
 קש1מב מקצוע
 גבוהה משכורת

ממבדת עמדה
של הסמכת תעודת לך מקנה אלה כל

הפוליטכנית המכללה
ד ס מו ה ח במדינה היחיד ־ קז סי יממלכמי י ציני*־ נ

 הלימודים מתחילים השבוע
הערב: בקורסי

ערב לימודי אוויר ומיזוג קירור

ח צילום ומעבדה) (תיאוריה ופיתו

הגרפיקאים אגודת בפיקוח
שימושית גרפיקה

11*ינובני1הו* הגונמה
^6 ו0 : ו י ש א . ו ג י ג א ־ ל ס נ 1 זז ר ת מ ר

 רשימת פניית
״ ה מ ד י ק ה ״

והגשת! התורם ציבור אר
 המורים. הסתדרות של הכ״ב לוועידה הבחירות לפני אנו עומדים

 תנאי על רבה במידה להשפיע האפשרות את בידינו נותנות הבחירות
 מחנך, לכל קוראים הננו בארצנו. החינוך של דמותו ועל עבודתנו

: וגננת מורה

 ״הקידמה״ לרשימת יד תנו
המורים! בהסתדרות

״הקידמה״: רשימת מצע ״עיקרי
והגננות. המורים של עבודתם תנאי שיפור

והגננות. המורים ציבור של רמת־החייס העלאת הבסחת •¥-
 הסתדרות בין ישיר מו״מ בעד שהיא. בוררות לכל הזדקקות נגד ■¥-

החינוך. ומשרד המורים
 מה על אין למורים השכר. של חלק על הוויתורים תעמולת נגד

ובעלי־ההון. המליונרים יוותרו לוותר.
החינוך. צרכי את למלא יוכל למען החינוך תקציב הגדלת בעד

המורים. בהסתדרות והערבי היהודי המורה בין אמת לשוויון
 המורים ציבור בענייני הצבאי הממשל של והפיקוח ההתערבות נגד

הצבאי. הממשל של המוחלט לביטולו הערביים,
ת לקידמה, והמולדת, העם לאהבת חינוך למען *  אחוו

ולשלום. עמים,
גרעיני. מנשק אזורנו פרוז בעד בון. עם הקשרים הידוק נגד •¥-
 על המבוסס הישראלי־ערבי, הסכסוך של צודק שלום פתרון בעד ■¥-

העמים. שני של הלאומיות הזכויות של הדדי כיבוד
 בזכויות להכרה הלאומיות, וזכויותיה ישראל מדינת קיום על להגנה

הא״י. הערבי העם של הלאומיות
 לחבריה. ונאמנה לוחמת מורים הסתדרות למען *
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 ״ ה מ ד י ק ה ״ רשימת בעד הכ״ב, לוועידה הבחירות ביום הצביעו

 בנאמנות המגינים וערביים, יהודיים מורים בשורותיה המלכדת הרשימה
ואחוות־העמים. הדמוקראטיה השלום, על המורים, ציבור ענייני על
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אנשים
□ הי ב האלו טו ה

 לדון כדי רפ״י, מוסדות כשהתכנסו
 לחברות מיוחדת ארגונית מיסגרת בהקמת

 את כן־גוריון דויד ח״כ שיסע המפלגה,
 לי תתנו ״האם והתעניין: הנואמות, אחת

 הגברת למען להטיף כדי בפניכן, להופיע
 לשני זקוקים ילודה ״בשביל • הילודה?״
 החברות. אחת בסבלנות לו הסבירה המינים,״

 כשנודע • ביג׳י. השיב לי?״ מספרת ״את
 וספרדים אמריקאים מדינאים כי השבוע,

 לשכנע כדי בספרד, פאלומארס, בחוף רחצו
ב רדיו־אקטיבי זיהום שאין תושביו את

 של הבכירים מפקידיה אחד הציע סביבה,
 נמיר, מרדכי העיר, שראש העיריה,

 כדי כמובן, בתל־אביב בים, הוא אף ירחץ
מזוהם. הוא אין כי עירו תושבי את לשכנע

 התגלה יוסף, דום לשעבר, המשפטים שר •
 תיק לי ,יש כשאמר: טאקט, מלא כאדם

 המפלגות מכל הציבור, שכבות מכל מכתבים
ו עידוד מכתבי לי שכתבו החוגים, ומכל
 אבל לי. שנעשה מה כל על בזעם כתבו

 סוף־כוף הוא אשכול לשתוק. מוכרח אני
 העולם, בכל ידידים יש לי ראש־ממשלה.

