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 לעשות האם מקדישה שנה עשרים

 דקות עשרים רק ן לגבר בנה את
 להפוך כדי אחרת לאשה דרושות

לשוטה. אותו
פרומט: (רוברט

תן עושים ״מרסי גרבי  מראש ליפהפיה או
רגל. עד

— כתובת יזינוי
סוגבק• כתובתו את לשנות המבקש מגוי

 על־מנת מראש, שבועיים על־דך להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע
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 מזורז בוקר קורס
 רגיל ערב קורס
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.90 בן־יהודד. פסנת
 על־יד ,21 הילד שדרות רמת־גן,
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 הסברה חוברות לשלוח נשמח
_________בקשה. לסי________

במדינה
)30 י מעמוד .(המשן

 מפקדת ידי על שלה, יומן וקטעי שירים של
 לא הרבים מאמצינו למרות לצערי, ההגנה.

לאיבוד. שהלך השחור התיק נמצא
 ידעה לא הרופאה ומוות. — נישואין

או אן האבדה, פרטי כל את אז עדיין
תפ לשחק היו עתידים שאבדו מסמכים תם
בחייה. גורלי קיד

 עברון, בקיבוץ מחוליה החלימה כאשר
כרופ עובדת והחלה הארץ, למרכז הועברה

 מסמכים כל בידיה היו שלא על־אף — אה
 וחברים ידידים מספיק לה נמצאו רשמיים.
ב המקצועי. כושרה על שהעידו למקצוע,

 ב־ בהצטיינות עבדה הבאות השנים שמונה
 במשרדה־ הגיוס בלשכת וכן קופת־חולים,

ביטחון.
 ל״ לארצות־הברית הרופאה נסעה 1956ב־

 לבחיר- ונישאה שם, התאהבה השתלמית,
בע לצד לגור עברה .היא האמריקאי. ליבה

 פעם מדי לבקר המשיכה בארצות־הברית, לה
המנו אל עתה שהגיעה היה נראה בישראל.

הנחלה. ואל חה
 החדש בעלה קצר. זמן נמשך האושר

עצ מצאה שוב מספר. שנים כעבור נפטר
לח החליטה היא נוכריה. בארץ בודדה מה
 ביותר. הגדולה טעותה זו היתד, לישראל. זור
 בסבך נתונה עצמה גילתה בואה לאחר מיד

 היה לא עצמו קפקא שאף קפקאי, סיפור
להמציא. מסוגל

דייק ליתר ואבד. - הסתכן האח
 יכולה אינה כי לדאבונה, גילתה, היא —

 — לפתע כרופאה. בישראל יותר לעבוד
באר־ ששהתה בשנים רופאה. עוד היתד, לא

הרפואית ההסתררות חכרת
קיימת לחיות חדלה

 חייב רופא שכל תקנה הוצאה צות־הברית,
 רש־ לקבל כדי שלו, הדיפלומה את להציג

מסו היתר, לא הנדהמת האשד, יון־עבודה.
שמו עם ומה אוזניה: למשמע להאמין גלת
 כרופאה בארץ, כאן עבודתה, שנות נה

 או מאומה: ובמשרד־ד,ביטחון?. בקופת־חולים
רשיון. שאין או — תעודה

טענו וכל חולפים שהימים ראתה כאשר
 הכסילות תהום לנוכח לריק אובדות תיה
 ביאושה ניסתה הביורוקרטיה, ממלכת של

 בעזרת.אחיה מרוסיה, המיסמך העתק להשיג
 הסכנה, למרות היסט. לא אחיה שם. הגר
 העתק לו להמציא בבקשה לשלטונות פנה

 משירות־ שערקה קצינה של — הדיפלומה
 במרחבי אי־שם נעלם הוא התוצאה: פעיל.

 גורלו. ידוע לא היום ועד סיביר,
היא לעזור. יכולה מאיר גולדה

 ידידיה מאות של לעזרתם פונה החלה
 לה המציאו הם ברצון. נענו אלו בארץ.

המאש כחוק, וחתומים כתובים אישורים
 ומעמדה המפואר עברה עובדות כל את רים

 משרו־הביט־ הרוסי. בצבא הנדיר המקצועי
 תקופת על חמות המלצות מצירו הוסיף חון

פרוטק להפעיל ניסו ידידים אצלו. עבודתה
 הפקידים ממלכת הועיל: לא דבר שום ציה.

 העדויות כל על להסתמך שאין החליטה
האלו.

המכי בארץ, אנשים כמה עדיין נותרו
המק אמינותה ואת פועלה, את אותה, רים

 ראש־ הם אלו לעזור. והמסוגלים — צועית
יג בן־גוריון: דויד מאיר: גודלה הממשלה

 כולם בן־נתן. ארתור צור: יעקב אלון: אל
 באיר- פעילותה מימי עוד אישית, הכירוה

בכי קצינים היו לא באירופה: הבריחה גון
 שהתנדבו הרוסי בצבא כל־כך רבים רים

אירופה. יהודי לעזרת
 בישראל, מכפיק משקל יש אלו לאישים

לה. שנגרם המשווע העוול את לתקן כדי
 להזיז נכונים הם אם רק, היא השאלה

אצבע.


