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 לפרסום סיסמה מחפשת ״פזכים" נערת

 חלונות, לנקוי ״ברקת״ החדש המוצר
ואמאיל. פורמאיקה חרסינה, זכוכית, כלי
 ״ברקת״ של מעלותיה את לבטא הסיסמה על

 הבית בעבודות והוצאות זמן טרחה, החוסכת
וסבון. במים נקוי של הישנה השטה לעומת

ל־י 100 - ראשון פרס
ל״י 80־. שגי פרס

תגמול פרסי וכן

 והחברה בע״מ כימיקלים״ ״פז הנהלת ע״י תבחרנה הסיסמאות
 ההצעות את והיחידה. המלאה השימוש זכות את לעצמה שומרת
15.4.59 יום עד ״ברקת״ תחרות עבור ת״א, ,245 ד. לת. לשלוח

:נפתחים

— !(למדי□ בארץ המורים טוב׳ -
74 בן־יתווה ת״א, קדימה״̂  לשטות בבית־הספר

לאנגלית אולפן
ביום) שעות 3 ביותר, הקצר בזמן השפה (לרכישת

 מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, רגילים וקורסים אולפניות
 לתלמידי לאנגלית נפרדות קבוצות בשבוע). שעות 2 ,3 ,4 ,6( הידיעות דרגות

כתי־הספר.
 לפני־הצהריים, 12 עד 9 בשעות ♦ והרשמח פרטים

ו׳). ליום (סרט בערב 9 עד 3

ספרים
מקור

בד□ מודבק ונלון
ת ר ת ח מ  הדר, הוצאת בגין, (תנחם כ

 דברים. נעשו, רק לא נאמרו, עתודים) 293
 גלי מעל מכריזים היו חשאיים קולות
 איר־ דבד את בלתי־חוקית שידור תחנת
 היו ומברשת דבק נושאי נערים גונם!

הבנ וכתלי חלונותיי,ראווה על מדביקים
 או גילוי־דעת שמסרו רטובים, עלונים יינים

במח שנעשתה פעולה על צבאית הודעה
 היה המדרכה של השני הצד מן תרת•
 כשאקדח המדביקים, על שומר אלמוני נער

ספ ערימת בין או לחולצתו מתחת חבוי
שבידו. רים

 — האצ״ל של מפקדו ריכז זה בספרו
 בימי שפעלו המחתרת ארגוני משלושת אחד

ששו חומר מאותו אוסף — הבריטי המנדט
 הבלתי• העלון בחרות, הודפס או דר

 במחתרת״. ״עתון השם את שנשא חוקי
 היסטוריה. כפרקי אלה פרקים נקראים כיום

הכ עם מתחיל בסידרה, ראשון הספר,
 הלאומי, הצבאי הארגון של המרד רזת

השניה. העולם מלחמת בשלהי
העב העם אל מ״קריאה עוברים הפרקים

הפאסי נגד פולמוסי מאמר דרך בציון״, רי
ההג וארגון היהודית הסוכנות של ביות

 בפני הארץ שערי נעילת נגד זעקה נה,
 פעולות ותיאור מאירופה הפליטה שארית
ומארב. חבלה

הל אף על השידור. תחגת כיכוש
 נשתמרה צבאי, קומוניקט של היבשה שון

מרתקת. קרבית ריפורטז׳ה הכרוזים בלשון
 וכיבוש לרמאללה הפשיטה, על למשל,

:17.5.44ב־ שם, השידור תחנת
 הצבאי הארגון של הראשית המפקדה

תש״ד, אייר כ״ד בליל מודיעה: הלאומי
הת הלבן, הספר פרסום אחרי שנים חמש
 המרכזית השידור תחנת את חיילינו קיפו

 מעל להשמיע מנת על וכבשוה, ברמאללה
 המי הבגידה, ממשלת של הצנזורה לחומת
 ציון קריאת את הישוב, דמות את סלפת
העולם. ולעמי הדויה לגולה

 כבד בנשק מצויידת שלנו, פלונת־הקרב
בנין על מוחלטת שליטה שלטה וקל,

וחצי. שעה במשך הסביבה ועל התחנה
 הקרובה המשטרה תחנת עם קרב התלקח

 נאלצו אשר בריטיים, שוטרים קבוצת ועם
נפשם. על ולהמלט מכוניתם את לעזוב

 אחז בשבי נלקח השידור תחנת בתוך
הפקי והוחרם. מעליו פורק ונשקו השוטרים

יהודים כי לחיילינו הודיעו הבריטיים דים
 והביעו העברי, בדיבור מתקשים אלא המה

או הקריאה. בשדור לעזור שלמה נכונות
 במקום נמצא לא הדרוש המיקרופון לם

 — שעות כמה דורשת היתה והתקנתו
פקו את לתת המפקד את שאילצה עובדה

 כידוע, הנמצא, לבנין מעל הנסיגה. דת
 בפעם הונף לעברים, האסור א' באיזור

העברי. הדגל הראשונה
 את להחריב חיילינו של ידם לאל היה
 הבולשת, משרדי כדוגמת השידור, תחנת

היתה, זו לא אך אבנים. לתל ולהפכה
.ההתקפה מסרת הפעם, . .

