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 פרלמב־ משלחת יצאה שנים שלוש לפני
 אחד לבריטניה. הראשונה הכנסת מטעם סרית

יש ציר כיום הכהן׳ דוד המשלחת, מחברי
:זד. מביקור קוריוז סיפר בבורמה, ראל

 שחבר־ פתק הכהן קיבל אחד בהיר ביום
 לראותו. רוצה הכירו, שלא אחד, פרלמנט

 זה היה לו. שנמסרה הכתובת אל נסע הכהן
 עצמי: את הציג בעל־הבית עתיק. כפרי בית

ה ילדים. לחמשה אב סיפור־ילדים, כותב
מוין. : שם

 שאל ?״ פרידמן־ילין את מכיר אתה ,האם
 כי והזכיר בחיוב הכהן כשהשיב המארח,

האנ שאל בכנסת׳ חברי ד,־א פרידמן־ילין
 הואז אדם מין איזה — לי ״תגיד :בענין גלי

?״ אבי את להרוג החליטו הם מדוע
במא שהזכרנו הפרט את הבן סיפר ואז
 :האחרון בגליון מוין הלורד רצח על מרנו
 הבן ביקר ההתנקשות לפני מעטים ימים
 היהודים ״גורל לו: אמר האב אביו. אצל
לע מד. לחשוב יצטרכו גדולה. טרגדיה הוא
המלחמה...״ אחרי אתם שות

ל שנאספו הפריטים מאלפי אחד זה היה
 ושרק מקורות, מעשרות זו רשימה צורך
 במאמר לבלול היד, אפשר מהם קטן חלק

עצמו.
 פיידמן־ילין נתן סיפר אחר מענץ סיפור

 גר אליהי עם נפגש ד-רצח למחרת עצמו.
ב התקיימה הפגישה ההגנה. מנהיג לומה,

 פרידמן־ילין שבונת־בורוכוב. של הספר בית
 על אקדהו את הניח גולומב, מול התישב

לפגיה השולחן
 שהיה גולומב. חייך ?״ לי מאמין ״אינך

דרמתיות. מג־סשות רחוק
 ״אבל פ־ידמן־ילין. השיב לך,״ מאמין ״אני

!* בטיח זד, בטוח
 חט־!ד; שההגנה אדרי קבד זמן זה 3ד,י
אולטימטום הגיש ופרירמן־ילין מלת״י איש

.--------------א! שעות, 24 תוך לשחררו
 אנחנו ״מד. : גולומב אמר שוחרי). (האיש
 אנחנו בתי״סיהר. לך, איו לעשות? יכולים
 אתכם למטור או אתהם להרוג רק יבולים
״ים לאנגל !

 בחי־ אין ״לני מחת: פרידמן־ילין השיב
 אתכם למסור ׳׳בוליב ל!י אנחנו כזאת. רדי

 :אחת ברירה רי לנו יש ׳.יכן לאנגלים.
אתכם.״ להרוג

 הסתדרו אלד״ ם1דברי-:ימ החלפת אחרי'
 אצ״ל זבדי מ רבים מסרה ההגנה. היחסים.
ח׳׳י.7 מאישי אחד לא אף אך לאנגלים,

 צד על מריר לא לי כיפר אלון יגאל
 שהמוסדות בשער, פרשה. אותר, י של אחר

 בלומד, — ה״היזון״ את לערוך החליטי.
 ״• הבריטית לבולשת אצ״ל אנשי את למסור

 את לבצע הסלמ״ח את לחייב אומד גמר,
 -״ וסננו הפלמ״וו מפקד אולם המשימה.

הםבתוקף. לבך התנגדי — ואלייך שדיי׳
אצ״ל אנשי את ולכלוא' לחטיף סיפנים היו

לאנגלים. למסרם לא אך עצמאי, באופן
בסי־ ההשתתפות פשרה: הושגה לבסוף

 מפקדי ועל אישית, בהתנדבות הותנתה זון
 הסברי- לצרכי כנס לארגן הוטל הפלמ״ח

 שדה יצחק אולם — הפקודה את מילאו הם
 ההפגנתי באופן שניהם, נמנעו אלון ויגאל

 איר־ עצמם שהם בכנס מלהשתתף ביותר,
גנו.

