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 מיוחדת עצמה בעל הטרנזיסטור

 טבעי צליל בעל ס״מ, 8,5 רמקול ■)<
גבוהת יעילות בעלת פנימית אנטינה ־><
נרחב קליטה טווח גלים, 2 טרנזיסטורים, 8 *
 כ״א 1,5 /ר של סוללות 4 ע״י מופעל *
 טרנזיסטור לכל אחריות תעודת -)<

מובחרות וחשמל רדיו בחנויות להשיג

ביפן ביותר המבוקש הטרנזיסטור יו ארנק
שראל מיוצג י^ר 2 פינסקר ת־׳א בע״ם אלקטרוניקה י עי בי

אותך ישאלו
.הזד. הנפלא הקפה את קנית איפה . . 

 הזה. המצויין הקפה את הכינות כיצד אותך ישאלו
 ״אלך, אספרסו קפה להשיג שאפשר להם ספרי

 ספרי מכלת; חנות בכל אדומה, הכחולה בעטיפה
 שניות. תוך מוכן ״אלן״ נמס שקפה גם להם

הטיב. שיא באמת — ״אלן״

המחיר הועלה לא
המיקסר
המשוכלל
ביותר
בישראל

אוללורה־מיקס
שורק־אביטל

במדינה
מפלגות

המתים דין
 ברגר־ יצחק בירושלים, היה יהודי ״איש
 חבר גמור, קומוניסט שמו, (ז׳לסניק) ברזילי

הקומו המפלגה של המרכזי הועד־הפועל
מח מנהל ואהר־כך, הפלשתינאית, ניסטית

 במוסקבה. בקומינטרן המזרח־התיכון לקת
 (אבו אברבוך ודלף עם יחד עבד בירושלים

 וגידל בדת, אדוק להיות הפך פתאום זיאם).
 הסתדרות אל לחדור והצליח ופיאות, זקן

למזכיר. לה ולהיות ,המזרחי׳
 שלוש מצריים, בדרך נתקבלו אחד ״יום

של הכתובת פי על כרוזים של חבילות

ה בטענות להיפטר יכלה לא בדבר, דון
 קומוניסטית.״ אנטי השמצה ״זוהי רגילות:

 של ממלכתית בהוצאה לאור יצא הספר כי
 הפולנית הדימוקראטית־עממית הריפובליקה

 הרואים הטירור קורבנות על־ידי ונכתב
ואז דבר לכל קומוניסטים עצמם את

 זו היתד. סוציאליסטית. מדינה של רחיה
 החודש נתקלה שבה השניה אי־הנעימות

המפלגה. הנהגת
 בדבר התפרסם לכן קודם ימים כמד.
 של בגורלם עלה מה המפרט ארוך, מאמר

 שלא הפלשתינאים. הקומוניסטים מנהיגי
 כי בשתיקה, הענין על מק״י עברה כדרכה

ו מדוייקים פרטיו אכן כי ידעו מנהיגיה
י. מחברו: את הכירו גם הם אמיתיים.

ככנסת* מק״י סיעת.**■י♦-* * *4
השתיקה קשר

 ב־ ,אייזנר׳ שבין הקשר את מצאנו אייזנר.
 צעדיו, את ושמרנו בעברית, ל,ברזילי׳ אידית

 חבילותיו, את לקבל לבית־הדואר וכשבא
תפסנוהו.

 אבל הארץ, מן פעמים כמה גורש ״הוא
 ברחוב הלכתי פעם דרכים. בשבע אליה שב

 גדול זקן בעל אדם וראיתי בתל־אביב הרצל
 חשוד היה האיש אפו. על רכובים ומשקפיים

 הגב תנועות פי על אחריו. והלכתי בעיני,
 שלומך, מה ואמרתי: אליו ניגשתי הכרתיו.
 וכשהתאושש נדהם, הראשון ברגע ברזילי?

 ראיתי ולא אירופה, כל את ,עברתי אמר:
 ,זה הכרתניז׳ איך כשלך. חדה עין טביעת

לו. אמרתי ברזילי!׳ חבר מקצועי, סוד
 אלי טען — אותי?׳ רודף אתה ״,מדוע

ו ואביון דל כל על מגינים אנו ,הלא —
 לו: עניתי בעולם!׳ ויושר צדק מבקשים

מיליו רצח לנו, ידוע מוסקבה של ,הצדק
 לארץ יהודים שילוח כפייה, עבודת נים,

ציונות׳.״ עוון על גזירה
 מעלילות אחת תדהר דויד הבלש מתאר כך

 עלילה הבריטית. המשטרה בשרות עבודתו
 לכלל הגיעה לא ואשר 1926ב־ שהתרחשה

 גיבוריה, מאז. שעברו השנים 36 במשך סיום
 לארץ, מארץ נדדו לעשרות, הגיע שמספרם

 וחלקם דעתם נטרפה ׳חלקם עונו, נאסרו,
 רק היתד, תדהר של עבודתו כי התאבד.

