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הראשון: והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

 היום גם כתבנו יצא יום, כבכל
 מה לראות כדי הלבנון, גבול אל

:כתבתו הרי לגדר. מעבר נשמע
ו לאורך הזהירו שוב ערפילי״הבוקר  די

נר לא תכונה שום הצפונית. הפטרולים
 לעבד כדרכם יצאו והפלאחים לעין, אתה

 — כתבתנו (ר׳ שלשום אם־כי השדות, את
 האם הגשם). בגלל השדות, אל יצאו לא

ה שמא או הנוח, מזג־חאוויר זה היה
 פיתוי' חגליל לאלוהי ן בקרבות הפוגה
נים...

בפעולה כתבנו
המלבלבת הצפון גדר ליד

 כשהוא פגשנו לבנוני, פלאח אחמד, את
ה לכביש״הדרום סמוך שדהו, את זורע

 לעברו. קראנו אחמד,״ ״אחלאן לבנוני.
 ״נו,״ אחמד. לנו ענה יורם,״ ״אחלאן

 חג־הפו- את אצלכם חוגגים ״איך שאלנו,
״רים ״היל אחמד, ענת השם,״ ״ברוך !
 למלכת־ והילדות לליצנים התחפשו דים

 אחוז, ״מאה ז״ המוראל ״ואיך אסתר.״
אחוז.״ מאה יורם

אחמד פלאח
מודאגים לא גבוה, המוראל

 המתחולל הפנימי המאבק כי נראה
 הדי גם לאיזור. הגיע לא עדיין בלבנון

 זה, שטוף־יערות בצפון נשמעו לא היריות
ני שלגים ומי מעיינות בפיכפוך המפכה

 לירוק-כתוס-סגול בינות עז בזרם גרים
והתמימים. הזכים הרקפת פירחי של

 את חטלסקופית במצלמתנו ליווינו
לח (מבעד בו חזינו לביתו, שחזר אחמד

 אשתו. את בעל כאשר חדר־המיטות) לון
 ז״ היח ״איך אחמד את שאלנו ״נו,״

מכנסיו. את ורכס השיב, גמור,״ ״בסדר
 כביש על לסיומו הגיע שיגרתי יום עוד
מחר. אליכם נשוב הצפון.

ה ט ט צי
ל מובאים מהמיזרח אלה ״...בני-אדם

עבו תפוקת שיפיקו וכדי לעבוד, כדי גרמניה
 לגמרי. טיבעי עניין זהו האפשר. ככל גדולה דה
או להביא כמובן, אסור, לתפוקה להגיע כדי
 עשר לעבוד להם לתת מקור, קפואים תם

 למען לאכול, להם לתת יש אדרבה, שעות?
כוח...״ של רזרבות להם יהיו

 מנהל-מיפעל לכל נתונה ״זכות־הענישה
 הפולני... העם בני חקלאיים פועלים לגבי

 לדין לתבוע רשאית רשות שום אין זה במיקרה
מנהל-המיפעל. את זה בגלל

 הפועלים את האפשר ככל להרחיק ״יש
 הבית מחברת הפולני העם בני החקלאיים

 וכו. ברפתים אותם לאכסן ואפשר (הגרמני),
למיכשול.״ כאן יהיו כלשהם שמעצורים אסור

רוזנברג, אלפרד
הנאציוג המיפלגח אידיאולוג

הכבושים. המיזרחיים השטחים לענייני והשר

ניב. קובי מרמרי, חנוך :לדפוס הביאו

המערכת דבר

 ושטינה סייג
מג״ב ־

ה היינו זקוקים אם ח כ ו ה  על ל
ל מ. של נחיצותו ו ב ג ה בנצרת ה
 ז. תופיק ק י ב ע ש ל ו ב ה בא אדומה,
 (כהמופתי ובמופתים באותות והוכיח
ש ש. עשה יפה כי ימ״ש) חוסייני מ ה
 אל מגב״ו בשולחו הלל ש. טרה,
הנוצרי. י. של עירו

ו שר את הקדים וכבר נ ת ר ט ש  מ
 שלח אשר פילאטוס ז• האיטלקי הפקיד

ו י ת ו נ ו י ג  ביד נהג ואף הגליל אל ל
ה ק ז כרו שהפיץ יישוע אותו כלפי ח

ר תחת זים, ק ב בבית־הספר. ל

 אין כי אדום ז. אותו יטען ואל
ת ערים וכי בעירו פרוטקשן ו ו ל  ש
 אלימות — היהודית כנתניה ושקטות

ק ילמדנו כלום ממנה. א ז ו  זה ק
ע ש מהו? פ

״בר שנאמר כוח, יישר ולממשלתנו
 יורה״ מטאטא אפילו — הבורא צות
וכמה. כמה ת ח א על ומג״ב —

ולגיהזת לבטיחות המוסד ישראל מדינת

ת תקן ק ז ח □ א 2 ערבי /7 (תיקון) 6
הבאים; התנאים את קיים אם אלא אדם יעסיק לא

 ערימת־קש או מזרון במקום יימצאו אלא־אם־כן ערבי אדם ינעל לא א.
 צרכים לעשיית וכלי מים פחית לינה, לצורכי לפחות ״מ0 5 בגובה

גרם. 300מ־ פחות לא של ומנת־לחם (נפרדים),
או מחבט־גומי ו/או מטפים הימצאות שווידא קודם ערבי אדם ינעל לא ב.  ו/

 מכשיר וכל מצתים גפרורים, סיגריות, הנעולים מן לשלול יש דלי־מים.
לדליקה. לגרום העלול אחר

 במקומות קצר. אפשרות למניעת החשמל שינתק קודם ערבי אדם ינעל לא ג.
 שעליהם סולמות להתקין או לניקוז, לדאוג יש להצפה המועדים נמוכים

הצפה. של במיקרה לטפס הנעולים יוכלו
 או המקומית, הרשות ראש של מפורשת הוראה ללא בערבי אדם יירה לא ד.

מטעמו. שהוסמך מי
 שעות 24מ־ למעלה הערבים נעולים שבו מיקרה בכל או חג, או שבת בימי ה.

שעות. 18־20 מדי דקות 10ל־ להוציאם לדאוג יש ברציפות,
 הרשות ראש מאת באישור־בכתב אלא ויכלאם, ערבים אדם יצוד לא ו.

המקומית.

 צפרי יהא מקצתן אן כולן התקנות על העובר אדם
גם־יחד. שניהם או מאסר ימי 3 או ל״י 250 של לקנס




