
במדינה
פיצויי□

ת ק לו ח מ ל ה ה ע ק לו ח ה
 לו שאין עצום רכוש כיום מצוי ביוון

 במלחמת נעלמו היהודיים בעליו יורשים.
 החליטה רחב-לב, במחווה השנייה. העולם

 לרשות יועמד זה רכוש כי יוון ממשלת
יוון״. ״יהודי

ב כשנתיים, לפני שהתקבל העיקרון
 היהודיות הקהילות ועד של סגורה ישיבה
 דולאר מיליון כשלושים — הרכוש ביוון:

 ל״י ממיליארד ויותר אחת, גירסה לפי
 תחולק ההכנסה יימכר. — אחרת גירסה לפי
 יוצאי־ לבין ביוון, היהודית הקהילה בין
בישראל. יוון

 5000כ־ רק כיום חיים שביוון מכיוון
הוח משופר, כלכלי במצב ורובם יהודים,

4סס/ רק תקבל זו קהילה כי לט  מן 0
יקבלו בישראל יוצאי־יוון אלף 25 הרכוש.

״60 סל
 החלה בישראל, זו החלטה נודעה כאשר

 מחנות־ ניצולי באירגון עצומה התרוצצות
הקרויים עולי־יחן, ואירגון יוצאי־יוון ההשמדה

גרינשפכט עציר
לאמץ? רוצה מי

עור אחלו עסקנים המוסדות״. ״מועצת יחד
 אך מהרכוש. לחלק הזכאים רשימת את כים
מהחל לפתע בו חזר ביוון הקהילות ועד

 רק ״מכירה הודיע, יוון,״ ״ממשלת טתו.
 ללא־יורשים.״ הרכוש בעלי כנציגי בנו

ה על עיניו כראות הוועד יחליט לפיכך
הירושה. תחולק בו אופן

 בישראל עולי-יוון שוערוריה. כדי רק
 מכתב ניסחו באתונה, עורכי־דין שני שכרו

 יהודי ״אנו, הודיעו: בו יוון לממשלת
 ואחר באלבניה נלחמנו אשר בישראל, יוון

 ניטל רכושנו כשכל למחנות־ריכוז נשלחנו
 חוקיים כיורשים עצמנו את רואים מאיתנו,

 — ביוון אחינו כמו מידה באותה —
 שם.״ שנותר ללא-יורשים לרכוש
 לתעודתו, מגיע זה מכתב היה אילו
 בין להתערב חייבת יוון ממשלת היתר,

 היתר, השערורייה לירושה. הטוענים שני
 עגום. רושם ומשאירה החוצה, פורצת

ה היהודי הקונגרס מנהיג הציע כן על
ב עת אותה שביקר איסטרמן, עולמי,

ה לשוא. הפלגים. שני בין לתווך ארץ,
נמשכה. החלוקה על מחלוקת
 נציגי שוב התכנסו חודשים שלושה לפני

 למצוא במאמץ ביתן, היהודיות הקהילות
מ נציגים שלושה נכחו מוסכם. פתרון

 הי־ ״נוכחותכם,״ בלבד. כמשקיפים ישראל,
 כדרישת־ רק ״תתפרש יתן, תושבי תנו

בישראל.* מאחינו שלום

 אותה של היחידה המעשית התוצאה
 יהודי רק כי חדשה, החלטה היתד, ישיבה

 ברכוש השימוש על להחלים רשאים יתן
 להקים הוחלט זה לצורך ללא-יורשים.

ב סופית שתחליט המקום, מבני ועדה
 לשלושת הבטיחו החלטותיה, את עניין.

 העת בבוא הוועדה תעביר מישראל, האחים
בישראל. יוצאי־יוון לידיעת

ה מן שבועות ארבעה שחלפו מכיתן
ידי ושום המכרעת, לישיבה שנקבע מועד

 החששות גברו לישראל, הגיעה לא עה
 עובדה ליצור מתכוונות ביוון הקהילות כי

 הקרובים בימים יתכנס כן על מוגמרת.
 יוצאי־יוון נזחנות־ההשמדה ניצול' אירנון

 מכתב- את ישלח כנראה, הפעם, בתל־אביב.
 וכאשר, אם, — אתונה לממשלת התלונה

ממשלה. שם תוקם

אדם דרכי
א אל ל כ ה ה ד ח! ב ו

 בעיות לו היו לא האחרונים בחודשים
 לעיקוב המרכזי המדור סמלי המשטרה. עם

 יכולים הוותיקים, מכריו שהם ולבילוש,
 איזו אולי היתד, ושם פה כך. על להעיד
 הנחית לפעמים מעורב, היה שבה קטטה
 הטיילת על מישהו, של בפניו קמוץ אגרוף

בסדר. היה כלל בדרך אבל בתל־אביב,
 לילה מחדש. הצרות התחילו חודש לפני

 ברחוב ביטניקים, מאורת אל נקלע הוא אחד
 במקום הופיע אז ודווקא בתל־אביב, מאפו

 אילן המוסר. ממיפלג סירקיס, יונה המפקח
 במסתר כחשוד הפעם נעצר, גרינשפכט

משכרים. בסמים
 ימי־ בתום הובל ימים, 7ל־ נעצר הוא

 הראשי שופט־השלום של לישכחו אל המעצר
 כי להוכיח הצליח סגל, יעקב בתל־אביב,

מפשע. חף הוא
 דלת על התדפקו ספורים ימים כעבור

 )22( גרינשפכט המרכזי. המדור אנשי חדרו
 עם יחד הואשם, הצפונית, הנפה אל נלקח

בר כספת בפיצוח אחרים, צעירים שלושה
 נכלא הוא ד,תיקווה. בשכונת ההגנה חוב

שוב.
 בילה הגברתן הצעיר מאפו. ברהוב כית

למח שוחרר בלבד, אחד לילה בבית־המעצר
 בביתו הופיע שוב יומיים כעבור אבל רת.
 ממנו ביקש ולבילוש, לעיקוב המדור סמל

