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הפרליטכנית המכללה
 י׳ כתה ולמסיימי משוחררים לחיילים

ובערב ביום קורסים נפתחים

העבודה משרד בפילוח

 אלקטרוניקה
סיס ועיצוב ויחוס
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 יום ללימודי שיצטרפו משוחררים חיילים
העבודה. משרד מטעם כלכלה במענקי יזכו

 יום בכל ויעוץ, הרשמה פרטים,
 אחה״צ 8—5 לפנה״צ, 1—9 השעות: בין

.31 טשרניחובסקי רה׳ תל־אביב,
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 המעונינים הגילים בפל כשרונות בעלי
 תחנת של הטלויזיה מסך על להופיע
 בחודש המזרח ביריד שתפעל ״זניט״

 מלאים פרטים עם בכתב יפנו יוני,
,8 מס׳ עבור תל־אביב, ,7095 לת.ד.

אישי. ראיון קביעת לשם

פירוק בגלל למכירה
לתעשיה אולם

 דונם של שטח על ממ״ר 300
פתח־תקוה בכביש באזור־התעשיה
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 אריה מאת הימים ששת מלחמת של היסטוריה — ובקרוב
הנצחון. ספרי שבכל והמרתק המהימן המפורט, — חשביה

במדינה
מושכים

הפרד
הלאומי והביטוח

 למושבניק סייעה פרד של בעיטה רק
 מה כל שלא להבין )56(! וינדהולץ מאיר
בש גם טוב — לתנועת־המושבים שטוב
בילו.

 אפריל שבחודש ממש, של פרד היה הפרד
 אותה, ותקע האחורית רגלו את הרים 1965

המו של במיצחו היטב, מכוונת בבעיטה
 ואילך, מכאן מכפר־אביגדור. הוותיק שבניק

 .מכונית־ של במהירות העניינים התגלגלו
מירוץ:

 בבית־החו־ שבועות מספר בילה וינדהולץ
 ועם במיצחו גומחה עם משם יצא לים,
 לביטוח למוסד פנה הוא .3ר0<>/ של נכות

 בראש חור כי ל התברר ושם — הלאומי
 לדעת כשביקש לחודש. לירות 77 שוות
 ״תשאל לו: השיבו בזול, כל־כך זה מדוע

___________ .״תנועת־המושבים את
 לו התברר ואז ושאל, 'התבייש הוא"לא

שתנועת־המו־ בעובדה מקורו העסק שכל
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לפני - וינדהולץ נפגע
— שמרמים ידעתי ״לא

1^ מגג־דוו־ד קו ■
)23 מעמוד (המשך

 בתנועת־יד הסגן. החליט המקום,״ ״זה
עמדות. לתפוס לאנשיו רמז חפוזה

 הראשונה. הדמות הופיעה קלה שעה כעבור
בזהי התקדם הוא הגדר. אל ניגש האיש
 במקל־ שלפניו הקרקע את בודק כשהוא רות,

 החל הגדר, אל הגיע כאשר מחודד. במבוק
 האיש אחת. אף מצא לא הוא פיוצה. לחפש
 היער לכיוון בידו סימן חוטים, כמה חתך

המס שאר הגיחו היער מתוך שמאחוריו.
 לוחמי בין כמקובל לבושי־שחורים, תננים.

בסך־הכל. 11 אותם. ספר הסגן הוויאט־קונג.
 אחרי עקביו אינפרא־אדומות משקפות ארבע
 מפקדי־ ארבעת היער. מקצה בשחור הדמויות
 עתה שנעו הדמויות את סקרו הכיתות
 את בידענות לעקוף והחלו הגדר מאחרי

שדה־המוקשים.
 קנים ארבעים הכוח. מפקד הורה ״אש!״

 בשחור. הדמויות על מות להמטיר החלו
 נשלח ופגז־תאורד, הסגן, הורה ״תאורה!״

שלימינו. המרגמה מן
 לכודים סיכוי: כל היה לא למסתננים

 בשטח כשהם עדיף, כוח מול הגדרות, בין
 הקצין. הורה אש!״ ״הפסק חשוף.

שאל. נפגעים?״ ״יש
 האנשים החלו אחד־אחד נפגעים. היו לא

 אל הביטו לגדר מעבר המארב. מן להתרומם
האלקטרוניקה. על־ידי נוצחו הם חללי־האוייב.

החומה מישמר★ ★ ★
 באותה העולם, שד השני 1קצה!ך•
 כביש־ על שריונית נעה ממש, שעה ^

גבוהה. בטון גדר לאורך המתמשך אספלט
 הראשון הסיור נרגש. היה הנהג הלמוט

 בבסיס קורם־הנהיגה את סיים כאשר שלו.
החומה. ליד שיוצב שיער לא המיליציה,

 אותו הדריך להאיט,״ עליך בסיבוב ״כאן
 ותן תעצור ״עכשיו שלידו. הרב־טוראי

 אותך.״ לראות אפשרות לתצפית
 במשאית הבחין המיגדל שבראש הצופה

 להימנע כדי הזרקור את הצידה והיפנה
 הורה לנסוע,״ ״תמשיך הנהג. את מלסנוור

הרב־טוראי.
 את החוצה הגבול מטך־הברזל, זה ובכן
 הירהר עויינות, מדינות לשתי גרמניה
 לא הוא בצילו. גדל עליו, שמע הוא ד,למוט.

