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 בגרות ובחינות ׳מוקדמות לבחינות חדשות כתות פותחים אנו
 ,65 נובמבר במועדים: והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות

.66 ויולי 66 מרץ
 לאפשרויות בהתאם אלה לבחינות אותך יכין אקדמאיים מורים סגל

 אישי טפול המבטיחות קטנות בכתות בבוקר, ו/או בערב זמנך,
 לזכות עשויים המוקדמות בבחינות העומדים תלמיד. בבל

 בבחינות תעמוד לא אם אצלנו. לימודיהם להמשך בסטיפנדיות
לקראת חינם נוספת שנה אותך נלמד - אצלנו להן שתתכונן לאחר
בחינות. אותן

:במשרדינו לן מחכים אנו

תל־אביב בעי־מ לבגרות בתי־ספר
 ארלוזורובן פינת אבן־גבירול (ליד בן־יהודה ביה״ם בנין ,4 אנטקולסקי רח׳

.229960 טל׳ לפנה״צ, 8—1 בשעות ,7 סמולנסקין רח׳ בערב. 5.30—8 בשעות
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 30 לוין שמרתיו חיפה, 12 הם תל״אביב,

 15 ההסתדרות פתח״תקוה, )33 אלנבי (פינת
 31 סמולנסקין רח׳ רמלה, 8 טרומפלדור חולון,

48 ויצמן רחובות, )21 שעקר (פינת
5 מקדונלד נתניה, 68 הרצל רמוגיגן,

המקומית המועצה עפולה,

שבושת 6 אולכניות־נדבב
״ישראלי״

סגור במצב ״תלי״ המכשיר

רי תי
 האידיאלי הפתרון נמצא סוף כל סוף

ה לתלית ס כבי
בדירה מקום בכל להרכבה ניתן *
טרוד בשיטת מאלןטיניום מיוצר *
* עוצר * ה )8?0??£8( מיו
אוטומטי באופן השמוש לאחר מתקפל *
אסתטי מראה בעל *

ומטבח בית לכלי החנויות בכל להשיג
בע״מ ״פיליבה ע״י מיוצר

ל8ווני—׳*ורק

ה ל א י ר ך[11 א י  של הבית דוגמנית ך
מליץ, מתכנן־האופנה

 כשחלקת אפור, וצעיף ירוקה שמלה לבושה
בכסף. גם העפעפיים חוטי־כסף. רקום העליון

במדינה
)12 מעמוד (המשך

 הגברים שני נראו כיצד שתיארו עדים
 פני את וקיבלו בית־המוות את ששכרו
מ במטוס המתתו ביום בהגיעו צוקרוס
ברזיל.

 בניגוד האגם. חוף על שחצנות
 הסתיר לא מנגלה, וליוזף אייכמן לאדולף
 הגרמנים נסיגת אחרי זהותו. את צוקרוס

ה ולאחר מארסיי, עד הגיע מלאטביר,
 לברזיל. מדיני״ כ״פליט היגר מלחמה
 גרשון הצייר הוא שם שהכירו ישראלי
וסיפר: הזה העולם לפניית שנענה קניספל,

 עם מיד צוקרוס הרברט על שמעתי
 תקופה באותה .1959ב־ לברזיל, הגיעי
 לאזרחות בקשתו סביב השערורייה פרצה

 כל כי קובע, המקומי החוק ברזילאית.
 בעתונים. להתפרסם חייבת כזאת בקשה

 למהגרים היהודי, לציבור הדבר נודע וכך
 מקומיים ולאנשי־רוח אירופה, ממזרח

 על ראסל של בספרו בשמו שנתקלו
הנאצים. פשעי

 שחצנותו על העיד צוקרוס שיל זה צעד
 בסביבתו חוסר־ההתחשבוית ועל האיש, של

ישר על־ידי אייכמן נלכד כאשר העויינת.
 סן העיר משלטונות צוקרוס ביקש אלים,
 ניתן הדבר שומרי־ראש. לו להוסיף פאולו

 הריאקציוני־ השלטון על־ידי ברוחב־לב לו
 שומרים בחסות הימים. אוקם של יחסית

עשר מזה בעיסוקו לעסוק המשיך אלה
 קטנים, מטוסי־מים שלושה החכרת שנים:

 לארגו פאולו, סן של אגמה שטח על
 של וסלתה שמנה באזור אמארו, סנטו

הגרמנית. המושבה
וכש העיר, במרכז להופיע מיעט הוא

 ונשא מרופט במעיל לבוש היה זאת עשה
ה בדמותו בלט הוא מרופט. עור תיק

 התכולות בעיניו השזופים, בפניו גבוהה,
 שגילתה שלו, בתסרוקת־הקסרקטין כפלדה,

 משקפי־ הרכיב הוא העבה. עורפו את
מצו היתר. הימנית ולחיו שחורות, קרן

 שומר ואחריו שומר, צעד לפניו לקת.
 ז׳וזה, בסן צועד היה כלל בדרך שני.

 בדרכו פאולו, סן של הראשי רחובה
 באותו השוכנת — הגרמנית לקונסוליה

ה הקונסוליה שוכנת בו גוש־בניינים
ישראלית.
 חופשיות, ביתר נוהג היה האגם בשטח

 האמיר חיל של בתלבושת־ד,עבודה הופיע
 שחורים, מגפיים שחורים, בגדים הנאצי:

 אך — הנשר בסמל מועטרת מצחייה
צלב־הקרס. ללא

 יהודי של חימתם במאורתו. שועל
 בתוכם המהלך פושע־המלחמה נגד העיר

לנקודת־שיא, הגיעה

נגד משהו לעשות החליטו הם
צוקרום.
שיש ידעו שאותם מכיוון

 שלנו, השגרירות עם כלשהם קשרים לי
מ־ ולבקש כמתווך, לשמש ממני ביקשו
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