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 - אותך מייצגות הידיים . פסנתרן ידי אצילות. ידיים
השתמשי הנכונה. בדרך בהן טפלי
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 שנה לחצי לשנה
בלירות בלירות

30 58 בארץ המנוי דמי •

35 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •

57 110 ולקנדה לארצות־הברית •

62 120
ה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,  ציילון, קני

תאילנד השנהב, חוף
•

72 140 ה, זמביה, לדרוס-אפריקה, גואטמלה מדזי •

77 150 קו, מקסי פנמה ל •

82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •

90 176 וניו״זילנד לאוסטרליה •

1\לזו1־101^1״ )1.5.111(.
:בירושלים

! — במכונה כתיבה ש ד י ח  
ת: קצרנות קורספונדנציה, סנו ק פנ

/ ״ה בית״ס ד׳ י ק  פורמן, י. פ
ירושלים ,18 בצלאל

(לדוגמניות חשוב
ת צורן איו היו  רקדן ל

ג׳ז לרקוד כדי מקצועי
 לוי, שמעון הרקדן־ור,כוריאוגרף

וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספר חודשים תוך לך יקנה לונדון,

כושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורסי״ערב קורסי־בוקר

 קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
: ם י ט ר —8.00( 24 74 70 טל. פ

בערב). 20,00—17.00 לפנה״צ; 10.00

8

מכתבים
״ש ד

מחו״ל
 לעבודתכם. הכבוד כל

 מחו״ל. מעשיכם אחר עוקבים ואני ידידי
מכ משוחרר באוויר זמנית נופשים אנו

דתית. פייה
לוס-אנג׳לס :ארנון, שלמה

♦** ♦ י♦♦*♦*♦*♦♦*♦*

זעקת
האחות

פילוסו בשלווה מדבר דיין משה
 ובכן, הבאה. המלחמה על ממש פית
שלא לכך ומייחלת חוששת, אני

ב ישרור וששלום מלחמה, תפרוץ
זאת בגלל רק לי, (האמינו ארצנו

 כוח — הזה העולם עבור הצבעתי
חדש).
במלח נהרג ז״ל דני הגדנל אחי

 שלי טנב ידיד ;ששת־הימיס מת
ש כשלושה לפני ומת קשה נפצע

המומים! עדיין ואנו בועות
חו כה אני חיים, החייל, לחברי

מה לשער יכולים אינכם ששת.
הקיים המצב מחולל

 אחוזת אני י ו
 שיבוא לרוע ומייחלת ורעדה, חיל

ושלם. בריא לידי ואראנו

 מלחמה שתפרוץ רוצה הייתי לא
ש חברי, את לאבד עלולה אני בה

 לכן נוסף אוהבת. כל־כן אני אותו
 התאום אחי (הוא אח עוד לי יש

 כשלושה זה בצה׳׳ל שמשרת אורי),
 שייהרג רוצה הייתי לא חודשים.

זיל. דני שאחינו כמו
ל ולהבהיר להסביר אפשר איך
ש האלה המטומטמים האומה ראשי

 של־ כיוון משהו, לעשות מוכרחים
 הס (שבזכותם הקטנים״ ״אנשים
 מצפים ואנו המצב נמאס מושלים)

 שלאחר ״המלחמה ולהפסקת לשלום
המלחמה״.

למכו נכנסתי קטנת: דוגמה אתן
 בחנות ועיתון. חלב לחם, לקנות לת

המו אמרה וקונה. המוכרת דיברו
שי מתו היום שגם ״שמעתי כרת:

 תהיה אולי יודע, מי חיילים. שה
מלחמה?״

 דמעות: מלאו הקונה של עיניה
 בנים שני לי יש מלחמה. לא ״רק

 מדי משרתים שלושה ועוד בצבא,
הוסיפה. במילואים,״ פעם

 עם דיין, משה את מבינה אינני
 כזו בשלווה המדבר לו, הכבוד כל
 בן אין לא האם הבאה. המלחמה על

 את להרגיש עליו הרי דיין)? (אסף
 להם שיש ההורים כל מרגישים אשר
בצבא. בנים

תל־אביב ר., א.

לא השר מכונית
טרמפיסטים לקחה

 אחד,״צ, 16.20 בשעה ,30.12.69,־ד ג׳ ביום
ל הטרמפים תחנת ליד מירושלים ביציאה

מכו־ עברה חיילים,

דקסלר

שמס שר, של נית
 חוץ .112 הוא פרה

ב היה לא הנהג מן
 אחד. אף מכונית
 שביקשו לחיילים

 הנהג סימן טרמפ
 נשאר הוא כאילו
בעיר.

המ אחרי עקבתי
מ הרבה עד כונית

ל לירושלים, חוץ
 והוא תל־אביב, כיוון

ריק. לנסוע המשיך
השאלה: נשאלת

טרמ לוקחים לא שרים של במכוניות אם
נהגים? סתם לעשות צריכים מה פיסטים,

חיפה וקסלר, נחמן
חיילים. דוגמה, לא כמובן. לקחת,

1

ם ה העול 1688 הז


