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דחק עבודת
 הגבול שלאורך הצפוני בכביש ■■גליל,

מש של נהג טרמפיסט עצר הלבנוני, ^
 שעבר לבנוני כפ-על עצמו את הציג אית,
ב הוסע עבודה, אחרי בחיפוש הגבול את

מש זרועות אל ישר הנהג, על־ידי אדיבות
נבי־יושע. טרת

★ ★ ★
נעלך של

 מס:־ מפלגה אנשי האשימו סרדיניה, ף*
 שיטות בהנהגת מתנגדיהם את יימת !■

המקומ הבחירות במערכת פסולות, תעמולה
 לבוחרים ימניות נעליים חלוקת על־ידי יות,

 רק השמאליות הנעליים את לחלק והבטחה
בקלפי. שינצחו בתנאי

★ ★ ★
ו י ו !*■■■*■•*■י■=ד י

ן, ג ״ ת מ ר חסי מכפר אלמנה. ביקשה ךי
לנ רשות ברית־המועצות משגריר דים !■
 בעלה מאחי חליצה לקבל למוסקבה, סוע

 לברית־המועצות כניסה רשיון קיבלה המנוח,
 הוא הדתי מהטכס חלק כי משהסבירה רק

 וכי בעלה, אחי לפני האלמנה על־ידי יריקה
 או בדואר לעשותה אי־אפשר זו פעולה

שליח. באמצעות
★ ★ ★

ה ק טי לי פו

ס, רי א ר־ מדוע רשמי דובר הסביר פ
מצ להשיב הצרפתי הדואר משרד שאי ^

 ה־ בול את הנושא מכתב כל ריקם ריימה
 לפי סואץ: בקרב צרפת על המצרי נצחון
הבינ הדואר איגוד בתקנון מפורש סעיף

 לסרב נעלבת מדינה כל רשאית לאומי,
עולבני. לבול רשות־כניסה לתת

★ ★ ★
תרצח כן

ז■3**1וז18*—.
*  המו־ שכירכרה לאחר רמת־השרון, ן

עתו־ סביב שעות שלוש המקומית עצה
 יעריכוה למען לכבודם שערכה בסיור נאים,

ה למראה קשות התאכזבה בדפוס, כיאות
 והת־ שבה לה, שהוקדשו הזעומות כתבות
 את זיכה אחותו, את קנאי כשרצח אוששה

הנכסף. בפירסום המושבה
★ ★ ★

אתמול יקרה זה
, ב י כ א ״ ל ת  הקאמרי התיאטרון פירסם ^

ה הצגת את המתאר תעמולתי חומר !■
 למחזה בניו־יורק שנערכה המפוארת בכורה
 הצגת כי לשמוע נדהם ורומנוב, ג׳ולייט

 נועדה נתקיימה, טרם האמריקאית הבכורה
לאוקטובר.

★ ★ ★
הישר המוצא

 ̂, ז די פא לגנוב וייטמיל ג׳ון נהג לונ
 פרס, תמורת למשטרה להביאם ניים׳ ■1

 שהרחיק לאחר רק נעצר אבודים, כחפצים
 ניסה המשטרה, מפקח אופני את גנב לכת,
החזרתם. עבור פרס לקבל

במקומו כבודו★ ★ ★
בבית בוגרים במסיבת תל־אכיב, ך*
,  ביתי מנהל נכלא גאולה, התיכון הספר ^

 בבית שעה לרבע תלמידיו על־ידי הספר
 רחמיו עליו כשנכמרו רק שוחרר הכבוד,

ההורים. אחד של
★ ★ ★

טוב! בוקר
ל נרגז חוטב־עצים חיפש סלוניקי, ף*
מטול מצאו המשתמט, חברו את שווא !■

 הראשון לעץ מתחת המתוקה, משנתו טל
זעמו. בחמת שכרת

★ ★ ★
מקצועית שומה

עתי שומר המשטרה קראה מטולה, ף*
 אבן־חפירות של שוזיה את שיעריך קות !■

ע מכפר המושבה תושב על־ידי שנלקחה
 נענתה: ביתו, את בה לעטר כדי שכן, רבי
האשי לירות״, אלפים 10 אולי יודע? ״אני
צי רכוש בגניבת החובב האספן את מה

ל״י. אלפי 10 בסך בורי
-¥• *

התנערה... קום
 סולל־בתה מעובדי כמה פנו •■•ירושלים,

 את להחליף ביקשו מפעלם, !■להנהלת
 את שנשאו שלהם, החדשים העבודה כרטיסי

 בארץ העבדים העובדים ״הסתדרות הכתובת
ישראל״.
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