
השמיע
האנגלית הליגה מתחילה

העברה) (כולל

העברה) (כולל
* * *

 האחרון המועד - ה׳ ביום
הטפסים למסירת

בססורט ההידורים להמזך זנזועצה

 ״־1/017 מנהג לך שה1נ
א ע! בכל 1ס1ט מל שבו

ס למכירה תמצא הופיע עי בוו ד !■•ידיו ■\ו\ 11■ 11 11 ■וווו ודו ן 0 ־11 די ד דו 1 1 ★
¥ 
¥ 
¥ * 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥

★
★★★
★★★
★
★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★
★★
★★★★★
★★
★
★
★★
★
★
★★
★★★
★★
★★★ ★ ׳׳
־********־♦נ****************************************

*
*
¥
*
¥
*
*

 אישים באירועים; הדן כתבות מבחר בחוברת
 העבר מן רבים בצילומים מלווים ומסתורין;

והקרוב. הרחוק
 של ההתקשרות נסיונות על מטרופול; המלון תעלומת

 הפשיסטית ואיטליה הנאצית גרמניה עם לח״י נציגי
 השלטון מעול המולדת ושחרור אירופה יהדות להצלת

הבריטי.
 המרשל את סטאלין רצח מדוע ;ומוות תהילה

ז ׳טוחצ׳בסקי
 שהעדיפה ז׳ולייט אל הוגו ויקטור של הגדולה אהבתו

אדל. אשתו פני על
 בארה״ב. אלימה גזענית כת קלאן; קלוקס קו

 בוויטנאם. הקומוניסטית ההשתלטות אדריכל ;גיאפ
 ים. מצולות אל ירדה ״ואזה״ המלחמה ספינת

 .1940 ברלין ;מולוטוב
 ן קראב צוללן אתה איפה

 ארה״ב. של ההגנה ממסד על ן הפנטגון
גאה. לקיסרית שהפכה שעשועים נערת ;תאודורה

עמודים. 64 בחוברת

פלילי עבר לבעל■
 הינך ואם שנים 5מ־ יותר לפני הורשעת אם

!אלינו פנה — פלילי עבר לך שיש מכך סובל
קמה אגודה אנו ק לך לאפשר כדי שהו  למחו

בחברה. מחדש ולהשתלבותך הפלילי עברך את

ם האירגון קו שי משפט■ ל
,311—310 חדרים ,8 הנגב תל-אביב,

ת״א. ,2290 ת.ד. ,30448 טל.

■ ■ ת ■ ר פי פ ל ס ■ לריגז ■ ■
)29 מעמוד (המשך
חוד כמד. לפני פורסם אגי של ספרו

ב מחזיקה שההסתדרות מאחר שים.
 של — מאד ויקר — מסועף מנגנון עולם

 גדולה מדינית ומחלקה פוליטיים, פעילים
 קיום על ידעה שהיא ספק אין בתל-אביב,

הספר.
 הבחישה, לא הגיבה, לא היא

ה נגד תביעת-דיבח הגישה ולא
כארה״ב. או בבריטניה מחבר
 לכתוב. לב שמו אחרים גופים אולם

 בכתבה שפיגל, דר הגרמני, שבועון־הענק
 את בפירוש הזכיר הסי־איי־אי, על גדולה
ההסתדרות• על אגי של דבריו

 אלפי במאות נפוץ זה שבועון
 מגיעים עותקים ומאות עותקים,

ההס הגיבה לא שוב לישראל. גם
 הגישה לא הכחישה, לא תדרות,
תביעה.