הת לא חד11אנשי.יוקיבוץ־המן יגאל: טוען
 המשתתפים בו. השתתפו ולא לסיזון נדבו
הצעיר. השומר מן ברובם, באו,

ס
 שי־ קיים היה ממש שעה שבאותה מוזר

 פרט על וההגנה. הפורשים בין תוף־פעולה
כש (יזרניצקי): שמיר יצחק לי סיפר מאלף
 לבוא הדשות לו ניתנה לקאהיד, חכים נשלח

רביזיוני עסקן סדובסקי, רפאל עם במגע שם
 כ־ ידוע היד, אך לעזור׳ מוכן שהיה סטי

 להסתדר היה אפשר אם ההוראה: פספטן.
לנצלו. מותר — לא אם מוטב, בלעדיו,
תמו את ממנו קיבל לנצלו, החליט חכים

 תליית אזורי תנועותיו. על וחומר הלורד נת
 קברם. על זיר להניח סדובסקי החליט ד,שניב,

 הרענן, הקבר ליד כמובן, שארבו, הבלשים
ה עינויים. תוך ארוכות חקרוהו תפסוהו,

 באותו עוד הכל. את גילה נשב־. אומלל
פיג׳מה. בעזרת עצמו את תל־ לילה

 מעטות שעות :המענין הפרט בא וכאן
 גולומב העביר סדובסקי של שבירתו אחרי
 זו הודעה לח״י. למרכז דחופה הודעה עצמו
 טדובהקי, של הודאתו פרטי בל את כללה

 האנשים כל את מיד לסלק ללח״י א־פשרה
 כל את לטשטש לאנגלים, נתגלתה שזהותם
העקבות.

 השגנו והתמונות הפרטים מן חשוב חלק
 הציבורית להערכה עדיין זכה שלא במוסד
 מוזיאון ז׳בוטינמקי, מבון : לה ראוי שהוא
 אחד איש של בידיו כמעט לדוגמה, עשוי

 הומר ביום מכיל הוא פעמוני. יוסף ויחיד,
המח פרשיות כל לחקר חיוני שהוא עצום
 ראויה־לשבח התעלמות תוך ז, השונו תרות

,כיתתיים. מפלגתיים מתחומים
 בלוד כצעיר בית־צורי את זים־ עצמי אני

 מן מובהק, צברי יזיכוס תכיל־עיניים, די.
 שקט היה הוא במושבות. דווקא תגדל הסוג

 בשנוי,-שנתיים, ממני מביגר ואינטלקטואלי,
 15 בני אפרוחים עדיין היינו שניתחנו וביצעה

 ביוד היד, קרבלום, לסרק ידעו שבקושי
 היינו ).17 או 16ו מבוגר חייל כבר צורי

שלנו. האידיאלים כל התנשמ״ת בו רואים
 ה־ מן פרשתי עת הגדול, הכילוג בשעת
 עצמו, קו באותו נקט שהוא ידעתי מהתית,

 אחר־כך עצמאי. חוג להקים (כמונו) ניסה
 כעבור שמו את כששמעתי לגמרי. התי־חק

הא לא בקאהיר, ההתנקשות אחרי שנים,
 רבות פעמים פגשתיו כי עמי. למראה מנתי

ל מקום נתן לא ומעולם חרדתי, רקע על
מש שגם נראה ללח״י. שוב שהצטרף חשד

 הוא אם במוהר, מעולם היתר, לא פחתו
הז שק־בלה עד — לא! או במחתרת פעיל
בקאתיר. בכ״ת־הסוהר לבקרו מנה