 עליו. לשמור ייקרא אחד שיום לעצמו תיאר
 בביש־האספלט לאורך ד,שדיוניה את נהג עתה
לחומה. הגדר שבין

 והבוג־ מיגדלי־ד,שמירה שורת משמאלו
 ארוכים, כבלי־פלדה — מאחריהם קרים.

 לכלבים מעבר לאורכם. מתרוצצים וכלבים
 נגד וגדר־רשת חשמלית גדר־אתראה —

בעלי־חיים.
הכלבים. לכיוון הביט העצירות אחת בעת

מברי כשהן בו ננעצו מהם אחד של עיניו
 הירד,ר שינסה,״ מי ״משוגע בחשיבה. קות

 הקבועה כחולה, נורה רם. בקול הלמוס
לנצנץ. החלה המשאית, בתיקרת

מורמ״ת ידיים★ ★ ★

ואחרי
שבוני!״ על — ח

 שנים מס־הכנסה: את לעקוף רצתה שבים
 על התנועה נציגי חתמו לכן קודם מיספר
 ל־ כי נקבע ובו שילטונות־המם, עם הסכם

מושב כל של הכנסתו תחולק צורכי־שומה
 שלו, שמו על תירשם מחצית לשניים: ניק

הק זה אשתו. על־שם — השנייה והמחצית
ה שגם ומובן המם, סכום את בהרבה טין

בהתאם. ניגבה הלאומי כיסוח
 מאיר של השנתית שהכנסתו אירע וכך

 לירות 3,300 של בסך נרשמה וינדהולץ
לשנה.
 כמס־ בלבד פרוטות על־כך שילם הוא

 לא לתמונה, הפרד כשנכנס אבל הכנסה,
 יותר לשלם מוכנה מצידה, המדינה, היתד,

כדמי־נכות. מפרוטות
 נעשה ההסכם כי וינדלהוץ, טוען עכשיו

תה מה מראש ידע אילו וכי ידיעתו, בלי
לכך. מסכים היה לא — התוצאות יינה

 לך שיכניס לפרד תחכה אל מוסר־השכל:
לראש. שכל

 הל־ הרב״ט. הורה ומהר׳״ **דימה
^  את דורך המיקלען את שמע מוט 1״
 חדירה שמונה, עמדה מול ״חדירה הכלי.

 עמדה...״ מול חדירה שמונה. עמדה מול
 שבראש הזרקור קדימה. זינקה השריונית

 אחת בנקודה ננעץ הסמוך מיגדל־השמירה
 ראה ואז כמטורפים. נבחו הכלבים בגדר.

הדמויות. שלוש את הלמוט
 את היממו לגדר, מעל קפצו השלושה

 החדירה מקום החומה. לכיוון ומיהרו הכלב
 המוגבה. בעיקול, בדיוק בחוכמה. ניבחר
 שני של הזרקורים לשם האירו כאשר עתה,

 ה:;יק־ זה. את זה סינוורו מיגדלי־השמירה,
 לרוץ. המשיכו השלושה אך .נבחו, לעים

 הפיג־ שני שבין השטח את חצו במהירות
 הלמוט שמע עתה לכביש. והתקרבו דלים

 השריו־ לתזמורת. מצטרף שלו המיקלען את
 השלושה מן אחד היריות. מקול רטטה נית

 אה חצו הם לרוץ. המשיכו שניים נפל.
האנטי־טנקית. בתעלה ונעלמו בקפיצה הכביש

 נעלמו שבו המקום מול נעצרה השריונית
 התפרשה מאחור שישבה והכיתה השניים
המס לשני זכר היה לא התעלה. לאורך
 ומישהו התעלה, מן ראש צץ פיתאום תננים.

החו לכיוון מישטח־הדשא את בזינוקים חצה
 ,.עצר החומה לפני הרחיק־לכת. לא הוא מה.
 ביאוש חיפש המסומרר, מישטח־הבטון ליד

 קצרות נבח המיקלע רגלו. את להניח מקום
 השלישי, יצא התעלה מן נפל. והאיש
 הרב״ט. הורה לירות!״ ״לא מורמות. בידים

אותו. גררו חיילים שני
 הירהי־ ,ריאקציונר עריק ניראה כך ובכן
 צריך משוגע. ריאקציונר עריק הלמוט.
 כזו. חומה לעבור לנסות כדי משוגע להיות

האלקטרוניקה. נגד סיכוי שום לו אין

1604 הזה העולם


