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לחיפה ישיר

 בכל יוצאות חדישות מכוניות 70
וחזרה תל־אביב-חיפה בקו רגע 30־25

ומהירים. נוחים ישראל ערי לכל ישירים

 ה ב י ש י מקומות
 נוסע לכל שמורים

ל כ היום שעות ב

 פועלים עסקים, אנשי
 כן על בוחרים וכו׳

 מטרחת אותם הפוטר בישיר רק לחיפה לנסוע
תשלום. ותוספת מוקדמת הרשמה

ם מ׳1הלא לביטוח ד ג ד עו נ
יעצמו ועזרת

החי
הבודי הנשק

 הגנו־ מכוניתו את תושב מצא חיפה, ך*
הגנ שהשאירו התנצלות מכתב ובה בה *1

הי ״לא : ההסברה בתוספת האלמונים, בים
ברירה.״ תד,

¥ ¥ ¥
במוח שבמוח, מה

 קום, התושבים אחד השכים תל-אביב, ■פ
הבי במשרדי הביטוח דמי את שילם

 שווידא לאחר להתאבד הלך הלאומי, טוח
חוד קיצבה תקבל משפחתו כי זו בצורה

מותו. לאחר שית
★ ★ ★

נקי חשבון
 המוע־ ראש שהציע לאחר הרצליה, ^
 מקווה להקמת ל״י אלף 11 להקצות צר, ^

 חברי החלו המושבה, של הדתית בשכונה
בק על תושבים מחתימים האופוזיציה סיעות

בטע מקלטים, לבניית זה כסף להקדיש שה
 לבטחון לדאוג המועצה של ״תפקידה כי נה

 תושב כל ידאג — לנקיונו ואילו הגוף
הוא.״ חשבונו על פרטי, באופן

¥ ¥ ¥
כבש של תמימות

 לאחר כבשים עשרות מתו גכעת־עוז, ^
מורע גרעינים תמימות ברוב שאכלו

 תחת הושלכו בנברנים, למלחמה שהוכנו לים
החצרן. על־ידי המשק למזבלה זאת

¥ ¥ ¥
במצב התחשבות

 אלברט שהשתולל לאחר ירושלים, ף*
ב הסוציאלית העזרה בלשכת אבידג׳יל

 הלשכה עובדי כי בטענה תלפיות מעברת
ה הגישו הקשה, במצבו מתחשבים אינם

 לדין להעמדתו גרמו נגדו, תלונה עובדים
 תנאי. על מאסר לחודש ושפיטתו

קסמים מעגל¥ ¥ ¥
 אברהם החרשתן הגיש אביב, תל ^

למ שביקש צעיר נגד תלונה אמנבאום
 שנגנבה כותנה של גדולה כמות לו כור

 משך איזנבאום של בית־החרושת ממחסן
החולפת. השנה

¥ ¥ ¥
הקושיות ארבעת

 את מקומית משפחה ערכה נהריה, ף*
מגרמ עלותה מאז הראשון הפסח סדר ^
 היחיד, המשפחה כשבן שנה, 20 לפני ניה
 ומתרגם ההגדה את קורא שבע, בן ילד
 לאביו הוראית בתוספת להוריו, תוכנה את

המ את ולחלק היין את לשתות עליו מתי
למסובים. צה

7 אפשר איך¥ ¥ ¥
 ה־ העתונות של קרנה ירד קים, א- ף*
 בני גילו כאשר יותר עוד אמריקאית ^

 סאטרדיי האמריקאי השברעון כתב כי המשק
 בת של לתמונה מתחת כתב פוסט איבנינג
 מארגנטינה. עולה זוהי כי אפיקים

אישית דוגמה¥ ¥ ¥
 התוש- הופתעו העתיקה, ירושלים ^

 העירייה מועצת חברי את לראות בים
הרחו את מטאטאים עבודה, בגדי לבושים

 למכוניו־ נכנסים הנקיון, שבוע במסגרת בות
 טי- של שעה חצי לאחר הפרטיות תיהם
טוא.

יתהלל.♦♦ אל¥ ¥ ¥
בבית מורה שהרצה שעה ירושלים, ף*
 על מתלמדים נהגים בפני לנהגות ספר ^

מכו על לשמירה לנקוט יש שבהם האמצעים
 שחנתה מכוניתו את אלמונים גנבו נית,

לבית. מחוץ
¥ ¥ ¥

חוק שומר
ן, ^ ג ת־ מ  לזירהטרון נשים שתי נכנסו ר

 כי מצאו שו, .רוברט למקהלת להאזין *6
לק ביקשו תפוסים, כבר היו מקומותיהם

ה השוטר כי לדעת נוכחו לשוטר, רוא
 שתפס, גבוה קצין היה מקום בקרבת יחידי

שלהן. המקומות שני את אשתו, עם יחד

965 הזה העולם18


