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 והתיכונית הכללית ההשכלה את להפיץ במגמה
 עממי", ריס נמח הצבור שכבית כל בקרב

 מיוחד מבצע פתיחת על בור, מכריזים אני
: בישראל במינו

35 * בת גדודה הנחה
 ומקצועות רסים לק יולי חודש משך הנרשם תלמיד לכל תינתן

: לקראת שלנו המיוחד למוד־בית בשיטת המכינים

הבגרות בחינות רמוקדמות הבחינות
בישראל. והתרבות החינוד משרד מטעם הנערכות חיצוניים לנבחנים

ע : ד 1 ב 11 ד
 לזכותנו שנה 25 בת התמחות 0
 אוניברסלי אופי בעלת למוד טת ש ן!
 הקורסים במסגרת במלואו למוד חומר 0
 בזמן וחסכון אינדיבידואלי טיפול 0
לרש,תך. אחרים רבים ויתרונות אלה כל

 פרטים, לקבלת זה תלוש בצרוף המבצע מטה אל בהקדם פנה
 לפי התחייכות, כר וללא חינם ומדריך דים למ תוכנית

:להלן המלאה הכתובת

העברי המכון
ביחשציס ,שנלו,1ו ״7א77!7צ

ם ירושל ,2 בןיה־דר, רח׳ ,1259 ד. ת.
5 הבנקים רח׳ : חיפה 15 רוטשילד שדר׳ : תל־אביב

28 כאנוק רח׳ : נצרת 19 הרצל רח׳ : נתניה

..............................................................................................שמי
.............................................................,...........................כתובתי
............................................................................ ל בקירם מעינין

במדינה
תולדות

הגואל המלאך
 (העולם חכאני חנר, חיכתד, חודש עשרים

 האחרון מכתבה, על לתשובה )837 הזה
 :אחיד היה תוכנם ארוכה. מכתבים בסידרת
שו כתוב־תיהם אך דיור, פתרון דרישת

 עד הסעד, ולשכת תל־אביב מעירית : נות
 לחנה היתר, המדינה. ונשיא הממשלה ראש
העלוב ,בביתני :זו לדרישה סיבר, כל

 של מאובקת בסימטה ועומד חימר העשוי
 בחלונו סדק; ללא קיר היה לא סלמה כפר

רעפים. חסרו ובגג זגוגיות היו לא היחיד
 מאז שנים, חמש במשך חנה סבלה כך
 ).55( משה בעלה עם מעדן ארצה באה

 הוא : בהרבה לעזור היה יכול לא משה גם
 ולעתים עבודה, אחרי בחיפושים עסוק היה

 אבק מלא הביתן היה בקיץ עצמה. בעבודה
ב לקתה חנה מים. מלא בחורף מחניק,
שחפת.

 כתובת נשא חנה של האחרון מכתבה
 : חדש ותוכן יותר עוד גדול משקל בעלת

 בו גילוי־דעת, הכפר בככר הדביקה היא
לבוא, קצרה בבקשה המות למלאך פנתה

חבאני מתאבדת
פנים אל פנים פגישת

 לעולם הזה המר העולם מן אותר, לקחת
 תגובה ללא נשאר זר, מכתב גם טוב. שכולו

חודש. עשרים משך —
 להתראות חבאני חנה הלכה שבוע לפני

על שפכה היא :המוות מלאך עם פנים
בגפרור. עצמה הציתה נפט, גופה

ך1חנ
בהחלט משפחתי שנין

בבאר־ המשפט־ם באולם עמד השבוע
 הסתכל כתפיים, רחב שחרחר, גבר שבע

איכ זה מה הבין לא מכלוף שאול .לצדדי!
 שמואל לבנו הרביץ הוא אם למשטרה פת

ו שלי ילד ״הוא : דם זוב עד מכית )11(
״אותו לחנך איך ל־ יגיד לא איש !

 את הפנה הוא אחרת. סבר המבחן קצין
הת אשד נוסף לפרט השופט לב תשומת

גילו אף שעל :האב חקירת תוך ברר
 לביתי הולך ואינו בנגריה שמואל עובד הרך
 אין ת אכורה ״מרוב : התובע הוסיף ספר.
 לקנית פרוטה אף לשמואל משאיר האב

 לקולנוע.״ כרטיס או גלידה
״״דימוקראטיה  אף ניסה לא מכלוף !