אותו?״ ואשמיץ אלך אני אז ידידים. אלפי
ה שר הסביר מכוניתו של הזיהום את •

המכו על ״יורקים ג ספיר פינחס אוצר
ההתייקרויות.״ מן מרוצים לא כי שלי, נית
 תלמידה נשאלה אחד, רמת־גני בבית־ספר •

 ידעה לא היא עש״ק. ראשי־התיבות לפירוש
 קודש״, שבת ״ערב הוא האמיתי מובנן כי
 • קריניצי.״ שם ״על כבטחון: השיבה אך

 שמואל איש־הרדיו של החמש בן ילדו
 ,.תגיד, האלוהים. על אביו עם שוחח רוזן
 השיב ״בוודאי,״ ילדים?״ אוהב אלוהים אבא,
 הילד הילדים.״ כל את אוהב ״אלוהים האב,

 אז ככה, ״אם אמר: ולבסוף רגע הירהר
 ספורים • קריניצי.״ כמו נראה בטח הוא

 התפרסמו להם׳ הדומים אחרים, ועוד אלה,
 לכל חינם המחולק רנזת־גן, ידיעות בעתון
 קריניצי שאברהם הגנים, עיר תושבי
ראש. לה משמש
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בכרדין מפגין גורל אריה
אחד!״ רק — ששה ״לא

ערו לצלן, רחמנא הזאת, שהממשלה לראות
 ופגמים מומים כולה מעש, ללא כולה, מה

מתום.״ בה ואין

 ״אילו דיין: משה רפ״י ח״כ •
| קמה.״ היתד, לא רפ״י בי, תלוי היה הדבר | |

הנד■□ ה^יזבד
 שחקני לאחרונה סובלים האישיות מפיצול

 הרצה האחרונה בשבת פתח־תקודה. מכבי
 לכדורגל, ההתאחדות הנהלת חבר בפניהם

 הלשון: בזו להם יעץ כן־דרור, שמואל
תוכ כך רק מחיר! בכל להתקיף ״להתקיף!

 הדלת, נפתחה ההרצאה תום לפני לנצח.״ לו
ה לשעבר, הכדורגל מאמן ונכנס ש  מ

 אחד כיוס המשמש כית־הלוי, (״ג׳רי״)
 בא הוא גם כדורגל. ספורטוטו ממנהלי
 הנהלת בקשת לפי השחקנים, בפני להרצות
עלי ״להגן! בהרצאתו: ג׳רי אמר הקבוצה.

 כך רק מחיר! בכל השער על להגן כם
 ה־ תום לפני דקות שלוש • תנצחו.״
 תל־ ובית״ר באר־שבע הפועל בין מישחק
 משה התל־אביבי החלוץ החמיץ אביב,
 ז׳אקי לקבוצה, חברו היריב. שער את צבי

 צבי סטירה. לו החטיף התרגז, פורטוגז,
 את להתיר והחל המיגרש׳ את עזב נעלב,
 מצפונו, נקפו לבסוף אך נעליו. שרוכי

 את כעם מרוב ובעט למגרש חזר והוא
 במשחק. קבוצתו לנצחון שהביא השער

 רגז גורל, אריה הישראלי־לשעבר •
שס הגרמני הניאו־נאצי העתון על נורא  דויט

טונג, סולדטן אונך נאציונאל כת שפירסם ציי
 הנאצים השמידו כאילו היהודי, השקר על בה

 רק — ששה ״לא יהודים. מיליון ששה
 את להפגין החליט גורל העתון. קבע אחד!״
מ תמונה ליד ניצב ועדה, עם קבל מחאתו

