
מו הדגל שעל להיווכח היה יכול בית,
 פועלי ״ברית העברית לכותרת מעל פיע׳

פו ״ברית בערבית: השם ארץ־ישראל״,
פלסטין״. עלי

תמונה). (ראה

כאר־שבע ■

השלום למען
מדור — 1868 הזה״ ״העולם

ההתרמה מינצע על ״אנשים",
בבאר״ השלום״ ״ספינת למען

שבע.
במדור שהתפרסם לקטע בהתייחס
מיספר להעיר לי נא יורשה ״אנשים״,

הערות.
 שעות 14 נמשך בבאר־שבע המיבצע 0

הלי חצות ועד בבוקר מעשר החל בלבה
 באר־שבע. ידיעות מערכת במשרדי לה.
חד־פעמי. ספונטאני מיבצע זה היה
 סכום נאסף שעות 14 אותן במשך ס
מבטיחי כל היו לוא לירות. 2.868.68 של

 היתה הבטחותיהם, את מקיימים התרומות
ב־ גדולה ההכנסה

 נוספות לירות 1000
לפחות. —
ההיס למען 0׳

 סגן מלבד טוריה:
באר־ עיריית ראש
זריזי, זאב שבע
 ראש סגני 2 תרמו
 סנה נחום העיר.

 כרמל ובנץ (מפ״ם)
וחב מערך)—(רפ״י

העיר, מועצת רי
 (ג- שילת ישראל
 הנא אליהו ח״ל),

מערך) — (אחה״ע
 בסה״ב מערך). — (מפא״י ביתן ומאיר

 היא באר־שבע בני מקרב התורמים רשימת
 לא נתן שאייבי וחבל ומכובדת מפוארת

המת לצוות וכן כראוי להם להודות ידע
ההתרמה. תחנת את שהפעילו נדבות

 באו־ באר־שבע, ידיעות שתיל, יהודית
״ שבע.

ד׳
שתיל

בידו) הזה״ (״העולם דנינו נאשם
חלילה וחוזר

 של וידויו 81

כדצה נאשם
— הזונות״ סרסורי ״מילחמת

 רקע על — 1871 הזה״ ״העולם
החי התחתון בעולם הסיכסוך

 חיים הסרסור לרצח שהביא פאי
איפרגן.

 דנינו משה הנאשם של וידויו פירסום
 הרי חסר־טעם. מעשה היה בעיתונכם

 ניסיון אלא אינו כביכול שה״וידוי״ ברור
 ולהטילה ההאשמה את עצמו מעל לגול

 במישפט. עד־המדינה להיות שעומד מי על
 בדבריו, אמון לתת קשה כזה במצב

 הודאתו שלמרות בטוח שאני עוד מה
 עוד הוא הרצח, באשמת בביודהמישפט

 אתם פעמים. הרבה עוד בו ויחזור יתחרט
עסק. כאן לכם יש מי עם יודעים לא פשוט

חיפה בן־שינזרית, צ.
 למחרת צודק. בן־שיטרית הקורא 0

 בביהמ״ש דנינו משה חזר הכתבה, פירסוס
ברצח. חלקו בדבר הקודמת מהודאתו

 אין אך בתאונה, אשם אינו הנפגע כאשר
 בתאונת מפצה. קרנית — פיצוי לתבוע ממי
הפוליסה, תנאי מולאו כשלא או וברח, פגע
 עבירה (וזו כלל ביטוח ללא היה כשהנהג או

 את תפצה קרנית — חמורה!) פלילית ן■■*■■■!■*■
1 1 1ק תאונות ופגעי קרן לפיצוי. הזכאי 1
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