
מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 ובמילואים בקבע קצין שכל מקווה אני
זה. חומר ויקרא ויחזור יקרא

(מיל.) בכיר קצין
רות5הםי אונס
 סנובית, שאני עלי יגידו שלא כדי
 הרב־רכל את לקנות מהר אני גם רצתי

 אני, ושידות. שידה איתן, רחל של החדש
הקו הפנינה מאז הסופרת את שהערצתי

 את קיבלתי החמישי, ברקיע שלה, דמת
זי על שלכם שהכתבה מה־גם שוק^חיי.

עז )1946 הזה (העולם הספר דמויות הוי
עיני. את להאיר רה

 דרכים שמאז לומר אלא לי נותר לא
 כאונס היה לא מור, הדסה של לוהטות

 שמור אלא העברית, הסיפרות של הזה
צרד סיפרות לכתוב התיימרה לא אפילו

איתן רחל
אישיים חשבונות

 שבזכות כנראה, חשבה, איתן ואילו פה,
הכל. לה ייסלח שלה הקודם עלזדהדפנה

 היטב, המושחזים שהחיצים ספק לי אין
מת דיאלוגים מאחרי במומחיות המוסווים

 פגעו פסוודדאינטלקטואליים, חכמים-
 פריעת־חש- אבל כוונו. שאליו במי היישר
 שתהיה, ככל מתוחכמת אישית, בונות
 ורק ״סיפרות,״ לכנותה עילה אינה עדיין
 נפלה עובד כעם־ מכובדת שהוצאה חבל
כזה. גלוי בפח

 תל־אביב רשף, עפרה
מישטרח... של יופי

מ פועלים שני נתגלו 15.12.74 ביום
כחשו באיזור־מגורי, העובדים השטחים,

 בקרב רצינית בהלה קמה בפח״ע. דים
 לנקודת־המישטרה צילצלתי לכן התושבים.

 וביקשתי המיקרה, על ודיווחתי בטבעון,
 וקיוויתי חשבתי לתומי למקום. שיגיעו

דקות. תוך תגיע שהמישטרה
ה לפי היתה, למישטרה הדיווח שעת

ה ■אבל .14.30 שם, היומנאי אצל רשום
 אני נאלצנו, ואז לבוא, בוששו שוטרים
 לנקודת- עד החשודים את להוביל וחברי,

כ העיר, של השני שבקצה המישטרה
מר משך אחרינו רודף המשולהב שההמון

הדרך. בית
 האירוע למקום הגיעה ניידת־המישטרה

 אנחנו כאשר הדיווח, אחרי יותר מאוחר
במישטרה. החשודים עם היינו כבר

טבעון פח־אן, אולי
עוזרים אחרים כס

 ב־ המופיע פנימי, ירחון הוא בטאוננו
 הוא בבאר־יעקב. לחולי־נפש בית־החולים

לחו לאפשר נועד
בחופ להתבטא לים

 בכל לעדכנם שיות,
ו סביבם הנעשה

ולהד מהם, הרחק
הב לקראת ריכם
המו ועזיבת ראה
סד.

המערכת, חברי
 עומדת שבראשם

עוב רובם רופאה,
 למוסד מחוץ דים

 הירחון את ומכינים
 ד החופשי בזמנם

 העורך בהתנדבות.
 סיגנון), לא (אבל שגיאות־כתיב מתקן
העי בעצמו. ומפיצו מדפיסו בעיתון, כותב

 מי לכל חינם מחולק או בזול נמכר תון
)12 בעמוד (המשך

דורון

המבצע בעת לנרשמים גדולים יתרונות
1974 בדצמבר וג עד ו

הקופות. ע״ח משכר-לעוודיהם נהנים חוסכים אלף 70
חו הורים, ת הבטי  ילדיכם עתיד א

גבוה, ולחינוך תיכון לחינוך חסכון על־ידי
בארץ. לחינוך החסכון קופות באמצעות

הנרשמים: יקבלו המבצע בתקופת
 ההרשמה בעת לילדיהם נאה שי

 מלגות־פרסים ו4ע בהגרלת וישתתפו
ל״י 75,000־. של כולל בסך

 הוא ב א,י י,י בכיתות הלימוד שכר
 הפטור שיורחב האפשרות י. ל 7,05ג

 מעבר בתיכון לימוד משכר
התרחקה. ט לכתה

לעתיד המפתח לחשו• החסכון
אתם: גם והירשמו בואו

מן ״ ״חס מן תי  ומרכז הפועלים לבנק המשותפת ל
בארץ. הפועלים בנק סניפי המקומי-בבל השלעון

מסן״ .38 החלוץ רחוב חיפה, ״
 לשכות ובכל ,25 מונעיפיור׳ אגיב,רה׳ תל ״גחלת״

העירוניות. המודיעין

 50 ירושלים רח־ עם, קופת בנק גן, רמת ״הוגלית״
.4 לבב׳ צומת רח׳

מן הלאומית המועצה חס וו היסב לעדודל
לומה־

□ ■ ל ב ק ת מ ו נ מ ז ה
 — ילדים חדרי — שינח חדרי — מיטבח לארונות

מיוחדות. מרות ועבודות ותיקרות קירות ציפוי

;״י גלבוע
בע־מ צים1שיפ1 נגרות לעמדות חב־
ת3956 1 סל. תליאניב. .3ד שדר, יצחק רחוב בו חיי ת ה

סוף אינו החורף
ד,צלום!! עונת

 בחדר גם לצלם אפשר פלש בעזרת
מוחלט!! בחושך וגם

 הקרנה מסכי הקרנה, מכשירי *
גדול. במבחר

 המעבדות ע״י צבעוני פיתוח *
בארץ!! המשוכללות

 בן־רגע!! — פספורט צלומי *
במקום! מסמכים, העתקת +

מי שי כי היום. כל סגור שלי

ר ת ב טו נ פ
תוך 3!החלוזן חיכה,ו

ת * נו טו סי ב
 הריון מכנסי • ן הריון שמלות • $

הריון חליפות • י הריון טוניקות •
ן * ה ל □ ד ו מ
 4 נגיפיז נחלת רזו׳ תל-אביב, 4

רז ב/ קופה  החצר ז
בערב 7 עד פתוח $
)2—4 בשעות (סגור 4
ת״א ,50344 טל. סוכן: זרי למזפנות \

ם------ נ י -------ח
 והסברים פירושים עם דניאל ספר

אנגלית. רוסית, ערבית, :בשפות

רבות בשפות התנ״ו ספר
 בשפות: קורסים 44 - בהתכתבות תנ״ך לימוד

 יוונית, ספרדית, רוסית, אנגלית, עברית,
וגרמנית. רומנית צרפתית,

ל: מייד כתוב
ירושלים. ,568 ת.ד.

1____1947 הזה העולם




