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 במכונה מעתה נעשית )1י1(£א מ״מ 1 הכדור הרכבת
 דפיקה, על־ידי ולא מהירה סלילית בתנועה אוטומטית

זו: חדישה לשיטה הודות אחרים. עטים בייצור כנהוג

ט ע ב ה ו ט ר ה ת ו י א ב ו ה ־ ך ד י  ב
ט ע ד ה י ו צ מ • ה ו ל מ ־ ב ־ ס ו ב ו ל ג .

רפילים. 25 עבור חנם גלובוס עט תקבל חנות בכל ן סרס

בכתיבה. מיד מתחיל הנך )1
במלוי. יותר וחסכוני ארוך שמוש )2
בנוחיות. הכדור כותב — באלכסון או ישר העט את להחזיק רגיל שאתה בין )3
רגיל). כעפדון למחיקה (ניתן וגרפית ירוק׳ אדום, כחול׳ בצבעים להשיג )4

את ולשמוע לראות יכול אתה גם

קיט ארתה
כלבד ערכים 5 בארץ המופיעה
לאוגוסט 25 עד 22מ־

9
 כיסך לפי הם הכרטיסים מחירי
 התיאטרוניים המשרדים בכל תשיגם

ל״י 5.900 עד ל״י 2.100

 לחיילים. שי
 לבניו. ברכה

ש  השנה לרא
ישלח

ל ת כ ב בי א

#

 כלל תכיר לא הזירהטרון אולם את
 ההופעות לקראת כמיוחד שופץ הוא

חדישים אורור מתקני כו והותקנו

 מחר לכרטיס אדאג — תאמר אל
היום עוד כרטיסך את שריין

!מוכה מאמנות ליהנות זכאי אתה

 שולח אזרח כל
ת ל י ב של שי ח

לי 1300
ד באמצעות ע ו  ה

ן ע מ ל ל י י ח  ה
ו י ת ו ד ס ו מ ו

׳שואדית למוסיקה העממי המנון
)15 עמוד (ראה

 עממיים נגינה בכלי ללימוד ומתקדמים מתחילים תלמידים מתקבלים
:חובה לימודי פסנתר חלילית
המוסיקה יסודות גיטארה פה מפוחית

תוים) סולפג׳(קריאת מנדולינה אקורדיון
ומחולותיה תימן שירת תוף קונצרטינה

הקול לפיתוח סטודיו
ם י ד ו מ י ל ת ה ל ה נ ה ם ב י ר ו ם מ י כ מ ס ו מ

 — ביותר חדישים נגינה כלי מערכת במכון נתקבלה עתה זה —
העברי הגדוד רח׳ :2 פיגסקר ״ארדה,״ צילום והרשמה: פרטים

 כהזדמנות: למכירה
כרחובות מגרשים

!
:לפנות

24749 טלפץ תל*אכיכ,

אנשים
ת טיס ט שי מוזס ב
 גליון הופעת ביום לחוץ־לארץ, צאתו ערב
 הענפות, פעולותיו סופרו בו הזה העולם

 רפאל יצחק המזרחי הפועל ח״כ פנה
 העולמית היהודית העיתונות סופרי לכל

 יפרסמו שלא בבקשה בה׳ ובעלי־ההשפעה
 בהעולם להופיע העתיד החומר מן דבר שום
. הזה .  זיגפריד ד״ר המדינה מבקר .

ס ה  לעברית ערב בשיעור השבוע ביקר מ
ל הוקדשה שהשעה מאחר לעולים. המיועד
 מטים התלמידים את מוזס שמע ,דקדוק

 מבקר־ אמר טסנו. טסת, טסתי, הפועל: את
 האלה שהאנשים מקווה רק ״אני המדינה:

בממ בכירים פקידים להיות מתכוונים לא
 עם . . . הסוכנות״ הנהלת חברי או שלה

 לשעבר שר־הבטחון של הקרובה כניסתו
 של הכללי המזכיר לתפקיד לכץ פנחס

 כמר, כי ליצנים אומרים העובד* הסתדרות
 למל־ ליהפך עומדים הפועל הוועד מפקיד

 על החמסין השבוע בשהעיק . . . חכי־פנחס
ב לישיבה שהתכנסו הסוכנות הנהלת חבת

 גיורא הגזבר אותם הרגיע ירושלים,
לנ יעלה מעט עוד חכו ״חכו :יוסף*טל

גדו רוח פה ותהיה שזר זלמן אום
 דוד לשעבר בבורמה ישראל ציר . . . לה״

ב ישב בהם בימים השבוע נזכר הכהן
 שרת, משה עם יחד הרצאות ושמע לונדון

של בימי בריטניה ממשלת ראש של מפיו
 הכהן: אמר אטלי. קלמנט הלייבור טון

 רק לא מאטלי אז למד ששרת מקווה ״אני
 כיצד גם אלא ממשלה, ראש להיות כיצד

.לשעבר״ ממשלה ראש להיות .  אגב, .
ה הפעולה למרכז נתמנה ששרת העובדה
 אותותיה: את נתנה כבר במפא״י רעיונית

