
המטומ לרעיון ״חליל־זוארץ״ פרס
 למר צנוע בטכס הוענק השנה, של טם

 ל־ העממית ״החזית מנהיג דיין, משה
ה יירוט רעיון על ישראל״, שיחרור

 ד״ר את זו בדרך ללכוד בכוונה מטוס,
חבש. ג׳ורג׳

ה חבר יו״ר אמר ההסבר, בדברי
על דיין למר מוענק שהפרס שופטים,

 מוחץ, לכישלון מושלמת תכנית שהגה
 41.7 שעות שש של שיא בזמן וזאת

דקות.
 היתה ״שלא היו״ר, אמר ספק,״ ״אין
 התכנית את לממש אפשרות כל קיימת

 המטוס הפלת ו/או רצינית, שחיטה ללא
 בין־ מידה בקנה ביזיון ו/או נוסעיו, על

נוסעי בין חבש ג׳ורג׳ היה אילו לאומי.

 מכאן שיצא הרבה חסר היה לא המטוס,
 שיחדור תמורת אוקומוטו, קוזו עם יחד
 פרי זאת כל שבמטוס. הערובה בני

 על יבוא זאת ועל דיין, מר של תיכנונו
הברכה.״

ש ואמר למברכים הודה דיין מר
בדר במחבלים להלום תמשיך ישראל

בלתי־שיגרתיות. כים

שראל ■פי□ ימי□ היו לא ב כט״ו לי א ב
 שאזרתי שעה הערב, בקולי רונגתי הגיע,״ באב ״ט״ו

 וכך הגדול. היום לקראת והיברקתים שימנתיס חלצי,
 שירה, אומר בי וחלץ חלץ כל לב, וטוב שמח לי פסעתי

 בכרמים, הממתינות בנות־ישראל עבר אל
ל עטרה ולהחדיר בני־ישראל מנהג לקיים

מקומה.
 לפיתחה משחר לגפנים, בינות לי שטתי

 ב- עיניי שזפו אפס, כשרה. בת־ישראל של
 זאת־אומרת. ערביות בלבד. בנות״ישמעאל

 גם. ויו־יו פטמה עזיזה, חג׳יג׳ה, ג׳מילה,
 מותה על ולקונן לבית לחזור עמדתי כבר
 דמות לפתע. ראיתיה עת יפה, מסורת של

מ יצאה כמו הכרם, בשער עטורה״לבן,
 יוצאות בנות-ישראל ״שהיו האגדה. ספר

 שוררו לבן״.״ שאולים בכלים לכרמים
 וחרש־ אט-אט הסטוק. בקודקודי החז״ל

 אימצתיה הדמות, מאחורי היגחתי חרש
ל מתחת וגררתיה ההומה, לליבי בעוז

 נהפוך התנגד. לא הנוטר מוסטפה גפנים.
 גלימתו את הפשיל התהפך, הוא הוא,

 את בבוז דחיתי בסבלנות. וציפה חלבנה
״רק הלז. הנוכרי של הגלויים חמוקיו

 כרמים... ישראל״. ״בת השעירה, באוזנו לאטתי ישראל״ בת
לביתי. ושבתי חוטפים...״
 עדיין גפניו שביו בוסתן, או כרם יתנני מי אהה,

 שתהיה ז לרפואה אחת יהודיה מסתובבת
 אפילו מצידי גרושה. או אפילו, גיורת
 ן ערלים רק למה !ערלים לא אבל יהודי.

 מרי- שפכתי — ״ריבונו״של־עולם״
ש נא ״עשה — קונה״עולם בפני שיחי
 כי לשדות־כנען. בית-ישראל עמך ישובו
 למנהלי-עבודה כולם את שהפכת מאז

 בקרב באב ט״ו מיצוות פסה ולראיסים,
הארץ.״
 ״עשה זעקתי, העולמים״ ריבון ״אנא,

 נא והמצא אמת, של חסד עימדי נא
 ותהייה ייתן מי עבדך. ביד עברייה פועלת

 מלא־הענבים פיה אשר חסונה עלמה זו
 את ויישא נשכחים, מולדת שירי ישיר

 ועד העולם מקצה היהודית דבר־הפועלת
קצהו.