 זכה הוא הפעם למשטרה. אליו להילוזת
חמה. לקבלת־פנים לדבריו,
בחדר אותי ״הושיבו גרינשפכט: טען

 ובלי אלי, ניגש הקצינים ואחד ך,חקירות,
 סטירות־לחי שתי לי הוריד הרבה לדבר

לגנוב?׳״ הולך שוב ,אתה ואמר:
 שייכות כל להכחיש שהוסיף גרינשפכט,

שוח החקירה, בתום נעצר הכספת, לעניין
 הוא הפעם גם אבל ערבות. ללא למחרת רר
 למחרת רב. זמן מהחופש ליהנות הספיק לא

הא הפעם המשטרה. בביתו הופיעה שוב
 רשיונות־ד,מכונית את העלים כי אותו שימו

 בליל חברו בידי נהוגה שהיתר, השכורה,
 טען זו, האשמה גם הכחיש הוא השוד•

 של בידיד, נמצאים המכונית רשיונות כי
 עזוב בבית המתגוררת שבדית, ביטניקית

אצ נמצאו שר,רשיונות לאחר מאפו. ברחוב
שוחרר. הוא לה,

 המשטרה כי עתה החושש גרינשפכס, אבל
 כי השבוע הסביר עליו, להתלבש החליטה

 זקן אבא רק לי ״יש לעזרה. זקוק הוא
 טען, עליו,״ לשמור צריך שאני וחולה,
 תאמץ בעלת־אמצעים משפחה כי ביקש
 שהוא כדי עבודה, מקום לו ותסדר אותו

 הביטניקים בחברת להתגלגל יוסיף לא
מאפו. מרחוב

 משפחה, על־ידי שאומץ מחברי, ״אחד
 אני גם למוטב• ולחזור להסתדר הצליח
הסביר. כזו,״ משפחה רוצה

מער
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 את האחרונים בשבועות הזעיק פריצות גל
 כי העלתה קצרה חקירה נתניה. משטרת

 של מעשי־ידיהם היו לא הפריצות רוב
מומחית
 אחר להתחקות שניסו המשמרת חוקרי

 היו האלמונים, הפורצים של עיקבותיהם
 עם עסק להם יש הפעם כי משוכנעים

 לא מהם איש אבל חובבים. של כנופיה
לקיוסקים, הפריצות כי הדעת על העלה

)24 בעמוד (המשן

 במחיר תוספת ללא - בעסקים הנאה מזג
 או־ אויר נתיבי של הטיסה תכניות הכרטיס.
 ללא ביון שעות 48 לשחות מאפשרות לימפיק

 מגוונות תכניות שלך הנסיעות סוכן בידי ויזה.
מודר בתי־מלון הכוללות ביון, שהותך לבלוי
 יווני. בידור וערבי מודרכים טיולים ניים,

 יון דרך לאירופה טוס — לכן
כמובן. ״אולימפיק״ עם

 611401 טל. ,6 השואבה בית סימת - תל־אביב
69035 טל. ,35 העצמאות רחוב — חיפה

22338 טל. ,33 יפו רח׳ יואל, בית - ירושלים

 הגילוח מכונת
ת י ל מ ש ח ה
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 ל״י 90 רק עכשיו

 המורשים: הספקים
: ם י ל ש ו ר קאופמן, י

 סנסור; בנין ,111 חדר
 רחוב רובין, :תל־אביב

 :חיפה ;6 המעלה יסוד
 ;44 החלוץ רח׳ בראון,

אל: ישירות פנה או
 חברה דלתה

בע״מ למסחר
 תל־אביב הדר, בית

622461 טל. 2938 ת.ד.

. . . ה נ ו ת ח ה
 נכבו. כסף סכום עולה חתונה כל

מופ החתונה בליל, האורחים כל עיני
 בליל הכלה בהופעת הכלה, אל נות

 השמלה. קובעת החתונה
 לך. נעזור ואנו אלינו הכנסי !כלה
 ההולמת השמלה את לך נתאים אנו

 חדש משלוח מגיע חודש בכל אותך.
 שהוזמנו וצעיפים, שמלוח־כלה של
 הסלון, מנהלת ד״ נ ר א גב׳ ע״י

ורומא. בפריס בהיותה

ן ו ל ת ס ו ל כ ל

״ ר ב מ א ,,
ג חו תל־אביג ,95 בן־יסודת י

ד1ל7ב! ״ ל1[ ^ ויל  פרל) ומשה <שרה ד
1925-1965 067*30007 טל. צפת,

 באוגוסט 28מ־ מיוחדת הנחה תינתן המלון, בית יובל לרגל
לחגים) (פרס העונה לסוף ועד

בלבד ל״י 99 — ונופש בלוי ימי 5
כמקום וכדור כאר, גן, כשר, מטכח כסכיכה, טיולים
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