שלא ״למה :התביעה טענת את לסתור
למש ולעוור לעבוד צריכים כולם יעבוד.
מקל הכסף לילדים׳ לתת אסור וכסף פחה׳

 שולח לא אני אם לכם איכפת ומה אותם, קל
הלכתי. לא אני גם י לבית־הספר אותו
 איך יודע ואני אותי לחנך איך ידע אבי

בני.״ את לחנך
 למכליף לשופט. מספיק נימוק זה היה לא
לח : אפשרויות שתי בין הברירה ניתנה

והתחיי טובה להתנהגות ערבות על תום
 או לבית־הספר, שמואל את לרשום בות

לשבועיים. לבית־הסוהר הליכה י
יותר. הנוחה בדרך לבחור הסם לא הוא
 זועם מבט בנו נעץ ד,בנין, מן כשיצא אולם

 דימו־ נקרא ״זה :אמר רק חסר־א־נים. אך
!״ משפחה לענייני להיכנס — קראטיה

72 ז. ע.

החי
קר הגיון

 עגלתו על קרח מוכר תלד, ברחובות,
 ממכון איש־מדע על־ידי שהוכנה תעודה
 לתושבי כדאי לא כי ומצא שחישב ויצמן

 מוזל במחיר קרח לקנות שעריים שכונת
 הקרח כמות וכי המרוחק מבית־החרושת

 השכונה אל מבית־החרושת בדרך הנמסה
 בית־ מחירי בין ההפרש מן יותר עולה

והעגלה. החרושת
* * ¥

!״״כן לגו הגידי דודה,
שנ משך צעיר התכתב לבנון, בבירות,

 אל־ השבועון באמצעות צעירה עם תיים
 כאשר נדהם פגישה, לבסוף אתה הבע צייד,

האלמנה. דודתו הופיעה
* * *

חדר! מיכצע
 פרנק פרץ ארצות־הברית, בלוס־אנג׳לם,

 הריק מכולת׳ חנות תוך אל בלילה כפיקר
 זרק עוגת־קצפת, המדף מן לקח הקופה, את
 העוגה, את אכל הרצפה, על הקצפת את

 שבר החנות, מן בצאתו הקצפת על התחלק
 על־ידי למחרת נטול־הכרה נמצא רגלו, את

למשטרה. שמסרו החנות בעל
* ¥ *

ימתקו מוברחים מים
כשבר בקה מכפר ערבי נעצר בחדרה,

 בהברחת הואשם סוכר, שקי שני שותו
הס את קנה כי הוכיח לגבול, מעבר הסוכר
יהו למבקרים למכרה התכוון בחדרה, חורה

 סחורות לקנות כדי לכפר לבוא הנוהגים דים
 מחירן כי לעובדה לב שמים ואינם ברחות מ

העבריים. בישובים הסיטונאי המחיר על עלה
¥ ¥ ¥

בה וקוץ אדיה
 ברחוב התושבים אחד תקף בבאר־שבע

 בלשונו שננעץ קוץ בגלל צברים מוכר
להר נאלץ העוקצני, הפרי אכילת בשעת

 נדבקים החלו כאשר ממנו במהרה פות
המוכר. של מבגדיו קוצים עשרות בו

¥ ¥ ¥
עקרוגית בעיה

 ווסט פרדריק ירה מקסיקי, במקסיקו־סיטי׳
 לשלם סרב שהלה לאחר מורם, פדרו בחברו

 : למשטרה הסביר פרוטה, 200 של חוב
 ה־ בגלל אלא הכסף בגלל בו יריתי ״לא

!״ שבדבר עקרון
¥ ¥ ¥

ומעש ממה
 את שסיים לאחר מצרים, באלכסנדריה,

 מעמדה על למשפטים בפקולטה הרצאתו
 נעצר ההפיכה, במשטר האשד, של החדש

 באשמת המשטרה על־ידי אל־עלאווי זכי
דם. זוב עד אשתו הכאת

¥ ¥ *
ד״חרות״ הדרך ארוכה

 סכום התושבים תרמו הקסטל, במעברת
 החרות, תנועת של הבחירות לקרן ניכר

 מידי כמפרעה זה סכום שקיבלו הסבירו
קולותיהם. את שקנו יריבות מפלגות שתי

הארץ
אסורה 16 מגיל למה הכניסה

בהארץ). (מודעה בהחלט
פתח־תקוה מתנה, משה

? למה באמת,
בתי־זונות 440 ביוון כיום יש

96 אשר זוגות, אלף 80וכ־ ברשיון,
(חיי בהסתר פועלות מהן אחוזים
שעה).

ירושלים סוסטיאל, רחל
עבודת־הצוות. יתרון

(כותרת בג׳נבה התעופה בשד
בהארץ).

כאר־שבע מרגלית, יעקוב
? חדש מקור־ינוקה או רעה רוח