 הבאה ״לשנה :ואמרה בת״קול ויצאה
התימנים״. בכרם

פינת
הטוב המעשה

מ מכתב במערכת התקבל לאחרונה
:הלשון בזו ותיק, קורא
2״ של קבוע וקורא ,3/<2 בן אני 0 0 

 ביותר נהניתי שנים. שש מזה הארץ״
2׳׳ את לאחרונה לקרוא 0  הארץ 0
 צעירים לקוראים במיוחד שנועד שלנו״

ל לי יורשה זאת, עם כמוני. וחושבים,
 היה המכריע שברובו למרות כי העיר

 של העדרו הורגש ורציני, מרתק החומר
 בסופו, מוסר-השכל עם חינוכי סיפור

 נאות למידות חבריי ואת אותי יחנך אשר
טובים. ולמעשים

בברכה,
ס פזגל ק, כ  נוווו־עציציס רגלי

יקר, פזגל
 ולבקשת לבקשתך מכתבך. על תודה

 לפניכם הרי נוספים, קוראים רבבות
 תישלחו אם נשמח הטוב״. המעשה ״פינת

 המעסה רשום. בדואר שובים מעשים לנו
 בינתיים, חינם. בעיסוי יזכה ביותר הטוב

:חינוכי סיפור לפניכם הרי

 השבת שמלת
ה׳לה של חנ

ושמה קטנה ילךה וזיתה הייה ן י : ז ז־ ז .' ״׳י-־י־ ד ד

ה ל ה׳ ה. חנ ה הקסנ ל ה׳  הלחי■ חנ
 תמיד ולבסה ומאם, מאב אלמנה

ם שחורה. סמלה ו  בערב אחד, י
ד ראתה דבת, י ל ש ' . ה ל ' ה נ ה  

ד הדובון י מי על ,ך !7 ז ך ענ בו ו  ג
ד. שק ה הסוס ללא כב  היא עזר

ב לצבעי ד שק אח לסחו עני הסי  ה
 את לכלכה כי !־אף שלו* והעצוב

 בכתמי שלה השחורה דימלת־הספת
ם* צבע ה היהה לבני ל ה'  שמחה חנ

ה ליז ע ב. מעדיה עילתה כי ו סו

ה: עצה טנ ק
ה ם פ. חנ שלי  לשאלתו, :מיער־ירו

 משימלה לבנים כתמי־סיד להוריד כיצד
 שתשני עדיף למדי. קשה הדבר שחורה,

 לאחר־מכן ותורידי הסיפור, מהלך את
 בעזרת לבנה, משימלה שחורים כתמי־פיח

פושרים. מים ומעט טקסטיל־שמפו

מה? לעשחז
ציבורי טלפון לגלות איך א.

 הצטיידו רכושכם. כל את מיכרו
 לשלושזדחודשים. ובמזון במפה ברכב,
 שמות סדר לפי העיר כל את עיברו

 בנקודות־ מארבים והקימו הרחובות,
ה הזמן לתאי־הטלפון־ציבוריים. מפתח
 הוא אותם לגלות כדי ביותר בדוק
 מגיחים שהם שעה בין־הערביים, שעות

לש הנחל אל ויורדים מסבך־הבניינים
 חמישה־שישה שצדתם לאחר מים. תות

ופירורי-לחם, רשת בעזרת תאי-טלפון
הבא. לשלב לעבור נוכל

אסימונים לצוד כיצד ב.
 להכינם היא ביותר הפשוטה הדרך

 על לחזור גם אפשר ביציקה. לבד,
 מצפן מפה, בעזרת הקודמת, השיטה

 הוא המדובר אם במיוחד וחתיכת־מגנט,
 בשבתות או הלילה הצהריים, בשעות
ה שעות הן אלה במקרה אם וחגים.
 סניפי לחפש ניתן הול, ביום עבודה
 יותר פשוט הם קיוסקים. או דואר,

ו לראותם קל האסימונים, מן גדולים
אסימו אמנם אין בקיוסקים זזים. אינם
 לכם יגידו שם אבל נגמרו, הם כי נים,
 יש בדואר ביותר. הקרוב הדואר היכן

 סכום״ תמורת לרכשם וניתן אסימונים
קצ המתנה שעות לאחר פעוט־יחסית,

 לנהל ברצונכם אם התורים. באחד רות
 בכששים־ !הצטיידו אחת, מקומית שיחה

אסימונים.
 לכם נסביר הבא בשבנע להיום. הכל זה
ל וכיצד תקין, במצב טלפון למצוא כיצד
אסימונים. לחפש תננלו בינתיים בו. טלפן

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

דיין למשה זוארץ״ ״חליל פרס
ישראל״ לשיתרור העממית ״החזית מנהיג


