
למסלול חוזרים אנו
 להודיע ושמחים למסלול חוזרים אנו
הלילה בשעות השוות זמני הארכת על
:הפרטים להלן

לתל־אביב מתל־אביב היעד
21.30 21.00 יוסף הדר
21.30 21.30 חולון
21.30 21.30 בת־ים
21.30 21.30 רמת־אביב
21.30 21.30 ירושלים
21.30 21.30 חיפה
21.30 21.30 באר־שבע
21.30 21.30 אשקלון
21.00 21.30 הרצליה
19.00 21.30 יעקב זכרון
19.20 21.30 חנה פרדס
22.00 21.30 חדרה
21.00 22.00 נתניה
21.00 22.00 סבא כפר
21.00 22.00 לוד
21.00 22.00 רמלה
21.30 22.00 ראשודלציון
21.30 22.00 רחובות
21.30 22.00 אשדוד

 .21.30 שעה עד הקודם פועלים חיפה באזור
.22.00 שעה עד בירושלים

19.00 בשעה לירושלים מחיפה אוטובוס יצא :שבת במוצאי
20.15 בשעה לחיפה מירושלים

מינוי כרטיסי
 בתוקף יהיו השימוש, בהם ושהותל הקודם במחיר הנוסעים שבידי מינוי כרטיסי

הנסיעה. בזמן המחיר הפרשי את עליהם להוסיף צורך יהיה אולם 1.3.74ה- אחרי גם

לה ה נ ה ה

והלורד הליידי בגלל נגרם משפחתי סקנדל
בהפי־אנד... הסתיימה הזוג בני שני בין הקולנית המריבה

בנימין ל. מאת:

 זה כראוי. מבוסם היה — הלורד עם כו בוגדת אשתו כי צבי של החשד
 אושר כשהבעת הלורד, על בשנתה מדברת אשתו את שומע הוא ׳לילות כמה

וכדומה. אתר׳ מאושרת ממש אהיה אני — יפה... שהוא ״כמה ;פניה על

 לאחר אך מטבעו, קנאי אינו ב. צבי
 כל כמעט עצמם על חזרו שהדברים

 החליט והוא חשדו התגבר — לילה
לכת. מרחיקי אמצעים מייד לנקוט

 וציווה אשתו את העיר אחד בוקר
 עם יחסיה מה מייד לו לומר עליה

אש ? לורד אותו בכלל ומיהו הלוח*
ל תחילה וניסתה מר בבכי פרצה תו

הכל. את הכחיש
 להסתיים היתד. עלולה הפרשה יכל

ב שפגשה השכנה אלמלא בכי־חע

 ״למה בתמימות: אותו ושאלה בעל
 לאשתך?״ גם לורד יהיה שלא

 והשכנה גברה הבעל של תדהמתו
 לורד יש לי גם יש? ״מה הוסיפה:

 אתו!״ מאושרת ממש ואני בבית
ל הבעל של סקרנותו הגיעה כאן
שיאה.
 את וראה השכנה לבית פרץ הוא
בפעולה... הלורד
 מכונת את לראות יכולה את גם

בפעולה! לורד הכביסה

 או קריסטל ליידי את לבית קחי
הטו הכביסה מכונות קריסטל לורד
 מייד ותגלי — מכולן והחסכוניות בות

 גם — בהן נמצא שאינו יתרון שאין
אתן... מאושרת תהיי .את

ה סוגי לכל הכביסה תוכניות כל
 ציפוי מעלות, 100 עד הרתחה כביסה,
אקס עיצוב חלודה, המונע אמאייל
בל טכניים שכלולים ועוד קלוסיבי

עדיים.
 התאהבה צבי של שאשתו פלא אין
ראשון. ממבט — קריסטל בלורד

 לשבועיים לביתך הלורד את הכניסי
התחייבות. כל ללא נסיון
לעולם. אותו תוציאי לא את

(מ.)

״ במדינה
מילואים

ה8!  1 ד

חיוו■

״1 לשחרר אפשר ,,אי

 הוועדה ענתה
 מילואים ?שיחדור

 שהשתחרר לחיי?
לכן קודם חודש

 שבקריאת ההגיון הפך המילחמד, מאז
 ל־ לשירות־מי׳לואים־פעיל מילואים אנשי

ש המילואים, גיוס מערכת מרה. בדיחה
במע התגלתה צד,״ל, של גאוותו היתר.
ופו מפלה יעילה, בלתי כמערכת רומיה

במשק. געת
מגו להיות זו מערכת יכולה כמה עד
 שמור (השם ר.ז. האזרח גילה זאת חכת.

 לשירות צו־קריאד, קיבל באשר במערכת)
שלו. המילואים •ביחידת :פעיל מילואים
 תשב האיש עובד בו שהמיפעל ביוון

בק הוגשה במיפעל, לפגוע עלול גיוסו כי
 שליד מילואים שירות לתיאום לוועדה שה

 או אותו לשחרר בתל-אביב העיר קצין
גיוסו. את לדחות

 את כי תשובה התקבלה שבוע כעבור
ה שירות לנציבות להפנות יש .הבקשה
עס לשירותים הענפית לוועדה מדינה
ל חיוני הוא עובד איזה הבודקת קיים,
לצה״ל. יותר היוני ואיזה משק

 צריך היה האיש נדחתה. •הבקשה
 ינואר. חודש באמצע ביחידתו להתייצב

 לוועדה שלזז הוא גיוסו לפני קצר זמן
 ל־ חיוני הוא כי הסביר הבקשה, מכתב את

 שירות את לדחות מבקש הוא וכי יפעל מ
שלו. המילואים

 האיש קיבל פברואר חודש בתחילת
 חודש באמצע התקבלה. בקשתו כי אישור

ני בקשתו כי הודעה ׳קיבל הוא פברואר
הב את לדחות הוחלט •וכי בוועדה דונה
לשחררו. אפשרות כל לצה״ל אין כי קשה

 שהאיש אחרי בחודש התקבלה ההודעה
 אין כי לו נמסר שם ביחידתו, התייצב

לשחררו. הוחלט וכי בו צורך

ועידות
מקום

־1133 •310

— בינלאומיות ועידות
 באפלת כודדה אדר קרן

ישראל ש? יחסי־חחוץ
גר לפעמים מוצאת עיוורת תרנגולת גם
 הוא מדינת־ישראל של והגרגיר בשדה, גיר

 שפוטמה במפולת הבינלאומיות. הוועידות
 אותה בודדה ישראל, של יחסי־ההוץ את

 בלית להתנחם, ישראל יכולה בעולם,
 הכבוד במקום בו, להתנחם אחר משהו
בינ ועידות באירגון בעולם תופסת שהיא

לאומיות.
ב נערכו 1972ב־ ■מנידיורק. יותר

 ועידה — * בינלאומיות •ועידות 51 ישראל
 נערכו בניו־יורק להשוואה: כמעט. לשבוע

 במק- ,40 בטוקיו ,48 בוואשינגטון ,30 רק
 בלאס- ,34 במאנוס־איירס ,31 סיקדסיטי

.15 המפורסמת וגאס
 :אותן הקדימה שישראל נוספות ערים

 ציריך ,45 מינכן ,33 מדריד ,42 אמסטרדם
22.

ב המפורסמת וינה, ישראל: את השיגו
 במיוחד מארחות צבא מחזיקה שהיא כך

 ),52( רומא ),54( כאלה ועידות למען
).105( ג׳נבה ),129( לונדון ),141( פאריס

בתל־אביב 23 בירושלים, 28 *

1905 הזה העולם32


