
לאנגלית אולבויות
 ביום) שעות 2( מרוכז ללימוד

לשפות בבית־הספר נפתחות
ת״א ,74 יהודה בך ״קדימה״,
 בתיה״ם ולתלמידי למבוגרים

 — הדרגות מכל התיכוניים
 סגנון דקדוק, כתיב, (שיחה,

וכר)
 אנגלית לעברית, קורסים וכן:

(מתחי למבוגרים וצרפתית
ומתקדמים). לים

 ג׳, לתלמידי לאנגלית קורסים
ה׳ < יסודיות ח׳ ,,ז ר, ה׳, ד/
 שיטה לפי תיכוניות ז׳ ר,

קלה.
ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה  12־9מ־ ו

 (פרט בערב 9־3 — לפניה״צ
ר). ליום

ת ל כ 7 ו ר ח  ת
ת בשיא ו ר המהי

י נ פ ו ה א ד ל פ  ה

ש ר ן ח פ ו א

אשרך את תמצא אצלנו רק

לאושר״ ״הדרך
 בלי חדשה, אמריקאית שיטה

 שידוכים משרד שדכנות. דמי
 מוחלטת, בסודיות המתנהל חדש

 אשר החדישות השיטות לפי
מיו מחלקה בארה״ב. הונהגו

ני למטרת להתכתבות חדת
 בארה״ב, מועמדיס/ות עם שואין

 לפי היום עוד אלינו פנה
 ת״א, ,12015 ת.ד. הכתובת

 בצרוף מלא פרוספקט ותקבל
כתובתנו.
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במדינה
)13 נזענזוד (המשך
בשח לטפל העדה זקני החלו יפו, כיבוש

 פנו הם מחדש. לבעלותם והעברתו רורו
 לשרים הראשיים, לרבנים המדינה, לנשיא

בידם. חרם העלו כנסת, ולחברי
סיני, מיבצע בעת מצריים. חיילים

ל קראו צה״ל קציני לטובה. מפנה חל
 חיילים לקבור מהם ביקשו העדה, זקני

 כבר שהסוכנות בית־הקברות, בשטח מצריים
 וש־ מבנים עשרות עליו להקים הספיקה
וגדרותיו. מצבותיו את פרקו אלמונים

 את המצריים לחיילים גמלו העדה זקני
 פנו קבורתם, את כשסיימו האחרון. החסד

 לא ״מדוע הממשלה. משרדי אל בשנית
המו קברות על הבעלות את לנו יחזירו

 המוסלמית העדה מזכיר שאל סלמים?״
 יוכל אחד שכל יתכן ״לא אל־חבב: סעיד

רוחו.״ על העולה ככל בקברות לעשות
 תזוזה בינתים חלה המוסדות בעמדת

 להקצות הסכימו לכן שקודם לאחר לטובה.
 הסכימו לקברות, מהשטח דונאם 16 רק

 הזקנים אולם דונאם. 40 להקצות עכשיו
כולו. השטח את דרשו וותרו, לא

אדם דרכי
הכפר בת דימה

 יהודית קדימה. נע לתל־אביב האוטובוס
פנ לידידה, נופפה ויתקין, כפר בת פורת,

 השעה הכפר. אל המוביל בכביש חזרה תה
האח במוצאי־שבת וחצי שמונה רק היתה
השחר לצעירה סיבה כל היתה ולא רון,

 בצעדים הביתה פסעה היא למהר. חורת
שלוזים. בהרהורים שקועה מדודים,
 הגיח מישהו ממחשבותיה. נעורה לפתע

 סביב זרועו את כרך באפילה, מאחוריה
חש תחילה ארצה. להשכיבה וניסה צוזארה

 כי ידידיה, לה שקוראים כפי דיטה, בה
במ אולם להבהילה. מנסה מחבריה מישהו

 רצינית, התנפלות זאת היתר, כי הבינה הרה
בדיחה. לא

איב לא והמוצקה )23( הצעירה הכפר בת
הש זריזה בתנועת־ג׳ודו שלוותה. את דה

 לראות אחורה פנתה מחיבוק־הדוב, תחררה
 רזה נמוך, גבר עמד לפניה מתקיפה. את

 עשה לא הוא שחורות. פנים בעל במקצת,
 סכין אחז בידו אולם במיוחד. מסוכן רושם

שלופה.
 לא במקום. מתעלפות היו רבות בחורות

 משקפיה, את הסירה עילאית בשלווה דיטה.
ל וניגשה לכיסה, בזהירות אותם הכניסה
 לתפוס הצליח הגבר המתקיף. עם היאבק
 לכיוזן אותה לגרור ניסה מחדש, אותה

אצבעו נפצעו בתיגרה סמוכה. חלקת־תירס
 גם אולם הפגיון. מלהב דיטה של תיה

 מאצבעותיו אחת שלו: את קיבל התוקף
 אותה שנשכה הבחורה, שיני בין נתפסה

״א התוקף, נהם תצעקי,״ ״אם כוחה. בכל
אותך!״ הרוג

 נבהלה, לא יהודית אופנוע. טרטור
 טרטור נשמע מרחוק גרונה. במלוא צווחה

הס מקרבנו, הרפה נבהל, התוקף אופנוע;
 זוג הוציא שם חלקת־התירס. לכיוון תלק

היה פחדו החשיכה. לתוך נמלט אופניים,

פורת נסיון־לאונס קרבן
הסכין, את ניצחו השיניים


