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פראים ירידים קכוצת
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 לראש- חילקנו ורוגטקות. ברמחים שים
 ועני* צבעוניים זכוכית חרוזי כמה השבט

נת מכאן — הפספורטים ביקורת אל נו
ושליחותו. מטרתו אל איש פזר

 שנהג ליליד ואמרתי טקסי הזמנתי
 והחל בראשו ניענע הפרא ״ברונקס.״ בו,

 חג׳וג- לעצי בינות בים רמה בריכבו נוהג
 והיה מושבו מאצל קם פעם כשמדי גל

 התנועה. סבן את ארון בסכין מבקע
 המיסדר בניין — למטרתנו הגענו לבסוף
ביותר. הפראי האזור בלב שניצב

 היתח הילידים עם הראשונה הפגישה
ומאו שבעים היו כילם משפילת־ריח.

 להרגלי וקשורים העלוב ממצבם שרים
 בפרנסות עובדים חיו המקומיים. החיים

ב לחם שקראו משונות פרימיטיביות
רפו- עסקים, ניהול ״עריכת-דין, שמות

 צורות המקומיים לילידים
והזדווגות חיזור של מוזרות

פסיכולוג פילוסופיה, והחי, האדם את
 וכדומה. אקולוגיה״ אנתרופולוגיה, יה,

 משונים מיננים בתוך מתגוררים וחיו
 ירוקה בצמחיה ומוקפים שיש עשויים
ורח עמוקים מים בורות ולידם ונמוכה

אימצ ולשחות. לטבול נהגו בהם בים
 ״מדריך הקט, סיפרי את ליבי אל תי

 ג׳ לחשתי בארה״ב,״ הסוכנות לשליח
 והחילותי נרקיס של שמו את פעמים

חיי. במיפעל חפץ בלב
)4 טור 3 בעמוד (המשך

:חראשון והמייסד העזרן
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חגיך

טיל״ עז ורוח סגריר חיה האקלים מזג
 ידידי עם ישבתי צד. אל מצד אותנו טל

 הקשת בשליחות והרהרנו המיסיונרים
נו לא ארץ ניצבה לפנינו בפנינו. העומדת

 שרצים חיות־טרף, פראים, שורצת דעת,
 קומץ ואנו ספור. אין וסכנות ארס בעלי

 ערי- נישקנו וכל בודדים מיצווה שליחי
 בבורות למילחמה וחוברות ספרים מת

 היינו נוקבת אמונה חדורי אך ובבערות.
 מלי״ פיקפוקים שהסירה היא זו ואמונה
בותינו.

 הצופה במפתיע קרא !״יבשה ״יבשה,
 הסילוני. האווירון ראש שאצל הנסער
 אצל שלנו הבואינג חנה מועט זמן לאחר

פר בקבוצות מוקף כשהוא הטרמינאל
חמו- ומהם ומחוללים רוקדים מהם אים,

מופתי בסדר הכל
► ביניהן קשר ללא נפרדות ידיעות 3

ושומרון ביהודה1.
 גוש־ של ארץ־ישדאל צעדת
 יומיים במשך שהתנהלה אמונים,

 תקלות, וללא מופתי ובסדר בשקט
 בפיזור ערב לפנות אמש הסתיימה

 המשתתפים, אלפי של ומהיר יעיל
תוך ונקיים נאים באוטובוסים

של ומהיר יעיל בפיזור ערב לפנות
ונקיים נאיםבקליעיםמוחותיהם,

 על שמירה תוך
תקלות. וללא

מופתי וסדר שקט

 וללא מופתי וסדר שקט על שמירה
תקלות.

