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 חושי ואבא נמיר מרדכי קולק, טדי ה״ה
בישראל בלבד קונצרטים 5
 בטהובן תכנית — התרבות היכל באוקטובר, 28 ב׳ יום
 שטראוס תכנית — התרבות היכל באוקטובר, 31 ה׳ יום
 בטהובן תכנית — ארמון באוקטובר, 29 ג׳ יום
 שטראוס תכנית — ארמון באוקטובר, 30 ד׳ יום

בטהובן תכנית — האומה בניני בנובמבר, 2 מוצאי־שבת
שטראוס תכנית בטהוכן תכנית

יצירות מבחר 3 מס. לאונורה הפתיחה
שטראוס ויוזף יוהן הרביעית הסימפוניה
החמישית הסימפוניה

 ״אוניון״, — תל־אביב :אלו במשרדים ורק אך נמשכת הכרטיסים מכירת
 ״נובה״. — חיפה .83 אלנבי רחוב ״כנף״, ,248518 טל. ,118 דיזנגוף רחוב

״כהנא״. — ירושלים

:תל-אביב

:חיפה

ירושלים:

במדינה
אילת

היבוא
הגרמני

 של מושבת־הביטניקים זרים: יודעת אילת
 לא בינלאומי, לתמרור הפכה עיר־הדרום

 גשרי- או שבספרד מאיביסה ידוע פחות
פאריס. של הסיינה

 זרים: מושכים ומיכרות־תימנע הנמל גם
 בעלי־נתי־ עובדים שזופי־פרצוף; קברניטים

 זמן־מה, עצמם, את לאבד שבאו משונה, נות
זרים. ומומחים מרוחק, במקום

 בחודשים ״בור״. ע״י זרים גיוס
 כאלה חדשים מומחים 40 יצטרפו האחרונים

 שונים יהיו הם אילת. של למושבת־הזרים
 ממערב־ יבואו דם כי היתר: מן במקצת
ה כור חברת אותם גייסה שם גרמניה,

מיכרות־תימנע. על החולשת הסתדרותית,
 הנהלת־ בין חוזה נחתם ׳68 אוגוסט בסוף

 מערב־גרמניות חברות ארבע לבין המיכרות
מיכרות. ובמיכון מכונות בייצור העוסקות

 מיליון 9,9 ידיים: שיחליף הכסף סך
לירות. מיליון 8,7 או — מארק
 גם יבואו מגרמניה, החדיש הציוד בצד

 ישהו הם בו. הקשורים והמומחים מפעיליו
בקירוב. שנים וחצי ארבע בישראל

״ ישראלים לא ״מדוע  עורר הדבר ד
 טוענים מיקצועיים. בחוגים חריפה ביקורת

ב מפעילים, המערב־גרמנים המקטרגים:
 נעזרים הסוגים, מכל זרים מומחים עצמם,

 מכל במומחים שלהם החרשתית בטכנולוגיה
ישראלים. כולל — מדינות־תבל

ב להכשיר המבקרים, לדעת היה, ניתן
 לייבא במקום — ישראלים מספר גרמניה

 יותר, או פחות בה, שישהו גרמנים לישראל
אורח־קבע.

אחת תוצאה הנראה, כפי שזוהי, אלא

׳) הדודנים ( שאברול קלח־ של סרטו
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 (בר־קמא) גרג״ ״אולפן
הבאים הקורסים את פותח

ת ו נ צר־ ק י
אנגלית ו/או עברית

א .1 ת״  סוכות חופש במשך ב
אחד. שבוע של בוקר קורם

 וחיפה אביב תל בירושלים, .2
 (אחת חדשיים של ערב קורס

החגים. אחרי לשבוע)
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 ״הפקיד״, בי״ס ירושלים:
.18 בצלאל

 הסכם־השילומים של — ומאוחרת — נוספת
 את המחייב — מערב־גרמניה של הנדיב

 בגרמנים להיעזר ושוב, שוב הישראלים,
תיפעול־ציודם. להמשך

אירגונים
 של המגן

מגן יהושע
 ביטחו- הכרה בעלת מדינה היא ישראל

מדי. עמוקה — אומרים יש עמוקה. נית
 עד רב זמן לעבור היה יכול לא לכן

 של לעיסוקם ייהפכו שענייני־הביטחון
 מסתפקים שאינם וסתם־אזרחים, מתנדבים
 אירגו־ על־ידי המופצת הביטחונית בתודעה

ממלכתיים. נים
 הוא הללו השקדניים האזרחים מן אחד
ל המתנדבים אירגון מייסד מגן, יהושע
אזרחי־ישראל. ביטחון שמירת
ה- ערבים!״ סתם להכות ״לא
ב מליל־הרימונים כתוצאה נוסד אירגון

 המרכזית בתחנה וממעשה־החבלה ירושלים
ה את לארגן מתיימר הוא בתל־אביב.

 המשטרה ״עם פעולה שישתפו כדי אזרחים
.אנשי־הביטחון ועם .  בכל עיניים לפקוח .
חשוד.״ אדם ובכל חשוד חפץ

 שתי לשלוח די לאירגון להצטרף כדי
 שולחים אלה את טופס. ולמלא תמונות
 נמוך־ מגן, יהושע של הירושלמית לדירתו
 17 בישראל החי ושחום־הפנים, הקומה
שנות־חייו. 38 מתוך

 ובחמישה באשה מטופל שמגן למרות
 ב־ כשרת ממשרתו בדחק משתכר ילדים,

 לו המקנה בירושלים, משרד־החינוך
 זמן מוצא הוא לירות׳ 500 של משכורת

זו. במינה מיוחדת ציבורית פעילות לפעול
״אחרי משטרה!״ עוד נקים ״לא

 נשפך איך לראות יכולתי לא ליל־הרימונים
 כאחד,״ מפשע חפים ערבים ודם יהודי דם

מסביר. הוא
 עצמו, דעת על להסתובב התחיל לכן
 ולעקוב חשודים, חפצים ברחובות לחפש

 שראיתי פעם ״כל חשודים. טיפוסים אחר
מוסיף. הוא למשטרה״ הודעתי — כזה אתד

 הנביא שמואל ברחוב ההתפוצצות אחרי
 כיצד לדיירים הסביר חוג־בית, מגן ערך

״אסור הוסיף: מכשירי־החבלה, נראים
 באר־ עם לא אנחנו ערבים. סתם להכות
בארי!״

 למשטרה ״כי אירגונו את הקים אחר־כך
משט־ גם נקים אנחנו אנשים. מספיק אין
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