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(איי). פלשתינה משטרת
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 בגזי המביאות ידיעות חלף כדלקמן הפרסים את תשלם הארץ ממשלת
 ו!; ״לוחמי לעצמם ־ (הקוראים שטרן קבוצת חגרי מששת אחד כל של למאסרו
:ישראל״)

לאיי 500 לאיי 200 לאיי 500
לבשטין יעקכ יזרניצקי יצחק פרידמן־ילין נתן
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170 גובה: 165 גובה: 176 נובה:
ביגוני הגוף: סבנה חזק הגוף: כבנה חזק :הגוף מבגד,

הומות עיגים: חומות עינים: כחולות עינים:
שחורות שערות: חומות :שערות נהירות :שעדות

׳כי1 מוצא: שולני :מיצא פולני :א3מו

שהי״ משטרה תחגת ולכל שהוא משטרה קצין לכל זמן בכל למסור אפשר הידיעות את

ג׳ונם, ריימר מ. י. ירושלים,
י מל■ המפקח .26/4/1944

 על של קודמו במישמר, פורסמה זו מודטהבילבד לא״* 200
 בכל פורסמה היא .1944 במאי 8ב־ המישמר,

 קטן בסכוס הוערך יזרניצקי) (יצחק שמיר הבריטי. השילטון בפקודת ישראל, עיתוני
המחתרת. באירגון חשיבותו את כנראה, אז, ידעו שלא הבריטיס על־ידי יחסית

שר ר א ח כ  61 על־ידי שמיר יצחק נ
הכנ ידשב־ראש למישרת חברי־כנסת

 מושב על התיישב הוא נרגש. היה סת,
 גיבורי ״אחי :אודות דברים ונשא היו״ר

ישר לחירות בדיד שנפלו חמחתרת...
 חרונו״. על לידי כאן נמצאים חם אל...

 כאן...״ עד אני וחגעתי חגענו בזכותם
קו אצל ריגשה עוררו שנדר של דבריו

שניצ ישראל״, חידות ״לוחמי ותיקי מץ
 יצחק היה עסורם והאורחים. ביציע בו

ומלואו. עולם שמיר
 נולד יזרניצקי, למישפחת שמיר, יצחק

בפו חוז׳אנה הקטנה בעיירה 1915 בשנת
 שראתה צוונית־לאומית למישפחה לין,
 ליצחק. עברי חינוך במתן בל־יעבור צו

לעיי מעיירה בנדודים עליו עבדה ילדותו
 ב־ התיכוניים לימודיו את סיים הוא רה.

 צעיר בגיל בביאליסטוק. עיברי בית־ספר
התנו ישל תנועת־הגוער לבית״ר, הצטרף

 בדומה נרשם, כאשר הרוויזיוניסטית. עה
 בגין, מנחם וביניהם מבני־דורו, לרבים

 :חצוי היה בווארשה, המישפטים ללימודי
 כאשר וללמוד, כשקט לשכת יכולתי ,,לא

כפי ליהודים,״ מדינה כנו בארץ־ישראל

יותר. מאוחר שנים מיספר שסיפר
 באוניברסיטה ללימודים נרשם 1935ב־

 הר־הצו־ על שתיתה בירושלים, העברית
 ,מותיר כשהוא בגפו, ארצה ועלה פים,

 הם אחיותיו. שתי ואת הוריו את בפולין
השנייה. מילתמת־העולם בימי השומדו

 יצחק הצטרף 1936 מאורעות פחוץ עם
 רזי־ דויד של ;בפיקודו לאצ״ל, יזרניצקי

מחתר פעילות לשלב מנסה כשהוא ;אל,
 שקוע כבר היה 1937ב־ לימודיו. עם תית
שכי למען בפעילות באצ״ל, ככולו רובו

 על והמאורגן״ ״הישוב של ״ההבלגה״ רת
כש הערבי״, ב״מרד הערביות הפעולות

 ביפו המוקש בהנחת אישית משתתף הוא
ערביות. שייתת על ובהתקפות
 אברהם של ופרישתו באצ״ל הפילוג
 שמיד יצחק את הביאו שטרן, (״יאיר״)
 מן לחדול שלא התובעים עם להזדהות

 למדי־ ■בניגוד הבריטים, נגד המילחמה
ש עת, אותה של הרוויזיוניסטית ׳ניות

 של נוסחת־הסתירה את למעשה, אימצה,
ה נגד להילחם ״צייד :בן־גוריון דויד
 — מילחמת־עולם אין כאילו חלכן ספר
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