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!חיקויים ■□31*191 הרו1ה

ל ־1 ח 3 מ ו ד ^
,ססס^,אפאמסס,זזס^־ז011̂ז-0 וסיכום חישוב מכונות

 ומשרד פורטבל ולועזיות עבריות כתיבה מכונות
 רחבה מרכבה עם גם

 ביותר המשוכללים המודלים
אוטומטיות ושוליים אוטומטי טבולטור עם

ת ו ב ר ה ע א ל מ
ן ם ח מ ה מ ההספקה

כסף

קניה תלושי פנקס עם רק
 בע״מ האשראי שרות של

2 אדבב■ חייא >3

אהבה, קשרי הם חזקים
הח ידי על להתחזק עלולים והם
הע לבד. שצלמתם צלומים לפת

 ממכתבים יותר מסוגלים לומים
 אתם גם ואהבה. געגועים להביע

 הדרכה יפה. לצלם מסוגלים
ל תקבלו צ א

מוכן דקות 8 תוך --------------------
ל״י

אצל רק
 4 ;ודה

ת״א :י, מוגרו ע״יפוטומטון

פי הפרמ״זז, ־וצא■ ת ת ש ת מ מ ח ר ר, מ רו ח ש ה
□ צה״ר משויודר• עדי צעירים! בו

אבידן) (שמעון
ם א 2 י

שמונה. כשעה דיוני, 10 שכת, כליל העם, ככית בתד-אביב, ״
ת ע□ שיר׳ ד ל מו ו

ואביבה אילקה
ר חו אל׳ מ שר י
ת ק ה ״הצור״ ל

במדינה
)8 מעמוד (המשן

 עדות־המזרח. בני הבוחרים אלף 300 של סים
על בהסתמכו השמאל. ועד מהימין

 המחבר קובע )832 ,830 ,829( הזח העולם
 עוד שנוייה אינה העדתית האפלייה כי

בוויכוח.
 כל מחמיץ כהן־צידון אין מפא״י כפעיל
 ■מימין היריבות המפלגות את לנגח אפשרות
 הדתיות, ״המפלגות : הוא כותב ומשמאל.
 המסורת שומרי עדות־המזרח לבני הקוראות
 נציג גם לכנסת הכניסו לא בעדן, להצביע

 לחמה שבסיסמותיה מפ״ם, ואילו אחד. ספרדי
המ המקומות את שמרה עדתי, קיפוח נגד

 בלבד.״ וערבי!ם לאשכנזים ברשימתה שוריינים
 הנעשה את לבחון מנסה אינו כהן־צדוק
ה ״אנשי : במרירות מציין אן במפלגתו,

 בלבד. עלייתם אנשי את רואים השניה עלייה
 שרובם פי על אף המזבח בקרנות אוחזים הם

 ד,עליה בני שוקדים עתה נס, וליחס הזדקנו
 מקומותיהם...״ על לשמור השלישית
 יגבר התבונה קול :כהן־צידון של תקוותו

 ור,משרות הרכושות הזכויות שמירת יצר על
 לנציגי יותר גדול אחוז ישריין המובטחות,

 כל את מהזיר הוא אחרת, המזרח. עדות
 בחישובים עתה העוסקות כולן, המפלגות
 כי יווכחו, רשימותיהן, להרכבת אחרונים
 עם להתחבר יאלצו המזרח בעדות פעיליהן

 רשימה יקימו היריבות, המפלגות פעילי
מיוחדת. עדתית

המשק
ע צ ב ה מ ל ב ק

 וסדר. חוק אוהב אדם היה גולדברג שלמה
ו מוסדות על־ידי הממשלה הוראות הסרת
 בכל חמתו את מעלה היתד. שונים גופים

 היה סבלנותו את ששבר הקש אולם עת.
 להעלות הקיוסקאים איגוד החלטת דווקא

ל בניגוד והמיץ, הגזוז הסודה, מחירי את
 זלמן והתעשייה, המסחר תת־שר הוראות
ב לפתוח שלמה החליט הפעם סוזאייב.

מש של שסע ישתה הוא :משלו מבצע
ל אותן יגיש קבלות, ידרוש קלים, קאות

 יגיש לפעול, המשטרה תסרב אם משטרה.
 ביוד פרסיות. קובלנות של שלמה סידרה

לפעול. מוכרח יהיה המשפט

חיים דרכי
ש צעצועים שצייר האי

 התשיאל לאליהו זכורה לציור התשוקה
ב בחיפה, עצמו. את זוכר הוא מאז )63(

 עיר־החוף של הראשי רבה אביו, של ביתו
 את לצייר נוהג הפעום אליהו היה הקטנה

בהם. לשחק במקום צעצועיו
מכ את אליהו הבין כשגדל, מאוחר, יותר

 בפניהם, בלתי־פוסקת בהתגוננות הרבים ריו
 האופייניות, תכונותיהם את לקלוט השתדל

 לאחר שעבר, בשבוע הציירים. כן על להעלותן
 משפטן עתה אליהו, פתח מכחול, עם שנים 60

 שלו הראשונה תערוכת־יחיד את מכובד,
 התל־אביבי. וויצו במועדון

״אני ומשפטים. התעמלות זמרה,
 בין לחיות שאוכל כדי ממקצועי מתפרנס
ה בפתיחת התשואל המשפסן אמר ציורי,״
 שנה 41 לפני חזר מאז אכן, למבקר. תערוכה
 להתפרנס יכול אינו צייר כי וגילה מפרים
 המקצוע את התשואל חיפש מעבודתו, בארץ

 האפשר ככל רב זמן להקדיש לו שיאפשר
 להתעמלות כמורה מזלו את ניסה הוא לציור.
 בפתח- הברון של פיקא בבית־ספר וזמרה
 של לשעורי־משסט נרשם יותר מאוחר תקוה.

עורן־דין. להיות הוסמך המנדט, ממשלת
הת- לא. נושאים ברורות, תמונות

 בהם מוצא שגעונות, בעלי אנשים מחבב שיאל
הק השמיות, בשפות ידען הוא לטבע. אחים
 בין הצליח המטפיזיקה, ללימוד רב זמן דיש

 לא בה מי־היס, להמתקת תכנית לפתח היתר
הרב. מחירה בגלל לטפל איש רצה

הארץ
 על נו או מר יתקבר שני ביום

(הבוקר). במשרדו הממשלה ראש ידי
 חיפה פלטי, אריאל

 קבר־אחים נעים ומה מוב מה הנה
יחד. נס

בע לכל מודיע הוזטרינארי השרות
 את להביא עליהם כי הכלבים לי.

 (על הסמוך לבית־המטבחיים בלביהם
המשחר).

 חיפה מג, אליק
מחתו רק ני חשבנו עכשיו ועד

נקניקים... ניקנקו לים

ת׳יא מפ״ם