 דן שבה בתקופה מדברות. מרגמות
 הסגרת — העכור הסיזון נערך הספר,

 כרוז 'הבריטית• הבולשת לידי ״הפורשים״
 קין״ לך, נשלם ״עוד הכותרת את שנשא
ברחובות: הופץ

 ירושלים, ברחובות קין. משתולל, אתה
 ובכפר במושבה בעיר, תל־אביב, בחוצות

 הובאו הם שליחיך. ואלפי מאות משוטטים
 לעבודת, לא להלשנה; אלא לשמירה, לא

 אלא חופש, למלחמת לא לריגול; אלא
 מכונית. רודפת מכונית אחים... למלחמת
ובל ניתנים. וסימנים מצלצלים. וטלפונים

 ״עמוד!״ מתרוממים. וטומיגנים מופיעים. שים
 מן כולכם ״צאו הזרים; השליטים מצווים

 ״7 ״מיהו המשעבדים. מפקדים המכונית,״
 קין, ואתה, בני־בריתך. הבלשים שואלים

קחו ״זהו, ומצביע: ידך את סרים נגש,
הו!״
 את האצ״ל ראה העולם, מלחמת גמר עם
 מיתקנים נגד גם פעולות לבצע חופשי עצמו

 המאמץ את אז עד שימשו אשר צבאיים,
 מספר הוצב הנאצים. נגד הבריטי המלחמתי

 ופורסמה בית, מתוצרת מרגמות של רב
 המשרדים את לפנות האזרחים לכל אזהרה

 לביטול ועד ״מעתה הממשלתיים והמיתקנים
 לפתוח צריכות היו "המרגמות האזהרה״.

 בהפגזה אוטומטית, הפעלה על־ידי באש,
 וגילוי טכניים ליקויים גשמים, אך מרוכזת.

 הפריעו. הבריטים, על־ידי רבות עמדות־ירי
לרא מדברות, המרגמות החלו זאת בכל

 הב״ לקראת צעדה המחתרת ומלחמת שונה,
במחתרת. של ב׳ כרך ולקראת רעת־דמים

החי
?חס אין אס

 ב• הפגנה פועלים ערכו תל*אכיכ, •י*
 נשאו השבר, הקפאת לביטול תביעה
 ההפגנה, את סיימו ועבודה, לחם סיסמאות:

עוגות. ואכלו לבית־קפה נכנסו
★ ★ ★

רמודחיים
taa ,צעירים שני נכנסו רמודהחייל 

 להתפרע, והתחילו השתכרו לבית־קפה,
 וכלאו האורחים את גרשו מהומה, הקימו

 מבלי שלו, ר,ןסק בתוך בית־הקפה בעל את
המשטרה. בוא עד לצאת שיוכל

★ ★ ★
גרעינית תאוגה

 נהרג גרמניה, מערב אד״וירטמכרג, ף*
J■ אוטו התנגש בה דרכים בתאונת אדם

 של בקוטר אטומי, תותח עם אזרחי בוס
מ״מ. 280

★ ★ ★
דחויימ געגועים

*  שמואל, לאה הודיעה כאו־שכע, ן
 מנחם, בעלה כי למשטרה, ביתה ממושב ^
 ועדיין חדשים חמישה לפני ביתם את עזב
 העדרו על מסרה לא מדוע נשאלה חזר, לא
 התגעגעתי לא עכשיו ״עד השיבה: כה, עד

אליו.״
★ ★ ★

חיכה המין
 ראשון טוראי נרשם בריטניה, לונדון, ך*

המק הרגליים לתחרות ,21 נומו, ויליאם
 שמד־התשואות אחרי כמנצח הוכרז סימות,

 תשואות ביותר זכה כי הראה האוטומטי
נקבה. ממין מתחרותיו שבע מאשר

★ ★ ★
חינוכית רשלנות

 בית־הספר תלמידי שני מצאו עפולה, ך■
 למוריהם, אותו הביאו רימון־יד, העממי ^

 לזרקו, עליהם כי נענו בו, לעשות מה שאלו
 המשטרה על־ידי שנתגלה הרימון את זרקו

 אותם האשימה המורים, שני את שעצרה
בהיי־אדם. לעלות העלולה ברשלנות

★ ★ ★
כעכודח בטיחות

 לבתי לאור־היום בפריצות שהואשם ז׳ה, J רו־ רוברט הנאשם גילה צרפת, טולוז, ך*
 של העדרם את מבטיח היה כיצד דירות,

״שלח ביקוריו: בשעת מדירותיהם קרבנותיו
 מס־ גובה ביקורי על הודעות להם תי

הכנסה״.
★ ★ ★

פנימי יצוא
 תיבות פרדסן הוציא ראשץ־לציון, ך*

 הכביש על סידרם מפרדסו, פרי־הדר
גדו באותיות עליהן כתב למשלוח, מוכנות

 מכונה, להזמין יצא ליצוא!״, ״רק לות:
נעלם. הפרי כי כשחזר גילה

★ ★ ★
כסט״סלר

 על איים לחנות, צעיר נכנס נידיורק,
 שדד בכיסו, שהסתיר בחפץ החנות בעל *1

 שגילתה המשטרה ידי על נעצר החנות, את
תנ״ך. ספר אלא אקדח היה לא בכיסו כי

★ ★ ★
ככל,שתף

 לשכת־העבודה,. עובד קיבל צפת, ף*
 נתבע הוא בו מאלמוני מכתב כהן, יוסף ,4

 הדחק, לעבודות האחראים דרגות את לשנות
 יהיה סוסו זאת יעשה לא באם כי מוזהר

 את לו לבחור באפשרותו יש אולם מר,
 ברחוב בבית, בעיניו: הנראית המתת צורת

העבודה. במקום או

★ ★ ★
המכח את חפש

 ל־ ,44 בן עסלי, אחמד הובא חיפה, ך*
 כי הסביר ביגמיה, באשמת בית־המשפט ■1

 הכתה ״שהיא מכיתן הראשונה מאשתו ברח
רצח.״ מכות אותי
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