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מכתבים
וזיבוטינס׳ק■ ורוב1ארלו

 לקרות יכולים גנהריה רק
כאלה. דברים

המצבי חדשים מיסמכים נתגלו
ממ היה שארלוזורוב כך על עים
 רק !ז׳בוטינסקי של דרכו שיך

 במעלה ללכת יכול אתה בנהריה
 דרכו ובהמשך ז׳בוטינסקי, רחוב

 אר־ לרחוב נכנס אתה הרחוב של
לוזורוב...

נהריה כבשה, רוני

ש עו הפר

מרידוד־ פרשת על עוד
ברמן.

 הפך / ליוויתן סידר פרעוש
אז אני־את-אתה / בדרן אותו

ב מכות סופגים / קטן רח
 הוא הליצן תמיד כי / ישבן

קורבן.
קרית־אתא נקש, יהודה

בזול חע&מל
 גם הקיבוץ מן הקורא

 אם ברור ולא ממציא, הוא
רציני• או צוחק הוא

 הרבה בישראל יש שידוע, כפי
 המובילים צינורות של קילומטרים

 כימיקלים גאז, לסוגיו, ,דלק מים
 מושקעת אלה בחומרים ועוד. ועוד

ב לייעדם. שיגיעו כדי אנרגיה
 אפשר לה, בתוספת וגם זו, אנרגיה
 מדחפים הצינורות בתוך להפעלי

 לייצור־ לגנרטורים מחוברים שיהיו
מד יהיו הקטנים לצינורות חשמל.

ה לצינורות ואילו קטנים, חפים
שיוכ גדולים, מדחפים יהיו גדולים

רב. חשמל ליצור לו
לאו מדחפים בחשבון נביא אם

 יהיו במדינה, הצינורות כל רך
 וגנרטורים, מדחפים אלפי הרבה

 זול־יחסית, חשמל ליצור שיוכלו
 כדי גדולה באנרגיה צורך יהיה ולא

זאת. לעשות
מאוחד עין־חרוד לכנה, עמי

הנטוע־□ עקירת
מח מעורר הפיתחה פינוי

 המשן על מעניינות שבות
התהליך.
 על ידיו את סמך ראש־הממשלה

המר: זבולון שר־החינוך, הצעת

המר שר
חדש ישוב

 ישוב יוקם שייעקר נטוע כל על
המערבית. בגדה חדש

 ייעקרו כאשר לשאול: מעניין
יס האם המערבית, בגדה הישובים

 תחתם להקים ראש־הממשלה כים
ברמת־הגולןן ישובים

קרית־אתא אליהו, רפי

 !188 ד ר,דור צירצ״ל,

והסדוקה
בקשר דן אבנרי אורי
בלורד ההתנקשות שבין
הב המדיניות ובין מוין

״העו אישי, (יומן ריטית
).2320 הזה״ לם

 אי־ עמום של מסקנתו בי ציינת
 לדון שלא החליט שצ׳רצ׳יל לון,

ההת בשל החלוקה בנושא ביאלטה
נכונה. היא מוין, בלורד נקשות
סבו החוקרים שרוב לציין ברצוני

דותן, שמואל :לדוגמה אחרת. רים

צ׳רצ׳יל מדינאי
יוק יאלטה

 המדינה. הקמת על המאבק בספרו
 ובעיית צ׳רצ׳יל — כהן גבריאל ד״ר

 — קצבורג נתנאל ארץ־ישראל,
 — שביט יעקב במבוך, מדיניות

 בסים, אין הסזון. — הציד עונת
אילון. של למסקנתו איפוא,

רמת־השדון חכים, שמעון

? דחו״ר [/!הכלא
 אסיר שיכול מה כל האם

 שיחרורו אחרי לעשות
 כדי מישראל להגר הוא

ן עבודה למצוא
 לארץ עליתי בולגריה. יליד אני

 שירות בצה״ל ושירתתי 1961ב־
 והיום בקבע, וגם בסדיר גם מלא,

הס 1980ב־ במילואים. רס״ר אני
 לתקופה ונשפטתי החוק עם תבכתי

 בקרוב בפועל. מאסר חודשי 46 של
ל בארץ, בודד אני משתחרר. אני
יל ללא גרוש מישפחה, קרוב לא

 לאן לי אין שיחרורי אחרי דים.
כת.לל

 ולמיק- מעולה, מיקצוע בעל אני
 וב־ בארץ רב ביקוש יש שלי צוע

וכמפ כמכונאי עובד אני חו״ל:
חוד ארבעה לפני כבד. ציוד עיל
מו העיתונים באחד הופיעה שים
אלי פניתי בחו׳׳ל. עבודה על דעה
 ו־ תשובה קיבלתי ולהפתעתי הם,

ה באחת לראיון לבוא התבקשתי
 שם, הייתי במישרדם. שלי חופשות

 קורות- את להם שסיפרתי ואחרי
חיובית. תשובתם היתה חיי,

 לעזוב עלי מדוע :זו היא שאלתי
 תנועה שקיימת בשעה הארץ, את

 ל־ שליחים שולחים ירידה, למניעת
ן בכנסת בבעייה ודנים חו״ל
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