
 תיכונית בעל־השכלה ,ומעז״ה 25 בגיל צעיר,
 להיות;!במאי יומרה ובעל מוכשר ועל-תיכונית.

 הביטוח, ?7למש הדרך לפניך פתוחה
מרץ. מלאי הדשיס לכוחות 17!ו7הז

 בישראל, הגדולה "הטנה״הברת-הביטוה
 הביטוח, ענפי בכל העוטפת
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 רח׳ פנת ,5 שניאור רח׳ תל־אביב,
ת .55029 טל. ,20 פינסקר עו  ש

לש נשמח .9—17 — הקבלה
בקשר״ לפי הסברה חוברת לוח

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חשבונך,
 גא ברע

בהקדם. אותו

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 באפשרותו היה שלא ריאות, דלקת מחמת
 על- לבית־המשפט הובא רגליו, על לעמוד

 שלח הישראלי והשופט בכוח, שוטרים ידי
 כעבור מת הנער וחצי. שנה למאסר אותו

קצר. זמן
ל השביעי בחודש אמריקאית צעירה ב.

נעצ דחוף, רפואי לטיפול הזקוקה הריונה,
 סירב ישראלי שופט יום. לחמישה־עשר רה

 בהברחת חשודה היא כי בערבות, לשחררה
 הזה, (העולם ובו׳ דואר בגלויות חשיש
3.2.71.(

 ראש־ את לא ושואל, אני עומד בדחילו
 את אלא המדינה, נשיא את ולא הממשלה

 אנשי ואת בישראל הסטודנטים האקדמאים,
אתם?! איפה הרוח׳

ראשורלצ-ו! כלומברג, מאיר

בלדה :■
לרחל

 מאסה בנכר / רחל היתה וצעירה יפה
 קשות הראשונות השנים / לישראל ותעל

 כבש לבבה את אולם / היו ומפרכות
מתתיהו.
 שב ושוב ] התמירה קומתה רחל זקפה

 לבבה. את כבש מתתיהו בי / חיוכה אליה
ילדה ובנים / לאשה מתתיהו אותה נשא

צור
 / רכב סוסתו על אחד לילה / שלושה לו

שב. לא והוא הרגוהו מרצחים
 שב ושוב / התמירה קומתה רחל זקפה

לה. נותרו בניה כי / חיוכה אליה
 יונתן בנה / פרצה ומלחמה חלפו שנים

 / נתן חלקו רבים בקרבות / למלחמה גויס
יונתן. חזר לא האחרון ומהקרב
 שב ושוב / התמירה קומתה רחל זקפה

נותרה. לה נכדה כי / חיוכה אליה
ה פעם ושוב / חלפו מאז שנה עשרים

 / חגר נשקו את שוב העם / רעמו תותחים
הגר. נכדתה את שיכלה ורחל

 לא לחייך ויותר / זקפה לא קומתה רחל
הסיבה. לפרש צורך ואין / יבלה

קריית־חיים צור, מלכה

משטרה ■
צבא? במקום

ל התגייסה מכרותי על הנמנית בחורה
 קורם עוברת (ועתה 1970 בדצמבר משטרה
בשפרעם). בבסיס שוטרות

 ל־ הנ״ל התגייסה לא ידיעתי מיטב לפי
 דתית היותה על בצבא שהצהירה בגלל צה״ל

חודשים). מספר לפני נישאה הנ״ל (הבחורה
 ב־ שמשרתים חבריה כמה (של שאלתנו

 היא המשטרה האם בצה״ל): ושירתו צה״ל
 שהש־ לאנשים עבודה ומקום מיפלט מקום
 היותה בגלל או בצה״ל, משירות־חובה תמטו

ל מבלי המשטרה, לשרות קיבלוה נשואה
הצבאי? לשירות בקשר מה תחילה ברר

להם, שאיכפת חכר׳ה במה
תל־אביב

האוויר מזג 8,
,,ישראל ב״שידורי

 ישראל שידורי של החדשות מאזיני רוב
 בעבר האוויר. מזג לתחזית להקשיב נוהגים
 ישוב. מקומות לפי הטמפרטורות צויינו

 וכו׳. 18 בעפולה מעלות, 20 בחיפה למשל:
גיאו חבלים לפי מציינים מה, משום עכשיו,
מע 15 הצפוניים בעמקים למשל: גרפיים.

לות.
אבל בגיאוגרפיה, שבע בבגרות לי יש

1746 הזה העולם8


