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מכחכים
)18 מעמוד (המשך

 לבדוק יש הנושא. את שתבדוק
 הארכיאולוגיים האוצרות כל את

 אצל שהצטברו הפריטים כל ואת
 שייכים מהם שרבים פריטים דיין,

למדינה.
זאיר דוד, א.

ח קרן מו ה לוו
חשבו־ של ליוזמה הצעת

המסויים. עין
 הזה העולם ששבועון היה כדאי

 יאסוף ולאמנות, לתרבות קרן יקים
 שונות בצורות ותרומות כספים
 תערכנה תרבותיות. פעולות ויממן

פרסים. ויחולקו תחרויות
רמת־גן אלץ, מיכל

שלו□ של ארץ
 שרנו כבר שארנדאל-שייח/

 וגם אחת פעם היתה / עליך
 שלום אל־שייח/ שארם / שתיים

 תייר אהייה ובשלישית / שלום לך,
(בינתיים). בך

בלכ שמח אינו איש — נביעות
 אותך/ שישכח אדם אין גם / תך

 / לחופייך וחגיגה נופש לנו היית
אותך. גם כללו השלום במחיר
 כל ומשיגה עוברת — ימית

לראו זכיתי שלא ימית, / גבול
 עם מיכתב אשלח שלום, היי / תך
פרי כואב אני גם — ימית / בול

דתך.
 ותורה/ מידבר של ארץ סיני

 ארץ סיני׳ / דרך לא דרך של ארץ
 לשלום / וגבורה מילחמות אבות,

בך. גם צורך שיש אומרים —
קריית־אתא אליהו, רפי

דובינגר לא סרדגו.
 טעויות על מעיר הקורא
ח־ של מעלליו על בפתבה
ב כהנא מאיר ״רבי"

הזה״ (״העולם רמאללה
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 דויד טייס שצלם שם קראתי
 על צבע כתבת עשה רובינגר

 רצה שכהנא לפני שבועיים כהנא,
שוב. אותו כשצילם אותו, לעצור

כש גם הגיוני, לי נראה לא זה
בכהנא. מדובר
 לי שידוע כמה עד מזה, וחוץ

מיי אינו בושינסקי ג׳יי העיתונאי
הטל רשתות משלוש אף־אחת צג

 אז הגדולות. האמריקאיות וויזיה
מייצג? הוא מי את

רחובות אילן, א.
 היתה הכוונה רובינגר, לגבי •

 טיימס, הניו־יורק לצלם כמובן
 כהניא, את שצילם סודגו, סבסטיאן

ב כתבת־צבע לצורך בהסכמתו,
 רוביער, דויד האמריקאי. עיתון

 הוא אותו, לעצור ניסת שכהנא
 כהנא את צילם והוא טיים צלם
או גילה גתאי שגידעון אחרי יום
בראמללה. תו

היש הכתב הוא בושינסקי ג׳יי
הטלווי רשת סי־אן־אן, של ראלי

 המשדרת בכבלים האמריקאית זיה
ביממה. שעות 24 חדשות

תגווכת אץ
 על דבר אומרים לא מדוע

? הסורית השלום תוכנית
 ברדיו שמעתי כשבועיים לפני
 ישראל עם שלום הציעה שסוריה
 ישראלית נסיגה הבאם: בתנאים

 והקמת הכבושים השטחים מכל
 אלה, תנאים שני פלסטינית. מדינה

לא. — ותו
 תגובה היתה שלא התפלאתי

ה ממיפלגות מיפלגה משום לכך
וה מצפן) ועד (מהמערך שמאל
ה מהליכוד באה היחידה תגובה
תע דיברי שאלה שהודיע ימני,

להיות? היה צריו כך האמנם מולה.
קריית־חייס מלכה, דוד
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