
מכתבים
חון? הארץ כל - נמל הנגב כל

היש סואץ ,,תעלת לכתבה בהתייחס
 לציין ברצוני ),1512 הזה (העולם ראלית״

הגי המדינה של הראשונות בשנותיה עוד כי
 ארבעה בעלת ומקיפה, כוללת תוכנית "

 צד־ לה אשר נים,
 כלכל־ ,מדיניים

 התו־ כטחוניים
 ה־ את '■^חלקם
 הנ״ל. ,כתבה

ה התוכנית
של כל על

מ פירסמתי א
 דאז חברי אך עולם,

 שפיגל, ירוחם —
ואח קוסמן שמואל

 בסוד באו — רים
 קיר על וראו זה

ה מפת את חדרי
 סימוני ועליה ארץ

שונים. בצבעים השונים השלבים
 לד״ר תוכניתי את גיליתי 1956 בשנת
 למען לפעול אותי עודד אשר בראוור,

 את ושלחתי העזתי 1960ב־ רק מימושה.
 תשובתו ואת ,לשר־ר,פיתוח הראשון השלב

בזה. מצרף הריני והבלתי־מעודדת השלילית
 בעתו־ שפורסם לאחר מכן, לאחר שנה

 מעקבה תעלה מתכננים הירדנים כי נות
 בתוך עמוק תוכניתי את קברתי לים־המלח,

 לא וכאב־לב. עגמת־נפש מתוך ניירותי,
 הנ״ל, בחומר ולעיין לחפש נזכר הייתי

בנושא. כתבתכם אילולא
ב א , ל ל חיפה י

 כיפה חובש גרמניה, יליד ),32( רז הקורא
 למשרד 1964ב־ הושאל מקצועו, לפי ומורה

 התלמידים בין להנהיג כדי האתיופי, החינוך
 שעות לאחר ולימוד תרבות פעולות שם

דון גם אירגן ההוראה, ״ן חי ש ארצי, תנ
 התנ״ך לחידון לישראל הוטס בו המנצח

).1403 הזה (העולם הבינלאומי
תיו שאר בין הנהגת באתיופיה: פעולו
 נבדק הכתיב האמהרית. לשפה חדש כתיב

הג מומחים על־ידי הונ ב נסיוני באורח ו
בגר רז שוהה עתה שם, בתי־ספר מספר
 שלו הדוקטור עבודת את משלים מניה,

פוליטיים. במדעים

וקלפים שלום צור
 כיצד עיניו במו להיווכח שרוצה מי

 הראשונים, בשלביה כבר האבטלה, משפיעה
 שיבוא הנוער, על

בצור־שלום. לביקור
 היום בשעות כבר

 הקבוצות מתארגנות
הקלפים, למישחקי
א שעות הנמשכים

ש כמובן רוכות.
כסף. על משחקים

 של הקורבנות בין
ב הקלפים מגיפת

גם מצויים שכונתנו
א ואפילו מבוגרים,

 ועשרה לשבעה בות
ילדים.

 במקום המועצה
 צור־שלום של ושמה אונים, חסרת היא

 רבים של וליבם לבי לדאבון לשימצה, יוצא
אחרים.

חיפה צור־שלום, הררי, אשר

הזה התותח
מח־ כשהוא טוב, נראה דווקא פרס שמעון

הררי

והתותח רכץ
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ן י לז מו  סדר חסל מהר. מתיבש טמבור של א
 עם צביעה יום הקירות. שיתיבשו עד המתנה

ן י לז מו  עד בלבול-ראש. של יומיים עוד אינו א
 אפשר הקיר של השני החצי את גומר שהצבעי
 את לסדר הראשון, לחצי התמונות את להחזיר

הענין. כל את ולשכוח במקומם הרהיטים

הרענן, בצבעם המרהיבים הקירות לא! — י לשכוח
— הנכונה בבחירה בחרת כי לן יזכירו החי, התוסס,

לזין בחרת מו א ר. של ב מבי והידור. לנוי טמבור ט
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 העולם של הארוך הטלסקופ את בידיו זיק
).1516 הזה (העולם קטן לתותח הדומה הזה,

)4 בעמוד (המשך

15173 הזה העולם


