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 תצזגה אולם עוד
תל־אביב במרכז

 ביותר הגדול המבחר את תמצא שלנו התצוגה באולמי
 וחשמליים אלקטרוניים מכשירים של ביותר והעשיר

ומובחרת. מעולה איכות ובעלי חדישים
מכשיר. כל על אחריות — נוחים תשלום תנאי

יום במסלול נוסף קורס
ה ד \ ק י פ  
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 '612741 טלפון ;תל־אביב ,31 טשרניחובסקי רחוב ;
בערב 6.00—4.00 לפנה״צן 1.00—9.00

ז מרכ  
מגע עדשות
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לנס״ אישון - ,,גרוזובסקי
 רח׳ (סינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,

 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר
55029 טל. הניד,)

9—17 קכלה שעות

 חסברח חוברו* לשלוח נשמח
בקשח. לפי

ינזזו 4̂* י■ 11 * 1 < י גו יו
במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

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

 ו״רפיקה־שרטוט
ור נה צי פ ו  א

ת ו ד י ק פ

 רדיראלקטרוניקה
 תעופה - טלויזיה

כימיים לבורנטים]
 החינוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל

סטיפנדיות נסיון בעלי אקדמאיים מורים עליידי הוראה
והרשמה פרטים

8—5, 1—9
ן ו ל ו ח רמת־גן ה פ י ח תל־אביג

56 סוקולוב 42 ביאליק
ן

30 לוין שמריהו  17 בתר
55 אלנבי מפנת

פתח־תקוה
1 בר־כוכבא

אנשים
* שז״ר של הסולדטיס

 המוקדש שלו, המסורתי ליל־הסדר את
 וייס־ מאיר דישנה ערך נכבדים, לאורחים

 בלבד. איש 85ל־ וייצמד מנון נשיא גאל,
 אחד לכל הפעם אף נתן שנה, מדי כמנהגו

 כאשר מההגדה. קטע לקרוא מהאורחים
,הגויים על חמתך ״שפוך לקטע הגיע ״ . . . 
 בישראל, ' בריטניה משגריר וייסגאל ביקש

 הדו, הפסוק. את לקרוא הדו, מייקל
 נאלץ וויסגאל — סירב הנאמר, את שהבין

 א,זר למישהו קריאת־הפסוק את להעביר
 מלחמת־ של בעיצומה • אורחיו. מבין

 אחת התאמנה ,1942 בשנת השנייה, העולם
 לקראת בפרדסי־רחובות, ההגנה מיחידות

היתד. רומל. של צבאי של אפשרית גלישה

ז׳אקלין
מתביישת לא יורשת

 ראשי — ט.עו.זז. בשם שכונתה יחידה זו
 ״ס;־. אנשי־היחידה: מיקצועות של תיבות
 מאנשי־ אחד סופרים.״ עורכי־דין, דלרים,
 אימוניה׳ על היתולי שיר אז חיבר היחידה

 ביהנדר, לגבור / לתעודה וזאת הלשון: בזו
 ׳רץ / תס שבוע / אי־שם שהתענה /

 יורה שהזא / נחרץ: דינו וזה / ונ?ךפץ
 / כטלומיאל זורק / עץ כבול ומישר / כחץ

 / עקבי על ויושב / עמיאל כרב ומתפקד
 נזין להיות / חוגר וחרבי / משתובב כפריץ

 בפגישה לאחרונה, סולדאט. חצי / וכדת
 של בביתו יחידה, אותה שרידי שקיימו

 זהותו גם התגלתה בירושלים, נשיא־המדיגה
 אח,־ לא — ההיתולי הפיזמון כותב של

מן עצמו, הנשיא מאשר ל ר, ז  26 שלפני שז
 # בהגנה. פשוט כטוראי שירת שנים
ד העובדה עם השלימה לא עדיין מע״י  שדוי

ריון/ ־גו  ואינו בכנסת, סיעת־יחיד הוא בן
 מוסדות הרכב ברשימת בשורותיה. נכלל

 לישכת־ לחברי השבוע שנמסרה מע״י,
 בן־גוריון דויד של שמו מופיע המפלגה,

המאו העבודה מפלגת: מרכז מחברי כאחד
רפ״י. מטעם — חדת

דליה של העירום
לי מעריב, הצד,רון של הצבאי כתבו  א

 ממלא ־ הוא כי ובצדק, טוען, לגדאו,
 אשר אלי, שלם. משרד־הסברה של תפקיד
 לפני שנערך ההליקופטרים למירדף הצטרף

 הערבה בתוך פירדאן, לוואדי ימים שבוע
 אם־ צורה בבל הפעולה את כיסה הירדנית,

אותה צילם עליה, כתב הוא שרית:
 במצלמת־קולנוע אותה הסרים במצלמתו,

הספיק ואף

1598 הזה העולם


