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 ,26786 סלפון תל־אביב, *, גליססון רזזוב
ם ו י  .31139 טל. ת*א, בע״ם, טוהם מובה ו

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : חת*צה
כן אחראית איננה הטפרנת המורסות. לתו

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
בחו שרום

 משנה: עורן
איתו רגב

 ראשי: כתב
תבור ארי

 המערכת: צלם
אנור יווהב

 כיתוב: עורך
גירז טקסים

המערכת; צייר
יקי

המערכת; חברי
 נלזר, שייע ארעב, שלטה אלוני, אורי
 ורד, רותי הורוביץ, דויד גלילי, לילי
 סטן, אביבה יריב, זיוה אבו־חטדי, יוסח
 קינן עמום צבר, שטעון פרי, אבנר

רחביה. טלכה
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נאה לבוש
הח לשנה ברכות שפע

 את בראון מאחלים דשה
 נחלת־בנימין מרחוב בילר

 תל־אביב. ),64005 (טל. 43
ה לעונה הבדים מבחר
 ותו־ מתוצרת־הארץ חדשה
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 מוג- (ליד 6בן־יהודה רחוב
 ומזמינכם תל־אביב, רבי),
 בה האלגנטית בחנות לבקר

החדי המודלים את תמצאו
 חולצות של ביותר שים

 טריקולין כותנות בנלון,
 כן כמו טרילן. ומכנסי

וע נאות בדוגמות סוודרים
 הנאה המתנה משי., ניבות
אצל היא זוגך לבן ביותר
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לבית! חדש ריהוט — החדשה השנה לקראת  
 ביתך לבני ביותר הנאה החגים מתנת

מבית־המסחר חדישה מערכת בוודאי היא

זוזובסקי א.
 81921 טל. ,39 הרצל רחוב תל־אביב,

 נחמדות, ספות עין, מרהיבי סאלון רהיטי
מקורי■ ריהוט — נוחות שינה מערבות

ת  * עברי
גרונית * צרפתית

 לפני־הצהריים. קורעים
ואחר־הצהריים כצהריים

 למבוגרים מזורזים קורסים
ותיכוניים יסודיים בי״ס לתלמידי עזרה

לנעליים הסאלון שולח החדשה השנה בפרום
ן עדי

 92 אלנבי רחוב מתל־אביב,
לקוחותיו. לכל איחוליו מיטב את

 נעלי־גברות של ביותר חדישים מודלים
 העונה. לקראת ונאים נוחים ונעלי־גברים,

ן. י עד ב מבקרים עדין טעם בעלי בי

 נערה למשרדנו נכנסה חודשים כמד, לפני
 לראות רפה בקול וביקשה ,16 כבת צעירה,

 כתוב גדול, כתב־יד היה בידיה העורך. את
ה שזה סיפרה היא במבונת־כתיבה. יפה

 שמה. את לגלות סירבה אך שלה, רומאן
דעתי. לה ואגיד אותו שאקרא בקשה היא

 ספרים של כתבי־יד לקרוא שונא אני
 ולא כסופר לא רבה, יומרה לי אין ושירים.
 שולחני על נערמת ותמיד ספרותי, כמבקר
 אחר, מר וח ספרים של גדולה ערימה

נרא נערה אותה אך בקריאתו. מפגר שאני
 היה לא כי עד מסכנה, כה נפחדת, כה תה
בשלילה. לה להשיב לב לי

 כודנה מתוך הביתה, כתב־היד את לקחתי
 וכמה פה שורות כמה לקרוא בו, לעלעל
ולהשיב טיבו על לעמוד כדי שם, שורות

קריץ סופר

 בבואה מנומסת, שלילית תשובה לנערה
חצות. בשעת אותו פתחתי שנית.

בבוקר. הספר את לקרוא גמרתי
 שהנה ספק לי היה לא נרגש. הייתי
 סופרת — בישראל חדשה סופרת נתגלתה

 של הוזי לתיאור מפליאה יכולת בעלת
 בעלת מוזרה, בגרות בעלת ישראלי, מושב
 ועמים. אדם יחסי על ביותר אהודות דיעות

מו״ל. למצוא לה לעזור החלטתי
 חודש. כעבור שנית הופיעה הנערה

 על דעתי את מאופקות במלים לה אמרתי
מפור מחמאות שמא חשש מתוך ספרה,

 גילתה ואז כשרונה. את יקלקלו מדי שות
 של אלא שלה, אינו כלל שהספר סוד: לי

קריץ. ראובן בשם מולדת ממושב מורה
 רבות שנים לפני כי קריץ, את הכרתי
 הזה. בהעולם מסיפוריו אחד את פירסמנו

 הגיע אליו מזרע, משק חבר עדיין היה אז
 שש — שנה 18 שהה ובו ילד, בהיותו

 את הכיר גם במזרע כמורה. האחרונות
 אשתו ושהפכה באולפן, שם שלמדה אילה,

 גיא). אורי, מיכאל, (נטע, ילדיו ארבעת ואם
מולדת. למושב עבר שנים חמש לפני

 שנית הספר את קראתי זה גילוי אחרי
 אחד זהו פגה. לא התרשמותי אך —

 בעברית שקראת ביותר הטובים הספרים
 ושובה־ עדין תיאור — האחרונות בשנים

ה בגיל צברית ילדה התעוררות של לב
דמו בו יש ומשבריה. לבטיה התבגרות,

 של דמותה — במהרה נשכחות שאינן יות
 הנער דביר״, ״ירון של דמותו עצמה: תמי

 קמה הצברית שהחבורה מפולין, העולה
 של דמותו ובעיקר עיוורת: בגזענות נגדו

 הילדים, נשמות של הגנן יזהר, המורה
 אידיאליסט של בתקיפות אותם המכוון
ואהבת־עמים. אהבת־אדם לקראת

 יצא הספר כי לראות שמחתי השבוע
 פורסם ממנו שקטע אחרי לאור, סוף־סוף
 קריץ ראובן מאת קטנה אזזות באתגר.
 קריץ הקים אותה — פורה בהוצאת הופיע
 עברית ספרות לאור להוציא כדי עצמו

אחרים. סופרים של גם מקורית,
 באותו נקט מדוע קריץ את שאלתי

חייך; הוא לפני. הספד את בהביאו טכסיס
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