 השבוע התפרסמה האמריקאית בעיתונות
ב לתת נדיבים לתורמים הקוראת מודעה
 לספריית הסוציאליזם נושא על ספרים מתנה

 מפא״י. של הרעיוני בית־היוצר בית־ברל,
ו הרעיוניות התרומות למשלוח הכתובת

 שר־ של בנו שרת, יעקב החומריות:
 ח״ב . . . באמריקה להשתלם הממשיך החוץ

 לפרסם עומד אלץ יגאל העבודה אחדות
מ מאמרים ספר הגדאזחד הקיבוץ בהוצאת

. הים אל הגב עם בשם דיניים .  ואילו .
להפ מתכונן יוסף דם לשעבר הפיתוח שר
 זב־ ספר בכתיבת יותר הרחוק לעבר ליג

 צבאי כמושל שימש בה התקופה על רונות
. . ירושלים ע? המצור בימי  שר־הסעד .

מ מכתב מכבר לא קיבל שפירא משה
 עזרה, לו להושיט השר מן הדורש יהודי
יהיה.' בך כי בחלומו שראה מאחר

* ★ *
שק שיקות נ ונ

 בקשר שלו מסיבת-העתונאים את בפתחו
 מגחם הצביע במדינה) (ראה סואץ לבעית
 ״זוהי חייך: שלבש, הבז׳ מעיל על כגין

עצ להקרבה נכונות של הראשונה הדוגמה
 מעיל שלבש באולם היחיד היה הוא מית!״
 של הבריטי הסופר מלבד השרבי, ביום
 מג־ פריצת על כשסיפר . . . אקספרט דיילי

 בה, שנערך והחיפוש לדירתו גנון־החושך
 לאמה: )10( חסיד, בתו אמרה מה בגין הזכיר
 אשתו להיות כדאי לא לך, אומרת ״אני
 ממנו נגנב שלא בגין כשהוסיף אבא!״ של

 כן• אריה ח״ב דבריו את שיסע כלום,
 . . . לגנוב!״ מה גם אצלך ״אין :אליעזר

 לחיה את באדיבות בגין נישק המסיבה אחרי
 לנשיקה זכה אגרד, מירה רכילאית של

 דו־קיום של פירושו ״זה סיכם: חוזרת,
. אקטיבי!״  השבוע לסוף הכבוד אורח . .

 של צירה היד, אכדיה במלון־הפאר האחרון
 גרג• גרסיה חורחה בישראל, גואטמלה

 בתלבושת החוף לבילויי שהופיע דוס,
 גוון בעלי נעליים מקורית: דרום־אמריקאית

 (ה־ רב־גווניים רחיצה מכנסי צהוב־לימוני,
ל סריקו וחולצת אדום־כהה) הבולט: גוון
 בישר מיגץ כנימין פאג״י ח״ב . . . בנה

 מרחיקת־ תוכנית על השבוע מפלגתו בוועידת
בימי במהרה באילת ישיבה הקמת לבת:

. נו .  הראשי הרב היה יותר עוד תוקפני .
 להקים שדרש גסים, יצחק הראשון־לציון

 התלהבותו סוד ובחברון. בעזה גם ישיבות
 אחד אף וכיבושים: לקרבות הראשי הרב של

 לא כתלמידי־ישיבה, רשומים שהיו מבניו,
. בצה״ל ישרת ולא שירת .  הצבאי הרב .

שהת גורן, שלמה משנה אלוף הראשי,
 קיבל תל-אביב, מרבני אחד עם השבוע קשר

 בעוד אתו ויתקשר עסוק הרב כי תשובה
 כעבור גורן אל הרב כשצילצל קצר. זמן

ש ״נכון הצבאי: הרב שאל אחדים, רגעים
 שאל ניחשת?״ ״איך בתפילה?״ עסוק היית
 היית ״אילו גורן. השיב מאד,״ ״פשוט הרב.
 כך כל מתפנה היית לא מתפלל, ולא אוכל

.מהר!״ . עגנץ יוסף שמואל הסופר .


