלאכותי באופן רכת).
באגן הביוב מי זרימת את וויסת

 את אשתו חימצנה שבו החימצון
 המסיביות בהשקעותיו שערותיה.

 להטעיית גרם הבנקים במניות
 אשר ושר־האוצר, המערכת ראשי
 מניותיהם כי לחשוב הוטעו כך עקב
ל להם שעלה דבר משהו, שוות
ראש.

 קובע הוועדה של פסק־הדין
להש ראוי אינו הבינוני שהאזרח

 במניות לא ובמיוחד בבורסה, קיע
 הוועדה ממליצה אי־לכך הבנקים.
 הבנקים מניות כל את להלאים

 הממשלה על־ידי שהוקפאו שלו,
 מילואים לעשות אותו ולשלוח

______ ברמת־הגולן.

על בשיחה נשמע
לסמים התמכרות

 סם הוא שחשיש נכון לא זה
 שכבר חבר לי יש עובדה. ממכר.

 בחשיש, יום־יום משתמש שנים
מכור. לא בכלל והוא

 מכריז המין סוטי אירגון
ע צ ב מ . ״ . ת ו ח  אנ

טלפתי□ לבעלי מיוחד

ר ב ם ד די ס מיי ה
 היותנו על הזדוניים הפירסומים רבו לאחרונה

פביבנו. האישיות פולחן את מטפחים
אנחנו?!!

 הצנועים, השנונים, הבא״ ״העולם מייסדי האם
 ישראל, מלכי הכלים, אל הנחבאים הנכונים, הענוותנים,

ן האישיות לפולחן זקוקים - מכולם הגדולים
לופו ובנצי פז אלכס

ממשיכה ההסתוחת
בבכירים לקצץ

 הזוכים בהסתדרות, פקידים אלפי
במסג כי לגלות נדהמו נאחזקת־רכב,

 נקופת־חולים המקיפים הקיצוצים רת
״נכיר״. התואר מהם נשלל
 כל יחויבו זה תואר שלילה עם

 הרכב את להחזיר הנכירים־לשעבר
 של לוועד־הפועל שלהם הצמוד

 מכאז בבוקר. ממחר החל ההסתדרות,
 צמודים להיות הפקידים יאולצו ואילך

 שעות■ בתום עליו ולשמור לריכבם
 שוב להחזירו שיוכלו כדי העבודה,

שלמחרת. בבוקר

 לד עשה
ממולא עוף

 לארבעה הדרושים החומרים
חודשי־מאסר:

נוצה. במישקל עוף -
קמח. קילו -
ולדהיים. קורט -
תפירה. חוט -

 בלתי- בשטרות דולר 30,000 -
מסומנים.

מקפיא. -
 לקוביות הדולארים את חתוך
 עד במיקווה אותם טבול קטנות,
 וילבינו השחור ציבעם את שיאבדו
 בטון במערבל ערבב כהלכה.
עמוקה. להקפאה והכנס

״- ב״מעריב קווה מה תסתנדו תסחנדו.
 וזתאנזו הוא איו

נחג דווקא ללסוחוחיו
ה ב-העולם לעומתם, אנחנו

 דווקא בקוראינו פגענו לא בא:
 המשיך הבא־ ה״עולם החג. בימי

 ימי־ שיבעת כל במשך להופיע
 למהדרין מודבק כשהוא הפסח

 היו יכולים וכך - בדבק־מצות
 את ולאכול להמשיך קוראינו
הסדר. בליל גם העיתון

 טוב כמה שניה: ובמחשבה
 יחזור כאשר החג, תום עם יהיה

 - עמודיו את להדביק -מעריב־
 את שימרח לו ממליצים אנו

 העמודים שטח כל על הדבק
 נקבל וכך גב. אל גב וידביקם

ומשובח, נאה קרטון

 ציבור אל
קוראיט

 מהרגל־ נחרוג הפסח בחג
 עמודי את נגיש ולא נו

 מאחר מודבקים, העתון
 חמץ. חשש הוא שהדבק

העמו את ונדביק נשוב
 החב לאחר כדרכנו, דים,

בברכת
לשמחה מועדים

מעריב הנהלת

 אליהו ברקע: אשכנז. במסורת בליל־הסדר עיתוגיס אכילת
שימחת־החג. את ולהשבית פנימה לפרוץ מנסה הנביא

 שלמוא רואדמ של החוב איגרת
ש ־ ע י ח א ב ו י ל מ

בישראל נקניק בפרוס
מעבדיה! חופשי ]תוגזם

ישראל בנית אל
 גי״ב מיבתבנו את הזכרנו באלול י״ח מיום במיכתבנו

 מבטיחים אנו ובו סיוון, מא׳ איגרתנו בנושא הדן בתמוז,
 מיכתבנו זהו והרי בתישרי שיבוא במיכתב בנושא ליון

 שהובא כסי הרמב״ם, כמאמר זה, בנושא הדיון תם וכזאת
 ולסריסה שלום לפריסת ראוי השנה בפרום נקניק הפורס כל ולפיכך אייר, מי״ח במיבתכנו

ושמיר. פרם כדין נקניק פורם דץ ואץ סוללתית
פסחזון - פז אלכ(סגדרסון)


