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למיגור חזעוכל; דין
1957 בשנת קרגל הישגי

 מתוך הבאות העובדות את הצבור לידיעת להביא שמחים אנו
 בהן. ענין שימצא אמונה

תעסוקה
1957 דצמבר חודש לפי — עובדים

0י8 — ישיר) ובלתי ישיר באופן (מועסקים

מכירות
$2,800,000.00 1.1.57—31.12.57 חוץ במטבע מכירות

 $2,000,000 00 מיובאים המרים והחלפת חוץ במטבע חסכונות

$4,800,000.00 חוץ במטבע וחסכונות מכירות ס״ה

$ 800,000.00 לאוצר חוץ מטבע מכירת

100ס/ס — ס״ה

מכירות כולל לא — מקומי ושוק (יצוא לחקלאות
150/0 — פרי־הדר) לאריזת מיכלים של

150/0 — כ־ בטחון) וצרכי מקומי שוק ייצוא, (כולל לתעשיה

ס/״ס! — כ־ פרי־הדר) לאריזת מיכלים (מכירות להדרים

הנוער בני לכל חשוב
ההח את מחליטים רבים צעירים זוגות

 לבדוק מבלי בחייהם ביותר הגורלית לטה
 תמיד יישארו שהם הסיכויים מה תחילה

 מתפוררים אחרים זוגות ביחד. מאושרים
פעוטה. סיבה בגלל הנשואין לפני עוד

 חשוב דבר חסר היה לאלה וגם לאלה
 כי ייתכן מומחה. וייעוץ טובה עצה :מאד

 אילו יותר הרבה מאושרים היו חייהם
הנכונה. הכתובת אל תחילה פנו

זכרו!
 שבינו ביחסים הקשורות השאלות בכל
 כלכליות שאלות אופי, התאמת לבינה,

חברתיות או
— היא הכתובת

 וייעוץ לחינוך האגודה של הייעוץ תחנת
 בית ׳14 בלפור רחוב תל־אביב, לנוער,

 שש השעות בין שלישי יום בכל שטראום,
 חינם תקבל שם הצהריים, אחר שמונה עד
מאושר. עתיד לקראת והייעוץ העזרה את

תשלום! ללא
מוחלטת! סודיות

כרכי לקבלת אחרון שבוע

דז ו! 1 ר! 8 ■ 1-1 וז
 הוא לפברואר 13ב־ המסתיים השבוע

 ״העולם כרכי לקבלת האחרון השבוע
לכריכה. הזה״

 אותן ל״י, 3.— הוא הכריכה מחיר
 מסירת עם לשלם הקוראים מתבקשים

 מוכן הזה״ ״העולם ארכיון לכריכה. הכרך
 500 במחיר חסר, גליון כל להשלים

הגליון. פרוטה
 לשלוח יכולים לתל־אביב מחוץ קוראים

 המחאת־ בתוספת בדואר ברכיהם את
 ואת חזרה המשלוח דמי את שתכסה דואר
הכריכה. דמי

 ראשון׳ בימים הוא הכרכים קבלת מועד
 עד עשר השעות בין לשבוע וחמישי שני
 אחר שבע עד וחמש הצהריים לפני אחת

הצהריים.

החי
אינטליגנט

*  לעגלה רתום סוס נכנס פתח״תקוה, ן
 ספרים, חנות של חלון־ראודד, תוך אל ■4

 אחרי רק נעצר הספרים, ארונות את הפך
החלון. בתוך נתקעה שהעגלה

★ ★ ★
מקצועית קירבה

באחד אנשים כמה הופיעו תל־אכיכ, ך*
 לשמוע כדי סוקודוב בית מאולמות 01

 לכלבים, אותו זרוק המחזה על הרצאה
 בועידת נמצאים הם כי במאוחר רק הבחינו

 ואשר בנין, באותו שנערכה הוטרינרים
 הכלבת. ומחלת כלבים על דובר בה

★ ★ ★
לשער!" אותם ״הכניס

 בין הכדורגל משחק התעכב יפו, ף*
 יהודה, ובני תל־אביב הכח קבוצות 01

 הסתבכו המגרש, על עלו כלבים ששני אחרי
 הוצאו יהודה, בני קבוצת של השער ברשת
 השוטרים. זרועות על בכיח, משם

★ ★ ★
קלושמרל

 להפריד שוטרים נאלצו תל׳אכיכ, ^
 צבורי במוסד שנאבקו צעירים, שני בין ^

 השתמש מהם שאחד אחרי המרכזית, בתחנה
 את בו לנגב כבמגבת, השני של בצעיפו

ידיו.
★ ★ ★

כלבים קור
 גנבים הצליחו ארצות־הברית, פאוגל, ^
 כסף של שלל עם הבתים מאחד לצאת *₪
 לכלב שנתנו אחרי ופרוות, תכשיטים רב,

 הכלב ניסה אותו קפוא, בשן השמירה
 חור שאדוניו עד ולאכול, להמיס לשוא

שעות. חמש כעבור הביתה
★ ★ ★

חליפין שכר
 פי־ תביעת צעירה הגישה תל״אביב, ך•
 צעיר נגד המחוזי, לבית־המשפט צויים 01

 תבעה לאשה, לשאתה הבטחתו את שהפר
 שכתוצאה בטענה ל״י, אלפים ארבעת ממנו

 עצמה היא הפרה הצעיר של מהבטחתו
אחר. צעיר עם אירוסין

★ ★ ★
משפוטניק

 לדין נתבע בורו שפרנק אחרי לונדון, ך•
הו לא אך אסור במקום חניה באשמת

 מכתב לשופט שלח הוא בבית־המשפט, פיע
 שהתנדבתי ״מכיוזן הסביר: בו התנצלות,

 בירח או ברקיטה לחלל למסע השבוע
 להיות אוכל אם לדעת יכול איני מלאכותי,

בבית־המשפט.״ נוכח
★ ★ ★

שתיים־אפס
 וואקר קבוצת בין המשחק בעת חיפה, ^
 המקשר בעם חיפה, ומכבי האוסטרית *■>

ש כדור, האוסטרית הקבוצה של השמאלי
 למגרש מעל התרומם המגרש, את יצא

 ועבר הכדורגל, למגרש הסמוך הכדורסל
הסלים. אחד דרך

★ ★ ★
ממוכנת חקלאות

 העמיד חיפה־תד־אכיב, ככיש ך•
מכו את השרון ממושבות מאחת איכר ■■1

 התנועה, את עצר הכביש, לרוחב ניתו
 עגבניות ארגזי שנעצרו במכוניות חיפש

 תנועה שוטר על־ידי נעצר משדהו, שנגנבו
 סילקו בתנועה, מחסום על דו״ח לו שרשם

 את למצוא שהצליח לפני עוד מהמקום
הגנובות. עגבניותיו

★ ★ ★
חוזר גלגל

 צעירים שלושה הועמדו תל־אכיכ, ^
 מכוניות, גניבת באשמת לדין בני־טובים 0*

נת משפטם, להמשך עד בערבות שוחררו
מכונית. לגנוב כשניסו יום באותו פסו

# ★ ★
דגולה אשה

 ה־ זוכה ארצות־הברית, אילינויס, ף*
 חילול מאשמת המודרני הגבר שבועון 01

 תמונת שפירסם אחרי האמריקאי, הדגל
 ודגל משקפי־שמש כובע, לבושה בחורה

 לא כי קבע כשבית־המשפט והפסים, הכוכבים
הלאומי. לדגל עלבון זה במעשה היה

ה העולם18 1062 הז




