
 תמרורים, מדור עודד של אי־ידיעתו
לגך? גרמו

 מילחימה של יופי בסיפרו נוסף: ועניין
 מי שכל בן־אמוץ, דן מר המחבר, ביקש

 הספר, את שיקנה מבלי זה ספר שיקרא
 זה, ספר קראתי לא חלקו. את לו לשלם

ביותר. הגיונית לי נשמעה דרישתו אך
 קיבלתי לא כאשר מאד התאכזבתי לכן
כשפניתי (וכסף) תשובה בן־אמוץ ממר
 בגלוייתי חוזה. קריעה לסיפרו בקשר אליו
המופיעים רבים קטעים כי טענתי אליו
 במיסגרת הזה, בהעולם קודם הודפסו שם

 של ותיק כקורא זזשבונות. הנהלת מדורו
 עבור לדעתי, פעם, כבר שילמתי־ העיתון
 עבורם שאשלם סיבה כל ואין אלה, קטעים

שוב.
חובתו ידי אפילו יצא לא •בן־אמוץ מר
שהופיעו שלמים קטעים ישפירסם בכך
 להחזיר שעליו הסכום את בעיתונכם. כבר

דעתו. לשיקול משאיר אני מסוגי, לקורא
ירושלים תיטש, ב.

?1952 גן או 1939 גן
 ש־ גן־הילדים בתמונת עצמי את זיהיתי
 וברשותי ),1954 הזה (העולם פירסמתם

 בעיתוי־ שהופיעה לזו זהה כימעט תמונה
 בשורה משמאל, ראשון עומד אני כם.

חנה. הגננת ליד האחרונה,
 ברחוב שהיה שהגן, לציין רק רציתי
וכי ״אכסקלוסיבי,״ היה לא ,212 דיזנגוף

חכה והגננת הראל יאיר
— והיכן מתי

ליפשיץ משח
חגן? היה —

ש כפי 1942 ולא 1939 משנת היא התמונה
ציינתם.

ליפ משה הקורא הצליח איך מעניין
 ),1955 הזה העולם ״מיכתבים״, (מדור שיץ

 (מול במקום הגן ואת עצמו את לזהות
 לעומת ,1952(ובזמן לדבריו), מיגדל־שלום,

בהם. היה שלא )1939
תל־אביב <הקה), הראל יאיר

גהרמון ני&ח מהיל
ה לאתר הגענו נדפקנו. ראינו׳ באגו,

נפ יום־שמש ,12.2.75 רביעי, ביום חרמון
 וקיבלנו השלג, על להחליק על־מנת לא,

ביותר. עגום רושם
 מושב חברי בידי ומופעל מוחזק האתר

 שקיבלנו והרושם נווה־אטיב, בשם שכן
 את להפעיל מעוניינים אינם שהם הוא

עש כמה של להנאתם בימי-חול, האתר
הת רביעי, ביום בהגיענו מחליקים. רות
 מחסום לפני מכוניות של ארוך טור פתל

 מפי שקיבלנו הלקונית התשובה צבאי.
״האתר :היתד, במחסום חייל־מילואים

 לתת לא היא שקיבלתי וההוראה סגור,
לעלות.״ לרכב

סי הוא שהגורם סברו מהאנשים רבים
 גורם כל היה ולא כלשהי, ביטחונית בה

 שהתבררה זו, סברה שיזים במקום מוסמך
 לאתר לעלות החלטנו לחלוטין. כמוטעית
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 מידיות זכיות אלפי עשרות בו ויש
!ל״י• מיליון על העולה כולל בסכום
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