 כשהוא בברלין, המתקיימת אושוויץ, תערוכת
 ה־ לשקרי קץ לשים הקוראת כרזה מחזיק
 גורל שלח יותר מאוחר הניאו־נאצי, עתון

 ו־ נלחם, שנגדו העתון למערכת תמונתו את
 קיבל ואף תבע, עמודיו, מעל כשהתפרסמה

 בשם צעיר צייר • שכר־סופרים. ממנו,
 תערוכת- את השבוע פתח לוקוס יורם
יש השר בתל־אביב. שלו הראשונה היחיד
 לקנות רצה לפתיחה, שבא גלילי, ראל

 תקציב זה לצורך ביקש הציורים, אחד את
 סירב הגיזבר נען. קיבוצו, מגיזבר מיוחד

ש לאחר רק דעתו את שינה אך בתחילה,
 גיזבר כי הצייר. שם את לו גילה גלילי

יורם. של אביו גם הוא נען
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טריב■ הראלד ״נידיורק העתון •
כש נחלה ״שליחותו נתן: אייבי על יון״,

רבתי.״ הצלחה נחלה מסעדתו אך לון,

״היי :שייס אלדד ישראל ד״ר •
 ישראל של הזו המסכות נפש את מצייר תי

 פנים מאחוריה נתן, אייבי מסכת כיום:
• •' מאחזות־עיניים או רציניות, יותר קצת

 אינה זו גם אך אמרי, אורי פני רצינות:
 בזה פרצופים של שורה על מסכה אלא
 יוצאת שנפשה מפ״ם, ועד ממנו זה, אחר

 פני על מסכה והיא לדו־לאומיות, עדיין
ה של ואנטי־ביצועיסטים האנטי־בטחוניסטים

ו מקאליפורניה מסכות־פרצופים קו מעיר׳
 בלשון או עלגים בלשון החוץ, למשרד עד

 אי־שם, אך זקן, בלי או זקן עם מצוחצחת,
או מסויימות, ונקודות־נפש פרצוף בנקודות

 למכור נכונות אותה פירצה, אותה פרזון, תן
 והכל בקאהיר, בבון, בוושינגטון, ולהימכר,

הפו לשפע הפנימית, הכניעה רקע על הכל
 הפורימי, העם של ההשתעשעות לרצון רימי׳

 משושן ומסעדות ומטבאות משתאות באווירת
קאליפורניה.״

 דבר: של לשעבר עורכו זכאי, דויד •
 ראשונים, למעשה המשך דור נגדל ״איך
 הושתת שעליהם היסוד לערכי נחנך איך
 בעבודת ישרים לחיי נחנך איך הבניין, כל

 ילדינו של עיניהם על נגן איך האדמה,
המפ הכרך מאורות יסתנוזרו שלא ונכדינו,

תים?״
 של לשעבר נשיאה רומס, לואי •
 של העבודה שיטות על בצרפת, היסוד קרן

ל מתאימות ״הן בארצו: הציונית התנועה
 ב־ שנה חמישים לפני נהוגות שהיו שיטות

ביאליטטוק.״

 צה״ל: בגלי בשידור שביט, עדנה •
דיבילית.״ לילדה להתחפש רוצה ״אני

 ידי- של הרדיו מבקר ׳טביט, יוסף •
ת, גנות  הצליחה ״התחפושת הנ״ל: על אחרונו
האחוזים.״ מאת בכל

ל ״קל שמיר: משה הסופר •
 הם האחרים גם כי ישראלי, סופר היות

ישראליים.״ סופרים
קי ע פסו בו ש ה

בפנו ארם, משה המעיד ח״כ •
 שטעמת היה ״מספיק דיין: משה אל תו

עיניר ונפקחו רפ״י, של הדעת עץ מפרי

גכיזון, יעקוס המחוזי השופט •
הקר סוחר על מאסר שנות שלוש בגוזרו
 על אותו העביר ״הבצע פולאק: יצחק קעות
דתו.״ ועל דעתו
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