ה ניהלה אותו הרדיפות ממסע קטן חלק
הקומוניס המפלגה נגד הבריטית משטרה

 חוקית, בלתי אז שהיתר, הפלשתינאית, טית
 ממיס- רבים והוגלו עזבו בעקבותיו ואשר

הארץ. את וממנה,יגיה דיה
קומוניס הגיעו מהפכנית התלהבות מלאי

 מתוך לברית־המועצות רבים יהודיים טים
 הטירור הסוציאליזם״. ל״בנין יד לתת רצון

ו מרביתם את• בשיאו גרף הסטאליניסטי
ש אלמנותיהם את לפליטה כיום הותיר
ה מצד ריהביליטציה במיטמכי עתה צוירו

 פצתה שלא מק״י, הנהגת הסובייטי. שלטון
ל כיום גם מעזה לא השנים, במשך פיה

 הנוגעת זו עגומה פרשה ולחשוף נסות
 — שעבר ״מה לגביה במישרין. לתולדותיה

 שאינן בעיות היום להעלות ו״אסור מת״
תשמש אשר קונקרטיות, אינן אקטואליות,

 אולם הריאקציה.״ בידי הסתה חומר נה
ומתעוררת. שבה הבעיה מזל. אין למק״י

 אידית, שנכתב ספר לארץ הגיע השבוע
עש על עבר מה מפליאה בדייקנות המספר

 שנרדפו הפלשתינאים הקומוניסטים רות
ל שנתכנסה מק״י, הנהגת בברית־המועצות.

ש תדהר, של קורבנו ברזילי, כי ברזילי.
 מעצר במחנות שנה עשרים במשך נרדף

ל נסע טוהר, ,1956ב־ שוחרר סובייטיים,
ה הכזיב פה לישראל. עלה ומשם פולניה

 משרדה,חוץ ליועץ והפך מטהריו, את איש
סובייטיים. לעניינים

עש מונה ברזילי המתים. תחיית
 מיקו־ ידע אותם רבים ביניהם אנשים, רות
 אישית, מק״י, של הכללי מזכירה ניס,

משותפת: פוליטית פעילות מתוך
 למנהיג הנחשב אכרבוף, דולף •

 הפלשתינאית), הקומוניסטית (המפלגה פ.ק.פ.
 ניהלה אותו במשא־ומתן המפלגה את ייצג
 בדבר הקומוניסטי האינטרנציונאל הנהגת עם

 1930ב־ בהצלחה. שנסתיים אליו, הצטרפותה
 ב- .ד.11הנ.ק. על־ידי נאסר למוסקבה. נקרא
וה ״הבריטים לטובת בריגול ונאשם 1936

ב הומת מבניו אחד .1941ב־ חוסל ציונים״;
 בן אביו. נגד להעיד שסירב אחרי עינויים

 במלחמת האדום בצבא כחייל נהרג שני
 אלמנתו, דרישת לסי ,1956ב־ השניה. העולם
המפלגה. לשורות ו״הוחזר״ טוהר
גדוד״ד,עבו מראשי אלקינד, מנדל •

 קומונה בראש עמד טרומפלדור, שם על דה
 בדרומה להתישבות שיצאה הגדוד חברי של
 הסובייטי העתון במערכת עבד קרים. של

 והוצא נאסר 1938ב־ מסעם. דער האידישאי
להורג

 מטעם פעיל היד. יהודה כן הלל •
ה על־ידי נשלח המקצועית. בתנועה פ.ק.פ.
באוניבר למד ושם לברית־ד,מועצות מפלגה

 והומת 1937ב־ נאסר המזרח. לעמלי סיטה
 מחדש תיקו נבדק 1956 בשנת .1948ב־

טוהר. ושמו
 המד הועד חבר קוסרמן, מאיי •

 עד כבישים בסלילת עבד פ.ק.פ. של כזי
 וגורש הבריטית המשטרה על־ידי שנאסר

 והוצא נאסר ,לברית־ד,מועצות נסע מהארץ.
 תל־אביב, ילידת מיה, הבכירה בתו להורג.

 לחולי־ חולים בבית ואושפזה מדעתה יצאה
שמו. טוהר 1956ב־ רוח.
הקומו עשרות מרשימת קטן חלק רק זה

 ה־ לטרור קורבן שנפלו המסורים ניסטים
 המשפט מוסדות על־ידי וטור,רו ססאליניסטי
 הקומוניסטים של מרביתם לגבי הסובייטיים.
מה אפתעה אלה גילויים יהוד הישראליים,

ושותקת. יודעת היא, להנהגה. כן לא ממת׳

 תופיק וילנר, מאיר סנה, משת מימין: •
וילנסקה. ואסתר מיקוניס שמואל טובי,
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