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 מיוחדים מחירים :במבצע המלון בתי גם
1מלון, בתי 15ב־ 4 כוכבים. 5־3,

50 זיכוי ש׳ 560,
 השבוע אמצע לנופשי

לאילת. ושוב הלוך כרטיסי 2 קניית על
 נוצל שלא קטע על כספי החזר אין •
 ושוב הלוך לטיסות תקף לא המבצע י

היום באותו
. 1.6.85 עד בתוקף המבצע •
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 •מיעארי מוחמר הח״בים שעושים מה
 אל־עוקבי נורי יעשו בכנסת, פלד ומתי

בהסתדרות ארנון ויעקב

ההסתדרות את לסדר
ומנופח. גדול ביורוקרטי תמנון היא ההטתדרות •

המפלגות. מנגנוני על־ידי ונשלטת ועסקני־מפלגות פקידי־מפלגות שורצת היא
חשבונם. ועל - במקומם זאת עושת המפלגות צמרות מדיניותה; ואת דרכה את קובעים החברים לא •

 המפלגות מנגנוני של מהרודנות ההסתדרות של לשיחרורה תיאבק לשלום המתקדמת הרשימה
העובדים. לידי בה השלטון להעברת ותחתור

 - בהסתדרות כד בכנסת, במו נאמנה; מלאכתה שתעשה בהסתדרות הסיעה על לסמוך אפשר •
 לאומי לא זר, ולא ישראלי לא מימסד, לשום כפופים שאינם בדעותיהם, עצמאיים באנשים מדובר

בינלאומי. ולא

ד מ ע מו בי נוחי הראשון: ה ק עו ל־ א
 נימנה בר״צ, פעיל היה מכונאי־רכב. הבידואים; זכויות על והגנה לסיוע האגודה יו״ר באר־שבע; ליד אל־עראקיב, חירבת יליד

הנהלתה. וחבר לשלום המתקדמת הרשימה ממייסדי ההסתדרות. לוועידת מטעמה ונבחר לכנסת מועמדיה ראשוני על

ד מ ע מו ב השני: ה ק ע ארנון י
 1970-1956 ובשנים במשרד־האוצר התקציבים אגף את הקים בהולנד. הציונית התנועה מראשי שהיה כלכלן אמסטרדם, יליד
 המתקדמת הרשימה ממייסדי ישראלי-פלסטיני; שלום למען המועצה מראשי מפא״י. חבר היה האוצר. משרד מנכ״ל היה

הנהלתה. וחבר לשלום

מה שי ת הר מ ד ק ת מ ל ה ש ם1ל
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לחייל טרמפ חן

_ הארוך הסיוט
)19 מעמוד (המשך
 בית־החולים, מהנהלת מיכתב קיבלתי

 מוזמן אני באפריל 14שב־ לי הודיעו בו
 אמא הביתה. אשתי את לקחת לבוא
 בבית. בערב המיכתב את קיבלה שלי
 ממנה מסתיר שאני בטוחה היתה היא

 ואני מיכל אצל שינוי חל שאולי משהו,
 מה הבנתי לא אני לה. סיפרתי לא

 לנו נתנה חברת־הביטוח כי קורה,
 תישאר שמיכל נאמר ובו מיכתב

ההלי שייגמרו עד בבית־לווינשטיין
 מה יודע לא אני המישפטיים. כים

 עזרה קיבלתי לא היום עד לעשות.
גוף. ומשום מקום משום
 בראשון־ לנו שקניתי הדירה את
 לחזור מסוגל לא אני סגרתי. לציון
 גר אני זיכרונות. מלא הבית שם, לגור

 במשך הילד. עם הוריי של בדירה
 לא הראשונים החודשים שלושת
 לחזור חייב הייתי אחר־כך עבדתי,

 עובד אני זה! אבסורד איזה לעבודה.
 הקידמה, שיא שהיא במעבדת־צילום

 כל־כך בצורה שם שוכבת ואשתי
פרימיטיבית!

 היתה שמיכל שנה חצי אחרי
 בית־ מנהל בא בבית־לווינשטיין,

חצי לה נותן לא שהוא לי ואמר החולים

 שם היה להתעורר. סיכויים של אחוז
 שנפגע עורך־דיו, של בן אחד, בחור

 10 אחרי .3 בן כשהיה בתאונת־דרכים
מת. הוא צמח, כמו שנים'ששכב

 40ל־ קרוב יש בבית־לווינשטיין
 שני רק התעוררו היום עד מיקרים.
 במוח. זעזועים עקב שנפגעו חיילים,

 יושב שהייתי ידעו ולא איתי, ריברו הם
״ לידם. שעות
 יהיה שלי שהילד רוצה הייתי לא
 מיכל ליד שעות יושב אני מאמא. יתום

 קסטה על לה הקלטתי אליה. ומדבר
 גם לה, להגיד שרציתי מה כל את

 אני וזהו, אהבה. של רומנטיות מילים
התיקווה. בצל חי

 שקרה מה את יום־יום לי מזכיר ירון
 בשבילו, שימחת־חיים בי יש למיכל.

 כל על אותו לפצות ומנסה לו שר אני
 הילד את לי ציוותה מיכל שקרה. מה

 אותו לגדל חייב ואני לפיקדון, שלה
בחסרונה. ירגיש שלא כר,

דרור. של דבריו כאן עד
 של ומישפחתה סטמפלר דרור

 תביעת לבית־המישפט הגישו מיכל
 הרופא אסף בית־החולים נגד פיצויים

האח והאחות המרדים הרופא ונגד
 שקרה למה אחראים שלדעתם ראית,

 להכריע, יצטרך בית־המישפט למיכל.
 עם צמח, שהיא אשה עב נשאר ודרור

תיקוות. הרבה־הרבה ועם שנה בן ילד
■ יריב שולמית
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