ידע! המזני־ל
 אבנרי, אורי לפעולה נכנם זה שלב 1ך

 ההסתדרות של הפועל הוועד כחבר ^
 לסדר־ הצעה הגיש הוא מרי. סיעת מטעם
הספר. גילויי על היום

 למנוע כדי הכל את עשה משל ירוחם
 הפועל. הוועד במליאת ההצעה העלאת את

 רינת משה הפועל, הוועד מזכיר אולם
 לאבנרי: אישי במיבתב השיב המשופם,
 הווה, לא היה, לא כי להודיעך ״...הריני

 ההסתדרות בין שהוא כל קשר יהיה ולא
 ארצות״ של המרכזית הביון סוכנות לבין

 הספר את לנו תמציא אס לך נודה הברית.
מת הנך שעליה האסמכתה — האמריקאי

לסדר־היוס.״ בהצעתך בסס
 מוזרה עובדה — ארצה הגיע לא זה ספר

 בחו״ל להשיג דאג אבנרי אולם כשלעצמה.
 לירוחם החומר את המציא הספר, של עותק
משל.

 הפועל, הוועד בישיבת שעבר, בשבוע
 את להעלות שלא שוב אבנרי נתבקש
 את הביא סירב, הוא בפומבי. ההצעה
 חברי בפני וענייני קצר בנאום הדברים
הוועד.

 משל ירוחם נדיר: דבר קדה הפעם
 להמשיך רצה שאבנרי אף בגלוי. התרגז
 כדי -משל, הפסיקו אחר, נושא על בנאום
שהוט השפלה״ ״העלילה על מייד להשיב

 •קשר, כל הכחיש משל ההסתדרות. נגד חה
 בסוכנות ובוגד עריק הוא אגי כי ־טען

 לטוהר עליונה כהוכחה לו. להאמין ושאין
האמ מנהיג-הפועלים כי אמר ההסתדרות

 הודיע בוועדת־רוקפלר, חבר שהיה ריקאי,
להשיב. מה על לה שאין להסתדרות

 היושב אחד איש באילו זה היה
 שהשני מאשר ספסד־הנאשמים על
כמוהו. מפשע חף

 ישראל אחר, הסתדרותי עסקן אולם
 של הבינלאומית המחלקה יו״ר סגן הרץ,

 בשיחה דיסקרטי. פחות היה ההסתדרות,
 פוסט ג׳רוסלם כתב בריליאנט, יהושע עם'

 מאד ייתכן כי השבוע אמר בהסתדרות,
 כדי ההסתדרות את ניצלה שהסי־איי-אי

 ׳60ה־ בשנות אסיאתיים מנהיגים לאמן
המוקדמות.
 אידגון- על-ידי שמומן בקורם המדובר

 (אי-אף- האמריקאיים האיגודים של הגג
 היה הרישמי ושנושאו אל־סי־איי-או),

 נערכו הקורסים וקואופדציה. יחסי־עבודה
ההסתדרות. של האפרו־אסיאתי במכון

 החשד אז התעורר הרץ, לדברי
 בעגיין, מעורב הסי-איי-אי בי

 התערבות להבא נמנעה ועליכן
האמריקאי. אירגון־העובדים

 ברקת ראובן דאז, ההסתדרות למזכיר
 כמה כי נודע הכנסת), יו״ר (לאחר-מכן

 ב- קשורים האמריקאיים ממנהיגי־העובדים
ית שלהבא הוראה נתן על-כן סי-איי-אי.

 מבין רק לקורסים 'בחו״ל מועמדים קבלו
ב או במישרין להסתדרות, שיפנו אלה

ישראל. שגרירויות ' אמצעות
 המלצת פי על מועמדים נתקבלו אז עד

 הוצ־ את שילם שגם האמריקאי, האידגון
 שילמה בארץ האירוח את אזת־הנסיעה.

