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מחר7 אורחים הזמנת
את גם והזמין תשכחי או

 ־יבו ־בוטשר של הבשר ומוצרי הבשר
 המפעל ומן המשק מן ישר טריים

 בפער החסכון עקב פחות לך ועולי□
התיווך.

נקניקיות * נקניקים *
סטקים * פסטרמות .*
כבדים * ■ספריבס־ *

 ונכין נחתוך טלפונית הזמנה פי על
 לך הדרושה הכמות את בדיוק עבורך

 ־ המוצרים אח להגיש תירצי בה ובצורה
 הזמנתך את לקבל תוכלי כשעה ולאחר
שלנו. השיווק במרכז

״י11ט₪־-11״
ומוצריו בשו לשיווק ויסרב!

 תל־אביב 26 גמליאל רבן רח׳
650335 טל. אלנבי) קולנוע (מאחורי
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 ״נכדת הכתבה געיקבות
הזה״ (״העולם המנהיג״
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 פון־וייזל זאב ד״ר אבי, צדק
 לאמור, אותנו הזהיר כאשר ז״ל,

דב הרבה אודותיו לנו ישמיעו כי
 ומיקצתם לשבח מיקצתם רים,

 לא הם רוב פי שעל אלא לגנאי,
נכונים. יהיו

 חשובות פחות טעויות שאר בין
 המנהיג״ ״נכדת שלכם שבכתבה

 כאילו הגירסה, את לתקן אני חייב
 ב־ סגךאלוף דרגת קיבל ז״ל אבי

 הצטרף שאבי הוא הנכון צה״ל.
כ (ולא כתותחן התותחנים לחיל

 צה״ל, של להיווסדו סמוך רופא)
שירו ובמהלך סג״מ, דרגת קיבל

 לזכור ראוי סרן. לדרגת הגיע תו
לדר היתה ההם בימים כי אמנם,

יח ומשמעות ערכיות אלה גות
היום. להן יש מאשר אחרת סית

 ״איים ז״ל שאבי נכון זה אין גם
בת ז׳בוטינסקי של שילטונו על

 כזו כוונה כל לו היתד. לא ; נועה״
אה יחסי ביניהם היו כי מעולם,

 בשביל מדי אמיצים והוקרה בה
כד•

 רב זמן רכש בארץ פירסומו את
ל הודות בלטרון, מאסרו לפני

 מאבקי בכל האמיצה מעורבותו
וה הפנימיים והציונות, היישוב

ב כחלוץ עלייתו מאז חיצוניים,
זה היה לא ומאידך .1922 שנת

פץ־וייזר זאב ד״ר
ודגנאי לשבח

 להקמת תוכנית ״הגיש אשר הוא
האימ במיסגרת יהודית מדינה
 (״הדומיניון כזו תוכנית פריה״.

ב עוד ז׳בוטינסקי הגה השביעי״)
 וביניהם ממקורביו, ורבים חייו,
 אבי ואף באנגליה, ווג׳ווד לורד
לפת למאמצים שותפים היו ז״ל,
ולהגשימה. חה

תל־אביב פון־וייזד, דן
 ו־ פון־וייזל בין היחסים •

שו רבדים בעלי היו דבוטינסקי
מתי ביניהם היתה פעם ולא נים,
 פון־ של הדומיניון תוכנית חות•
 האישים של מזו שונה היתה וייזל

 עד בנו, מזכיר שאותם האחרים
 שהציע בכך פון־וייזל, דן רך־חדין
 מיל־ במהלך בכוח, אותה להגשים

הפי על־ידי השנייה, חמת־העולם
הב הדגל תחת אך חזויינת, כה

ריטי.

בידע□ ג□

ארץ־־עגראד היא
בחב־ יהודי יישוב א-פרופו

ייו•
 ואיק- בירעים עקורי עם ...ומה

 לחזור זכות אין להם האם ריתז
? לבתיהם

אוס־אל־ מחאג׳נה, חמזה
המשולש פחם,
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