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 בלעדיה. ביתד את בעבר נקית כיצד תתפלאי ־ עליד תקל

נית השתמשי  משטחים רצפות, דלתות, חלונות, לנקוי באמו
פלאסטיק. מצופי קירות וכן צבעוניים

ת א י נ ו כאחת. ומחטאה מנקה מ

■*י

ו י ל קמוצר

ו כ ל ז א ש מ  ב
המובחרת הנעל

חדשות כתות נפתחות
,1961 יולי מוקדמות לבחינות * .

4.12.60 ביום ,1961 דצמבר כגרות לבחינות * £
בודדים למקצועות קורסים 2

מוסמכים אקדמאים מורים

 ממשלה לפקידי
 סול הסטודנטים -הסתדהנחה וחיילים

ת״א סול האונעדסיטה =

מו־כרח פגע,
ה, רי ה טנ  י' מוטל רוכב־אופנוע נמצא ף

שחצ פרה עם התנגש כי סיפר פצוזו. _1
 מן נעלמה אותו, הפתיעה הכביש, את תה

לתאונה. שגרמה לאחר המקום

 מכר ארצותוהברית, אנג׳לס, לוס ף•
 דולאר 6550 תמורת ישראלי סטודנט —1

 מאביו, בירושה שקיבל מצרי בולים אוסף
ה המצרי כ״הפילטליסט בעתונות שובח
בעירנו.״ שוהה אשר צעיר

ובילוש עיבוב
ישראל,*?^תושב^משטרה מהנה ף*

 בתו, של הימצאה את לגלות *״בדרישה
שנים. תשע מזה נעדרת הילדה כי ציין

חיינו כל היא העבודה
 חוק חוקק * ברית־המועצות, גרוזיה, ^

מא שנתיים עד חודשים מששה *״המטיל
 עצומות ״על־פי אשר תושב כל על סר

תוש של כלליות אסיפות על־ידי שיוגשו
עמל.״ חיי לחיות המסרב כפרזיט יוגדר בים

טבעית בושה
, ה ל ו פ ע ^כב^ ל חל?עדל ^גו ה ר הי  הצ

 הגיעה מעמיק, מחקר לאחר כי שים,—1
 הכבשים של והפרייתם שריבויים למסקנה
ממחיצתם. הרועים יסולקו אם יוגברו

 פועלים נאלצו במערב־גרמניה, אי־יטם, ן•
ם טיי ש צלב־קרם בחיפזון למחוק ^ברי

 העולם ממלחמת שלל טאנק, על התנוסס
 על־ גרמני צבאי לבית־ספר שנמסר השנייה,

לוחמי־נאט״ו. לאחוזת כאות הבריטיים ידי

8^x8-011  1 דז .נ0י :

 פאשיס־ מפגינים צעדו עת פאריס, ך*
 באל־ שלום נגד בקריאות־גנאי ,״טיים1

 מן לפרוש הצעירים אחד נאלץ ג׳יריה,
מכנסיו. את שאיבד מאחר ההפגנה,

עבורת־גמלים
 בגזע־עץ, נמלים כירסמו *־■הרצליה,

 הכניסה את חסמו כביש, על ^״הפילוהו
ו3ש לחניון, ושמשה. אופניים זוג ו