 הקורם הוצאות עם יחד עצמה, ההסתדרות
לחניכים. ודמי־כים

 את משל ירוחם קרא כאשר
 הוא פוסט״,* ב״ג׳רוסלם הדברים

 יצא מעטות דקות תור התפוצץ.
לעיתו הרץ ישראל מטעם מיכתב

 שד כפאו כאילו הכחיש ובו נים,
הדברים. את אמר שאי-פעם

הז לא פוסט שג׳רוסלם מאליו •מובן *
 העניין •שעורר הוא אבנרי שאורי כלל כיר

 ׳שטי- נונזכשירי אחד העיתון, בהסתדרות.
 הממשלה, של ביותר המובהקים פת־המוח

 העולם לקיום זכר כל עיקבי באופו גונז
 טופל הוא !שבהם במיקריס מילבד — הזה

משמי ידיעות עליו מפרסם או שקרים,
צות.

 ■רוחם העיירה
ה התפוצצו ב

עזריאל שימחה :האם
 שבשי- ביתו את יצא עזריאל צחק *
 במוצאי־השבת, בירוחם 316 מס. בון 7

ל בערב שבע תה הי השעה ימים. 10 לפני
 הוריו נרגז. היה וחצי, 11ה־ בן הילד ערך,

 בטיול. שישתתף כדי כסף לו לתת סירבו
 קצת שהסתובב ואחרי הבית, את עזב הוא

 בקולנוע. השנייה להצגה הלך בשכונה,
 בקירבת יצחק הסתובב חצות לשעת סמוך

שבעיירה. הדיסקוטק
הילד. ניראה שבו האחרון המקום היה זה

 הדיסקוטק את שעזב שאחרי להניח יש
לישון. הביתה, לחזור הקטן יצחק התכוון

 של לילה באותו הביתה חזר לא הוא אך
 יצחק פגש לביתו, בדרך מוצאי־השבת.

ב באבן הוכה הוא ברוצחו. הקטן עזריאל
 ארצה, נפל הוא השמאלית. ברקה ראשו,

מט עשרות כמה הרוצח על־ידי נגרר ואז
 כ־ של במרחק לתעלת־הביוב עד רים,
 מרחק המקום, בקירבת מביתו. מטר 200
בתי־מגורים. נמצאים מטר כ־סס! של

 השמאלית הזרוע
נכרתה

 מייד. רגליה על הועמדה מישטרה ■*
 בחיפושים השתתפו אנשים !עשרות (

 מסוקים כלבי־גישוש, הנעלם. הילד אחרי
 בירוחם וסרקו הסתובבו מישטרתי ומטוס

תוצאות. ללא אך ומעליה,
 בדואי שנער עד יום, ועוד יום, עוד חלפו

 אל- מהשבט עוג׳ה סולימאן מוחמד ,17 בן
 שבירוחם לתחנת־המישטרה מיהר עזאזמה,

ב השיחים, בין ילד גופת מצא כי וסיפר
 הילד של ביתו בקירבת הביוב ליד וואדי,
עזריאל. יצחק הנעדר

 המישטרה לחוקרי סיפר הצעיר הבדואי
 חילה את גילה וכך קיצור־דרך, שעשה
תעלת־הביוב. שסביב הצימחייה בתוך

החוק הגיעו שאליה המיידית המסקנה
 החוקרים נרצח. עזריאל שיצחק היתד■ רים
 השמאלית, הזרוע בגופה שחסרה מייד גילו
, חד. מכשיר בעזרת נקטעה היא

ה נזכרו חשודים, 100כ־ שחקרו אחרי
 עו־ סולימאן מוחמאד של בקיומו שוטרים

 גופתו את שגילה 17ה־ בן הבדואי ג׳ה,
הילד. -של

החוק של במוחם חשד עלה רגע באותו
 ואת הצעיר, הבדואי את עצרו הם רים.
 בדואי ועוד ,55ה־ בן זנון סלימאן אביו
 ברצח כחשודים עודה, דליעה ,20 כבן צעיר
< עזריאל. יצחק

 בפני הבדואים שלושת הובאו למחרת
 יום. 15ב־ מעצרם להארכת שופט־שלום,

 שלושת כלפי חשדה כי טענה המישטרה
 לאוזניה שהגיעו אחרי התעורר, הבדואים
חותכות: עובדות
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