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לחיים!
. נרים הבה . . ס ו  עם לחיים! כ

 ! השדה מן ישר טעים, מרענן, משקה
 לקוק־ פבסיס קרח, קוביות עם קר

 טעים ל,,חטיף״ כתוספת או טיילים
תן! יהנה ״טל״ של מיץ — או

,1,10111!

ייייי*!.

 עגבניות, מיץ הדרים, מיצי לביייייי!
 ממותקים. ומיצים מישמש לפתני
 ע״י מיוצרת ״טל״ מוצרי סדרת
©לטולם־צור. בע״מ, ״מילוז״ ביח״ר
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סיה מנ ריאלית י
במגמות עיוני תיכון

הזמניסטית
ת י ל א י ר

י״ב י״א, י׳, ט׳, בוקר לכתות תשכ״ט הלימודים לשנת הרשמה

 גרפיקה־שרטוט
ר ו י ה צ נ פ ו  א

ת ו ד י ק פ

 רדיראלקטרוניקה
 תעופה - טלויזיה

כימיים לבורנטים
 החינוך משרד על־ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל

סטיפנדיות נסיין בעלי אקדמאיים מורים על־ידי הוראה
פתדדתקוח ן ו ל ו ח רמת־גן ה פ י ח תל־אבים 11 והרשמה פרטים

1 בר־כוכבא 56 סוקולוב 42 ביאליק 30 לוין שמריהו 17ברנר 9—1 ,5—6 ־
! 55 אלנבי מפנת 11

במדינה
)27 תעמוד (הנושן

 ניתן בקושי ואך רגליו שתי נקטעו צצות
 לבית־החולים מועד בעוד להעבירו היה

מטוס. באמצעות תל־השומר,
 הוא הניתוח, לאחר ברון, כשהתעורר

 בכביש נסעתי פעמים ״אלפי מר: חיוך חייך
 לאחר שנתיים עכשיו, ״ודווקא מילמל, הזד״״

 היד, צריך זה שלי, החווה את שעזבתי
לקרות!*
 איש• היה לא אלפונסו ישראל״. ״טלו

 השנים 16ב־ אותו, הכירו כולם רגיל. ערבה
חוות־הגדנ״ע של סמל־רכב שימש בהן

באר־אורה.
 פעם, אחרים. ולשמח לשמות אהב הוא

 ״קחו פסק: ירוקות, קבוצת־בנות כשהגיעה
 לגיבעה מעבר הוא לים. ורוצו בגדי־הים את

 הגיבער״ על במרוצה טיפסו הנערות ההיא!״
 התיכון שהים בראש־הפיסגה, לדעת, נוכחו

לב־הנגב. עם גובל אינו
 איציק חברו עם יחד כשטייל אחרת, פעם

 בדוויים. בקבוצת פגשו הם קדש־ברנע, ליד
 ״מלך בתור אלפונסו את הציג איציק

 העניק חגיגיה, לכבודו ערך השבט ישראל.״
 לקח אותו לבן, טלה — מס־מלכות לו

לחווה. בחזרה הסמל
טירו שלושה הגיעו עת אחרת, בהזדמנות

 להרים מסוגל שהוא אלפונסו התפאר נים,
 את קשרו כך, לשם בשיניו. שלושתם את

 השליך קלה בדחיפה ואז, — יחדיו השלושה
לבור־מים. המדריך אותם

ל כשנודע השבוע, חדשה. מונית
 העליז, הבחור של אסונו על אילת תושבי
 לו ״דווקא נדהמו: הם וטוב־הלב, השובב

קוננו. לקרות!״ צריך היה זה
 ילדיהם: עם בבית שנשארה שרה, אשתו,

 שיבעת בן ורמי וחצי השנתיים בת מירי
 יצא בכלל שהוא ״מזל רטנה. לא החודשים,

מילמלה. בחיים!״ הזה העסק מכל
ב הסתפקו לא אילת של התושבים אבל

 שבראשו בוועד התארגנו השבוע, הזה. מזל
 ערכו אזר, אשר אילת, ראש־עיריית עומד

 מונית לאלפונסו לרכוש שבמטרתה מגבית
חדשה.

 כל את ולמתוח לשוב מסוגל כזה ״איש
 אחד פסק רגליים!״ בלי אפילו — העולם

מחברי־הוועד.

בחו״ל ישראלים
בינינו
עבמגו לבין

 בבחינות, רימו ישראליים סטודנטים #
וינה. באוניברסיטת

ה מן סטודנטים משמיצים אלמונים #
 בבירת־אוססריה, ישראל שגרירות בפני ארץ,

מכתבי־הרעל. על המחפה
זו מלא, בשכר מעסיקה, השגרירות #
 העבודות את לחלק במקום — נשואים גות

 הרבות, החלקיות ועבודות־השמירה הטכניות,
שאפשר. ככל רבים סטודנטים בין

 המשתמעות העובדות מן כמה רק אלה
 בחוברת המתפרסמות רשימות, של משורה

 בינינו השם את הנושאת צנועה, משוכפלת
 והישראליים היהודיים הסטודנטים עלון —

באוסטריה.
 ביו כותבים, ז לאמינות למד מי

 את המממנים — עורכי־החוברת השאר,
 מבתי־ הלקוחות מודעות בעזרת הוצאתה

מ ״הסטודנטים באוסטריה: יהודיים עסק
ב ״למדו כי באישורים מסתייעים ישראל
 עצמם משחררים בארץ, ללאטינית״, חוגים
ה — בחינות־הלאטינית מחובת זו בדרך

 בפאקולטות לתלמידים השאר, בין חיוניות,
 מצטיינת שבהן ולרפואת־שיניים, לרפואה

בווינה. האוניברסיטה
ב היא ללאסינית׳ ב,חוגים ״השתתפות

 נניח אפילו ״כי בינינו, טוען רמייה,״ בחינת
 בחוג השתתף אלמוני או פלוני שסטודנט

 את תחילה בכוונת רימה שהוא הרי כזה,
 שלא היטב יודע הוא בווינה. האוניברסיטה

 בארץ הנערכים אלה נוסח בחוגים השתתפות
״ אוניברסיטת על־ידי הנדרשת היא ה... וינ

 מסכמת חמור!״ פשע זה — ״רבותי
החוברת.
ב מישרות בהענקת ד,פרוטקציה לעניין

 •הובטח עורכי־החוברת: טוענים שגרירות,
 בשגרירות• לקיש מר על־ידי חגיגי באופן

ת... של עבודתם תופסק גי גו  לא זו
 לא אף ולשני הכנסות, שתי לאחד יתכן

אחת.״ הכנסה

 באונזסר־ה, ישראל לשגריר חכוונח *
לקיש.
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