מכתבים
דדו־ד יצאו רעים שנר

 1891 הזר (העירם מוין לורד רצח על הכתבה
ה הדור לבני בדדיםטוריה מצוייו שיעור שימשח

ה- עיבדה לוותיקים ,זח עם יחד מילהדו צעיר.  פד
 כלל יודעים אינם רבים ישראלי-ם צעירים :מת
 ואלידו חכים אליהו היו ימי מוין לורד חיה מי

ביזז־צורי,
 נבנם כאשד בשרי, ועל עורי על בכך נובדתי

 בנליון התבונן הבחור שלי. למונית צעיר זוג
 : ושאל גירי שעח אותה היה אשר מזה, העולם

״ 1 מישחו רצהו שוב 1 זיז ״פה
תליאביר יזגרנט, דן

 את שקברו קדישא הברא אנשי בי? הימי אני
 וועד הבר בהיותי בית־צורי... ואליהו חבים אליהו
האחר סן ביקשתי הקהילה. מטעם קדישא הברא

 בתשלום חופש סהם לאהד לתת השמשים, על אי
 התוצאה ביום מקומו. את לקחת לי ולאסשר מלא

 במכונית ונסענו חלבן החלוק את לבשתי להורג
 פלונה נצבר. במקום הנרדום. נמצא בו המקים אל

 לי סיפר ימים כמה לאחר שוטרים. של שלמה
 יהודים ילדים היו אילו כי מצרי קצידסשמרה

 נחזית התליה היתד. כדורגל. לשחק למקום באים
המצ של פזזדם נדנל הדי. הד כרי עד אחר. ליום
הגיבו שני את לשהרר יבואו המחתרת שאנשי רים

רים.
 להוביל יצאנו להורו, ההוצאה שהסתיימה לאחר

 נסעה מאחורינו לבית־הקברות. הקדושים גופות את
 הדרך ולאורך משטרה. מכוניות יטל שלמה שיירה
 מסגי פחדו הם פזויינים. שוטרים משמרות ניצבו

1 מותם לאחר אפילו חשניים
 המור לנו חיכה בית־הקברות של הרחצה בחדר
 הבבוד את הניבורים לשני לחלוק שבאו יהודים,
שנמ המצרי. משמר־הגבול אנשי אולם האחרון.

 בשם יהודי מרב־סמל פקודה קיבלו במקום. צאו
 הנאססים את ופיזרו עליהם ממונה שחיה כהן.

 נתרוקן והמקום נפצעו רבים יהודים במכות־רצדז.
כהרח־עין.

 נכוה. קצין־משטרה עלינו עמד רחיצת־הנופות בזמן
באמ הפרשה כל אל התיחם הוא באקדח. מזויין

 ראויים הם כהלבה. הגופות את ״רתצו : ואמר רה
 כעבור אולם הסוף.״ עד ניבורים היו הם לכבוד.

 סלים המשטרה מפקח למקום הניע מספר דקות
 שקברנו לאחר בנו... להאיין והתחיל באשה זאבי

 המצרים עלינו פקדו ז״ל, ובית־צורי חכים את
 שאנשי-הסחתרת פחדו הם : הקבר על בטון לצקת
לאו-ן־ישראל. אותן ויעבירו הגופות את יגנבו

 לשווא. היה לא הגיבורים שוי של הגדול פעלם
 כא-טר מספד. שבועות כעבור כבר בבד נוכחתי
שנאש מצרים, צעירים כמה של קמשפטם האזנתי

או מהם אחד ושמעתי אנגלי טועדוו בפיצוין מו
 שני כמו ממש הבריטים ונד נילחם ״א.ו : מר

קבוצת־שטהו״ אנשי הניבורים
תל־אב־ב מאקס,

השנה איש
 המחוזי בית־המשפט באולם נוכח הייתי במקרה
עדו את בראנד יואל מר שמסר שעה בירושלים