ן ■דלי
ממצב

הגדה בערי .2
שהת ערבים תלמידים הפגנות

 אמש הסתיימו יומיים, במשך נהלו
שתת של ומהיר יעיל בפיזור המ

 ונקיים, נאים ורובים באלות פים
 מופתי וסדר שקט על שמירה תוך
תקלות. וללא

ו נ י א
החינור

מרוצה
באוה״ב

באוויר .3
אמש הסתיימו ערבים ילדים שני

 ישראל מדינת של שר־החינוך
 כארצות־ מביקור שוכו עם הכיע

ה ממצב אי־שכיעות־רצון הכרית
זו. כמדינה חינוך

 עושה ישראל מדעת אין לדבריו,
שי את ולשפר לקדם כדי הצורך די

 ובמייו־ בארצות־הברית, החינוך רותי
ומא משאבים די משקיעה אינה חד

נידיורק. בעיר החינוך בקידום מצים

ל קרא כ י□1העתו ב
א׳ יום

ת—המצרית הנשק עיסקת סי ם אור — רו  אדו
לישראל!

ג׳ יום
ת לביטול לחץ להפעיל חייבת ישראל סק  עי
רוסית.—המצרית הנשק

ו׳ יום
ת בוטלה הצלחנו! סק  —המצרית הנשק עי

רוסית.
ב׳ יום

ת—המצרית הנשק עיסקת אי ק מרי  א
לישראל! אדום

אור

ד׳ יום
ת לביטול לחץ להפעיל חייבת ישראל סק  עי
ת.—המצרית הנשק אי מריק א

1 ה׳ יום
ת בוטלה הצלחנו! סק  —המצרית הנשק עי

ת. אמריקאי
ו׳ יום

ת—המצרית הנשק עיסקת ם אור — סיני  אדו
לישראל!

 של תוכנית־החומש את פירט השר
 החי- לפיתוח הישראלי, מישרד־החינוך

 ארצות- בקהילת והחינוך־לערכים ניד
 ממשלת כי תיקוותו את והביע הברית,
 תקציב־הביניים, את תאשר ישראל

לבי מייד לגשת למישרדו יאפשר אשר
המקפת. התוכנית צוע

לה יש השר, קבע הראשון, בשלב
 לילדי ובתי־ספר מוסדוודחינוך קים

 לבל לארה״ב, היגרו אשר ישראלים
 יש בנוסף, המקומיים. בילדים יתבוללו

 גני- של ומקיפה עניפה רשת להקים
 אר־ ליהודי ומיכללות בתי־ספר ילדים,

 חינוך — השלישי ובשלב צוודהברית,
אינ שיטת על־פי אמריקאי, לכל ציוני

 צוות על־ידי שתעובר מייוחדת טגרציה
השלי השלב בביצוע המישרד. מומחי

 חוק־חינוך־חובה אישור עם יוחל שי
 עם הכנסת, על־ידי תשל״ו, לארה״ב

הפסח. מפגרת שובה
 ההזנחה על צער הביע שר־החינוך

 הישראלי החינוך בתחום הממושכת
 חמור מחדל זהו כי קבע בארה״ב,

״כו העממית במימרה דבריו את וסיים
 ל־ תקציב שאין מסר כן אשמים.״ לנו

׳ מיפעל״ההזנה.

:השואה יום לכבוד

 ״גיט! הוקם
בשכם קסבה״

א׳ יום
ת לביטול לחץ להפעיל חייבת ישראל סק  עי
סינית.—המצרית הנשק

ד׳ יום
ת בוטלה הצלחנו! סק  —המצרית הנשק עי

סינית.
ו׳ יום

סית—המצרית הנשק עיסקת ם אור - רו  אדו
לישראל!

ה השואה יום חגיגות כמסגרת
 הקי־ המדינה כרחכי השכוע נערך

 משוחזר גיטו הכיטחון כוחות מו
שפם. של כקסכה

כר־ שערי כתשעה נסגר הגיטו
 דכר, לכל כגיטו וינוהל גדולים זל

 לפני קדם, כימי נהוג שהיה כפי
שנים. עשרות כמה

 ה• כי מל,ווים הכיטחון כוחות
ילי כלכ ינציח ההיסטורי שיחזור

 השואה, את עכרו שלא הארץ, די
ההם. המאורעות גודל את


