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 שלמה האזרח את פקר נוראי אסון
עשו מכנסיים, זוג איבד הוא אופיר:

 בצר גברדין. עשויים זוג, ועוד צמר, יים
 למשרד תחינה במכתב לפנות החלים לו

והתעשיה. המסחר
 דבר את" •פירסמתי אופיר: האזרח כתב

 והודעתי במודעות־קיר, בעתון, האבידה
 להפסד לא חזרה. לא האבידה אך למשטרה.

 פניתי כן ועל לנקודות, אלא דאגתי הכסף
 ממקום אותי הפנו ואלו השונים למשרדים

 מכנסיים קיבלתי. לא נקודות ואולם למקום,
 הנני — ממש כבגדי־עבודה לי נחוצים אלד,

 נקודות?״ 150כ־ לוקחים והיכן — מורה
צעיר אז שהיה הממשלתי, המשרד לו ענה

)1952(למלפוודיוסי מועמדות
ידועים לא סיפורים

 בבקשה שיפנה אופיר למר •הצעתנו לימים:
הטק אגף וקיצוב, מירשם למדור מפורטת

בק תקבל ושם שבמשרדנו, והעור, סטיל
המתאים.״ הטיפול את שתו

מכ שני ימים באותם שהריץ אזרח, ועוד
פרטיים. תבים

אלי שר־האוצר אל בן־גוריון דויד כתב
 שמילא מס־ההכנסה בטופס כי קפלן, עזר

מש יש זו •במילה •בעלי״. בביטוי ניתקל
 בן־ מעיר זרד״״ ועבודה אדונות של מעות

 הנביא כדברי לעשות צריך •לכן גוריון,
 תקראי ההוא ביום והיה שאמר הושע,
בעלי." עוד לי תקראי ולא אישי

הא מם גביית על הממונה למשרד ואילו
 הוטל בי בתלונה, ביג׳י פנה החדש רנונה
 בדיוק תואם שלא מדי, גדול מם עליו
 הכל בסך הוא כי ורכושו, הכנסותיו את

ושר־בטחון. ראש־ממשלה
 הם אלה פמל. צייר המנהיג חתן

 האינסופי־כנד הקובץ מתוך ספורים פרטים
 רב־ אלבום בצורת לאור השבוע שייצא עט,

 מדינת־יש־ של העשרים שנת לרגל מידות,
ראל.
 עתה, עד שיצאו האלבומים שכל בעוד אך

 לעין, הנראה בעתיד גם לצאת וימשיכו
 הר,ירו־ הגיבורה, ישראל את ויתארו תיארו

 אנשי־מופת הם האזרחים כל שבה אית,
 ככה, אויביהם את לפעם מפעם ה,מביסים

 שונה הנוכחי שהאלבום הרי יד, כלאחר
 ישראל של מדוייקת תמונה נותן הוא מהם:
חולשו ועל מעלותיהם על אזרחיה, ושל

תיהם.
 כמעט יודע לא אותה זו, עובדה כמו

 הכרזת לאחר הראשונים בימים אדם: שום
 מכתם שרת משה שר־החוץ העביר המדינה

 לבחור הוטל עליהן המתאימות, לרשויות
 צירף המכתב אל החדשה. למדינה ודגל סמל
 מסביב יונים שתי רואים בו ילדותי, ציור

 יכון בצדקה •כי כתובת ומעליהן למנורה,
 — הסמל על המליץ שר־החוץ כיסא״.

 או ישיבה, של סמלה להיות יותר המתאים
 עימו: היה ונימוקו — בית־כנסת של סמלו

 ו״בעל נאים״ מוטיבים כמה ישנם •בסמל
)30 בעמוד (המשך

1607 הזה העולם

אביב סוניות *
אביב סוניות *
אביב סוניות *

 העסקים למרכזי אותך מסיעות
 תל־אביב בירושלים, והמגורים

וחיפה.

נעות רך את ממך מו  הצו
 וחוסכות אוטובוסים להחליף

מזמנך.

 חדיש רכב לשירותך מעמידות
.1968 ייצור משנת ומרווח

*

*

*

במוניות
במוניות
במוניות

אביב
אביב
אביב

 כאילו מטרה. לכל נוסע אתה
ל נסעת ו ת ־ לטי ו י ח ו נ  ב

מכסימאלית. ובבטיחות

 שירות נסיעות לנסוע אתה יכול
 חלקי לכל מיוחדות ונסיעות

הארץ.

 דבר של בסופו אתה. משלם
 נסיעה למחיר השווה מחיר
 ובעד אחר תחבורה אמצעי בכל
יותר. מקבל אתה ־ המחיר אותו

ב י ני מוניות שירות אב בינעירו
ב. בי א ת תל- ח ד ר ש ל שי ט  .622689 622888 טל. 32 ח

ה. פ . .62660 טל. 39 העצמאות דרך חי ל ס ר כ ה - ר ד  ה
ם. .66333 טל. 6 מרדני רחוב י ל ש ת  בן־יהורה ב1רח ׳
ת פינת רו .24034 22401 טל. ראשונים ח
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לתעשיה אולם
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 דונם של שטח על ממ״ר 300

פתח-תקוה בכביש באזור־התעשיה
9143431 טלפון :פרטים

ונלסיעה בטיול
בחו״ל, או בארץ בין
המצלמה! את תשכח אל
ואבי מצלמות של עשיר מבחר
 פתוח ״פוטו־ברנר״. אצל זרים

 המעבדות צבעוניות, והגדלות
 ביותר והמשוכללות הגדולות

בארץ!
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