
אורלון* לבוש ראשון לבוש

ת בגדי  מתכווצים אינם ״אורלון״ 100מ־£ל תינוקו
 מהר, מתייבשים צורתם. על שומרים בכביסה,
 יהא עונה, לכל תינוק, לכל ומהודרים. קלילים
מ״אורלון״. לבוש הראשון הלבוש

ת בגדי רק דרשי  המסומנים טוב״ ״טיב של תינוקו
 מעולה חנות בכל להשיג ״אורלון״. 100ס/6. בתוית
בארץ. ילדים לבגדי

דו־פונט. של האקרילי לסיב רשום שם *

אילון לבינסון גורדון

במדינה
)14 מעמוד (המשך

 שוכן שלהם הבניין נישואין.״ בניין ממנו
 חונה ליידו וואשינגטון, של המהודר ברובע
 להרבה לא ל אב בייבי. של המכונית לבדה
 את הבא בחודש יקנה שבייבי מפני זמן,

לרוחל׳ה. המרצדס
מז שנעשתה היא, לחוד. אכל יהד,

 שהופיעה לאחר הבמה, דרך קלאסית כירה
אח החליטה, ■א־דין, נאסר במחזה כרקדנית

 שהפקידות למופת, עבודה שנות עשר רי
 נירשמה, שקיבלה, במילגה משתלמת. אינה
 למחלקת בניו־יורק, שנת־לימודים אחרי

חו היא בודאשינגטון. ועתונאות יחסי־ציבור
 בתל־אביב, ענק פירסום משרד על למת

כהן. רוחל׳ה — הוא המוכשר כשמנהלו
מצטמצ בוואשינגטון העכשווית פעילותה

 הוא — הלבן הבית קשרים. בפיתוח מת
 ז׳אקלין כמו המתלבשת רוחל׳ה, מטרתה.

למ האחרונה, בפעם מאוד. מצליחה קנדי,
 ברית, בני של לארוחת־ערב הוזמנה של,
 את קנדי. ג׳ון — הכבוד אורח היה בה

בישר בהיותה רק לצערה, קיבלה, ההזמנה
לשלב הגיעו כבר בניו־יורק קשריה אל.

רוכינסון ורחל אירווין
קנדי ז׳יאקלין כנוו

ו על זאת עשה נ נ ו ב ש ח

ן טסט שו א חנם ר
 1.3.63—1.4.63דד בין נהיגה ללימודי הנרשם תלמיד כל יקבל
 ת״א. ,231862 טל׳ ,66 בן־יהודה רחוב ״אלחנן״, הספר בבית

ר לד ר ד ה כ ו כ ח י ל צ ם ה י כ  ר
אלחנן הספר בבית - המבחן עבור

״ ד י ו ל ״
 להתכתבות הבינלאומי חמבוו

•
 מכתבים אלפי

אמריקאית שיטה לפי
 חיגס פרוספקט

4185 ד. ת. תל-אכיכ,

פקידות • אנגלית
ה בבי״ם מעולים מורים על־ידי היטב תלמדו מ י ד  220314 סל. תל־אביב, ,74 בן־יהודה ק

:כדלהלן חדשים קורסיט פותחים אנו מרץ בחודש

ולילדים למכוגרים אנגלית
€0ז©זות8311011 ו־ ׳מתקדמים מתחילים,

עכרית ] קורספונדנציה
אנגלית ] כמכונה וכתיכה

קצינות •
 האחידה״ ״השיטה קלה, בשיטה

מוגבל המקומות מספר

עכרית

מיועד ואנגלית כעכרית מזכירות
 כל (בתכנית: תיכונית השכלה לבעלי

 8118111688 כולל הפקידות מקצועות
 611811811 €01־1681(011)16066 30)1

 חודשים 5 הקורס משך כ).0ז1זו61־8311011
בערב.

 חשבונות והנהלת כללית פקידות
ולמבוגרים. לנוער ערב בכתות

בערב. 8—4 לפנה׳־צ! 12—8 הרשמה: י

 מרגישה אני האו״ם ״בבניין יותר: גבוה
ה המשלחות עם מדברת אני בבית. כמו

 בפעם אתם. לאכול אותי מזמינים ערביות,
 עם האו״ם במזנון ישבתי אפילו האחרונה
כמובן.״ לחוד, אחד כל גרומיקו.

הווי
ח מן • פ : אל ה ד ח פ  בכפר־גל־ ה
 היות התאבדה, משק שחברת חששו עדי,

 על נטושים נמצאו משלה ומכתבים ובגדים
מקי חיפושים אחרי מצאוה הכינרת, שפת
 שזרקה מפיה שמעו בטבריה, מטיילת פים
 לפח־ במקום לכינרת, הישנים חפציה את

הזבל.
ן • ת ש ח : ת ן  אישרה בבני־ברק, ש

 על תותבות שיניים התקנת העירייה מועצת
 שהסתכסך מחלקה, למנהל העירייה חשבון

בקטטה. שיניו את ושקיפח פועל עם
ר • פו ם סי די  פרצו בשדרות, :כ

 של מטרים 30 גנבו לבית־הטהרד, מסתננים
מתים. תכריכי

ה • ד א לי ד לל ח נכ בשדרות, :פ
ל סיפרה לתחנת־המשטרד״ הרה אשד, נסה

 המאיים בעלה, מפני מפחדת היא כי שוטרים
 כך כדי תוך נתקפה בת, תלד אם לגרשה

בן. במקוב ילדה בצירים,
ץ • כ ק ו : ״ ״ ו נ י ח ד י  עצרו בחיפה, נ

 הביאוהו שהתפרע, קבצן עירוניים פקחים
 שבכיסיו התלונן הוא שם לתחנת־המשטרה,

 וכי ל״י, 2669 רק החיפוש, אחרי נשארו,
הפקחים. על־ידי נגנב מכספו חלק
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