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 תל־אביב 74 בן־יהודה רחוב
 למתחילים חדשים קורסים נפתחים

 ולמשתלמים מתקדמים
 מדובדמיס מורי□ בהדרכת

ומנוסי□
 בצהרים 12-9מ* והרשמה: פרטים

ששי) ליום (פרט בערב 8—4

 כתל־אכיב חקילנוע כתי
אוריון:

 קיץ.״ ליל ״חלום
אסתר:

שני. שבוע .החוטאת״
מגדלור:

שישי שבוע ״סינדרלה״.
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 בישיבות והתחממו הרוחות שהלכו ככל
 חוק סופית, אושר, בהן האחרונות. הכנסת

 יוחנן ד״ר חירות, ח״כ הלך הבחירות,
 לאחרונה, שוויתר, לפני והתקרר. כאדר,

 ישיבה שעות בכך וחסך הדיבור רשות על
 מושבי לעבר רבה, בידידות העיר מספר,
 לחבר מאחל ״אינני האולם: בקצר, מק״י,

 אלחם אני אבל אחד, קול אף ווילנר הכנסת
קולות.״ לרכוש חופש לו שיהיה כך על

 יושב סגן חילק אחר מסוג מחמאות
 רחב כורג, יוסף, הד״ר הכנסת, ראש
 לענות יצא כאשר הקומה, ויציב הגרם

 פרמיג־ אליעזר ידי על שיוצגה 0מפ״7
ר  במסע שפתח תוך הח״כים. בין הגבוה ג

 יכול ״איני קבע: מפ״ם, טענות על סתירה
פרמינגר.״ החבר של בגובה להתחרות

 ח״כ קוק, הלל היה ביותר תמציתי
 לא ושהחליט מסיעתו שפרש חירות,

 השנייה. לכנסת לבחירות עצמו את להעמיד
 מנעו ונשנות חוזרות ביניים קריאות כאשר
 בתי שני להקמת תביעתו את לפתח ממנו

 משקפיו את הרתיע בישראל, מחוקקים
וה העתונאים של הכללית להנאתם ולאט,

 ״שמעתי הרמקול: לתוך ביציעים, אורחים
 תשמעו שנתיים, במשך בסבלנות אתכם
דקות.״ כימה אותי

הכ יו״ר שפרינצאק, יוסף כאשר
 הלורד את לביקור קיבל היוצאת, נסת

הרא ״הנציב הפתיעו סמואל, הרכרט
 בשם השנייה. לכנסת בדאגתו ליהודה״ שון

 לבניינה תשורה הלורד הבטיח אנגליה יהודי
 מנורת בדמות פסל הכנסת: של הקרוב

המדינה•
 של וחמש השבעים הולדתו ביום
שנפ ארה״ב, ציוני מנהיג ווייז, פטיפן

 אכן, לאכא הוענק שנתים. לפני טר
 ווייז, שם על פרס בוושינגטון, ישראל שגריר
 ישראל״: למדינת מיוחדים ״השגים עבור
דולר. אלף על וצ׳ק תורה ספר

 והוכיח חזר דוייזל פון זאב ד״ר
צי בהופעה כשנשאל תשובה. מהיר עצמו

 הריגול בשירות משכורתו גובה על בורית
 המערב, כעורך משרת הוא אותו האמריקאי,

 דמי ההסבר: ישראליות. לירות שבע השיב:
 בתל־אביב ארד,״ב שגרירות של החתימה

לשנה. המערב, טפסי שני על
 הגדולה העיר כראש תפקידו, לרגל

 לחזור יכול רוקח ישראל היה בארץ,
 נאלץ כאשר נעורים: זכרונות ולהעלות
 שולחנו, שליד הפעמון, בשימוש להרבות

 העיר: העירייה, מועצת חברי להשתקת
 שווייץ, בהרי הפעמונים את לי מזכיר ״זה

בטכניון.״ שם למדתי כאשר
הב משרד מנהל שיכא, חיים ד״ר

 הבריאות יום עם רב. צער הצטער ריאות,
 ישראל תושבי מכל לדרוש נאלץ העולמי
 בניגוד שעמד דבר הנקיון, על להקפיד

 לאחד שהסביר חסידים, של רבם להבטחת
 ביתו מחלון שופכין מי דלי ששפך מחסידיו,

 כך: על ונקנס בוורשה מרכזי לרחוב
 תהיה כאשר — אבל בגלות. אנו ״התנחם,

 שופכין מי לשפוך תוכל משלנו, מדינר, לנו
נפשך.״ כאוות לרחוב

 משרד של הכללי מנהלו סולומון, 0ר
 את לשפר יכולתו בכל העמל המשטרה,

 להופכם, במדינה, הסוהר בתי של רמתם.
לא מחדש חינוך למוסדות האפשר, במידת
ב לימודים לסיור לצאת החליט סירים,

 את לממש בשובו, לנסות, מנת על אירופה,
 הסוהר בתי הראשונה: המטרה תכניותיו.

 מוסדות למעשה, המהווים, בסקנדינביה,
חינוך.

 מאירי גולדה העבודה, ששרת שעה
 הנשיא, אשת יצאה לארגנטינה, הגיעה פון,

 חשבונה על להוביל בהצעה פילון, אווה
הכנ בתי שאיגוד מזון, של ניכרות כמויות

 למען אסף איירס בבואנויס היהודיים סיות
 של בהצעתו הרהרה אחר לישראל. העולים,

 להזמינה פרנק, כרנרד אמריקאי, אזרח
 לה לאפשר הלבן, הבית כאורחת לארה״ב,

 קהל לפני הפריסאיים בגדיה את להציג
המדינה גדולי עם להתנשק אמריקה, נשי

(תלוש) השמות חידון
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