 בלתי־נשב־ חוויה זאת היתה כי להודות עלי תו.
למ האמת. את להניד שקם אדם לם.י ראיתי חת.
 לו אירע מה עליו. שהופעל הנדול הלחין רות

(העו למערכת במכתבים עצמו את סותר שהוא
 אף על הלחץ. אותו שבר האם ? )991 הזה לם

 בראנד כותב חישוב איות יסור על אוב, ? הכל
 ? והרוו וועדת-ההצלה מהבר' אחוזים עשרה כי
 שמונה רק כולה הוועדיז היו לי. שידוע כמה עד

 יד בגליון רווקה כי לכם נראה זה האין אושיט.
 שהביא האיש מוין, הלורד רצח לפרשת מוקדש

 לשורות — התיק ממא״י איש — בראנד את
 ? עצמו בראנד של תבוסני כה מכתב מופיע לחייי,
עו פרשה־קמטנד כל היהירה. הפמליות זאת ואיו
התחילה היא :מלחמת־מבתבים של רושם שה

״1 (פנימי המזרחי לחברי ב״מכתבים  סלכיאל של )
 הזח העולם למערכת במכתב ומסתיימת נרינוולד,

בראנד. יואל של >1 ביותר (חיצוני
ירושלים יוטיפדב, אברהם

אכל הולדת, יום כמקום
 בבית נרינוולד סלכיאל של הופעתו על בכתבה

 ללבושו כי ציינתם ).886 הזח (העולם המשפט
 של תסיכים נאום :כפץלדז סיבה היתה החניני

 נרינוולד. של הולדת* ויום תסיר שמואל עורך־דיו
אות־הקום־ נשיאת טעותכם. על אתכם להעמיד עלי

1 ! ז ד; א ש ד דון8הדוי ש

כרטיסי זיל בהגרלה בי בזה מודיע

ד ד מ ל ה הקיין ע
 כד דפיכד, וצל״ המספר זכה

 כדיון בידיו יש אשר קורא
 מכוניי א>91< הזה״ ״העולם
 כספרות המסתיים כמספר

 ככרטיס- איסוא,\ זבן, ׳52
 זוגי. חמם

,י , )
 למשרד להמציא מתבקשים זזזובים;

הבא, הראשון החל,סיום הזה העולם
 הששי ום מ מאוחר ולא ,21.11.54

ה ובו הגליון את ,26.11.54 הבא,
ל אישי באופן אם הזוכה, מספר
 — או 9.00—134(0 בשעות משרד
 ד. לת. בדואר נאם ,14־00—18.00

תל־אביב. ,136

 שבאותו מפני באו השחורים הבורים ולבישת מיות
 שנפל נרינוולד. של בנו לנפילת יונדהשנר! חל יום

 חל הולדתו יום ציון. הר על שנים שש לס:י
כן. לפני מספר ימים

ירושליט חנוכה, משה במחתרת נישואין
 בדבר )889 הה (חעולם שחור שמחה של הצעתו

 את לאלץ כדי להתחתן. העומדים הזוגות שביתת
 מעשית היא אזרחיים נישואין חוק לחוקק הממשלה

 על־ידי לארוז אפשר אחד חודש במשד ונכונה.
 והממשלה — כאלה זונות מאות מתאימה המכרה

הלחץ. מול לעמוד תוכל לא
בני־ברק חמיאל, ח.

 שלה סיר־הבשר על תוותר לא שהרבנות ברור
 דדך למצוא עלינו כן על הפאראזיטי... מעפרה ועל

 הדבר אם אפילו הנוכחי. חוק־הנישואין את לעקוף
ולהי למחתרת לרדת או והקואליציה. לפירוק יורום

1 ובאומץ בכוח בחוק לחם
 חולון ברוך, רא־בן

 מדים, ללא הננו אלמונים, חתנים
 בנות־היופי, כלות לידינו
 החיים לכל גוייסנו כולנו

אופי. של כבר עוין זה פחות, או
בתולים ללא שם

 >885 הזה (העולם שחקני-השוה על בכתבכם
 היה די־מאניו מרת של שם־הבתולים פי ציינתם
איב דימויו ובדת מצחיק. ממש זה מונרו. מרילין

 חמש־עשחה בגיל נישאה כאשר בתוליה את דה
 השם לה ניתן בטרם רב זמן כן), לפני עוד (ואולי

מונרו. טרילין המסחרר.
 ארצה א/ק אריאל, אברהם

 הנית ג׳ננזלמניס, כדרך נהג הזה העולם
ההיפך. שהוכח עד בתולה היא בתולה כל כי

אחד כרך
ה את לכריד הזה העולם לקוראי ישנה האם

 ביוה מפעל תיזמו אולי ? נדול אחד לכרך חוברות
 צה״ל נמיר, שמואל י

 השנת •יזגליונות את יכרוך הזד. העולם
ב כנוי האזרחית בראש־השנה קוראיו של
שנה. כל

 המצויר ימיכועח
יאי־נעוהסציה

ל״י מליץ 10 לצפור כיצד
קלים שלבים בסשרה

ב* המקומית המועצה לראש גש •
 עומד שעתה לו וספר קרית־פשמילסקי

 לסר׳יגה במפעל ל״י מליון 5 להשקיע
התי במזרח במיג!־ היחיד מצמר־עכברים,

 הקרי!־״ ממובטלי 2400 שיעסיק כון,
חינם מגם 50 לך שיתן :תנאי הצג

 והמסים החשמל המים, במחיר והנחות
העירוניים.

 מעמד וקבל ההשקפות למרכז פנה •
מאושר. מפעל של

מוע של הרשמית ההמלצה בעזרת *
ה מרכז ואישור קרית־פשמילסקי צת

 והתעשיה המסחר למשרד פנה השקעות,
ל מלט טון 5000ל־ רשיון־ייבוא וקבל

 . המפעל. של העיקרי הבנין הקמת
ר מכו ..* ה בשוק מלם טון 2500 ..

 להביא כדי זה בסכוס והשתמש שיחור
הנותרים. הטון 2500 את

 חסרים עוד שלצערך לעיריה הסבר *
ה את לההים רדי יי״י ■״■*י* יי׳■ ־1י

 את הניח כבר שראש־המועצה מפעל,
 חנוכת על הכרזה תוך שלו אבן־הפינה

חדש. אזוד־תעשייתי
 שהעיריה שעה בביתך בנחת שב *

 הפיתוח רשות אצל זעקות־זזמס מקימה
 תהלואח את רבים .בסאימצינז ומשיגה
ארוך. ולזמן נמוכה בו־בית

 200/ס של ברבית הכסף אח הלווה *
 יהיו שנד, שתוך כך קצר לזמן לחודש

 מאות כמה ביותר, הגרוע במקרה לך,
ל״י. אלפי

 הלוואה ודרוש המענק ללשכת פנה *
 ציוד לרכישת ל*י מליון סמשה של

 אסיפות־ מסיבות־עתונאים, ארגן חיוני.
 ראיון המקומית, המועצה מטעם מחאה

מפ השתתפות את ותבטח הנשיא, אצל
באיזמיר. הבינלאומי ביריד עלך
 בי השיה, בסוף למועצה, הודע *

 יפה עולה אינו עכברים שצמר גתברר
הארץ. של האקלים בתנאי

 את ולהשקיע לנוח לשוייץ סע *
 ומציע חוזר שאתה לפני שצברת, הרווחיס
 וח*> במקוס להקים מגדל־פפרמן למועצת

 ישראל, דיני לפי בגדי־ים לייצור על
הראשי. הרב בהמלצת

החמשיר
 : טענה — תמר שמה — נערה

 !״ באופנה עכשיו ״האופניים
 לרכב היא ניסתה אן

 למצב עברה חיש
קאתמם 00110 •סתסםאס
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