
זבולון ים יורדי אגודת
6.9.55 ג׳ ביום תתקיים הפרסים מפעל של ההגרלה

 רמת־אביב כגני גדול בנש!?
אירו-ויליס נוסעים מכונית הראשון: הפרס

חשמלי מקרר : השני הפרס
חשמלית כביסה מכונת : השלישי הפרם
תפירה מכונת : הרביעי הפרס

 אחרים פרסים מאות ועוד
 אגרות כרכישת הזדרזו
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 בישיבה רק בישיריס ווסנניס ישראל ער• וסיחר

היום שעוח בכר כשבירך פנו׳ בישיר הסקוס .אנד לחסנח פנה וזווסע•
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יורדים המלח •ם פני
האח השנים 25ב־ ירדו המלח ים פני
 ים כידוע, מטרים. וחצי בארבעה רונות
 בעולם ביותר העמוק המקום הוא המלח
מטרים. 394 8ל־ כעת מגיע ועומקו כולו

 כותבים — יורד המלח ים כשגובה
 יורד אם אבל ובספרים. בעתונים זה על

 זה אין — שברשותך המזומנים סכום
 אתה רק ושוב, אותך. אלא איש, מענין
 הזאת הירידה את למנוע שיכול האדם

 להוציא במק־ם הקשות. תוצאותיה ואת
 דאג בלתי־חיוניות, למטרות כספך את

 קטן, אפילו קבוע סכום חודש כל לחסוך
 מיד פתח ניכר. לסכום הזמן עם שיצטבר

 לדיסקינם, בבנק גמול) ח״ג(חסכון חשבון
 10(מ־ קבוע סכום חודש כל תכניס בו
 חדשים עשרה ובמשך ל״י) 100.— עד

 שחסכת לכסף נוסף לקבל זכאי תהיה
סכום. א־תו בגובה הלואר, גם והריבית

 אפשר גמול) (חסכון ח״ג חשבין את
 לדיסקונט א״י בנק סניפי בכל לפתוח
הוצאות. כל ללא בע״מ

במדינה
 מתרוצצים בו משרדו, את הקים בעזרתו

ומשרתים. כתכניות מזכירות, עשרות ויום
 להרים היסס לא בכר האנושי. הגנרל

 שמואל סיכם במשפט קסטנר. את נס ׳!ל
 : במלים בכר על התקפת־המחץ את זמיר

 מר א (יהודים) הציל בכר מר הא ,אדוני,
 — בסדר היית בכר האומר הציל. זימלר
 מכך. מפלט אין בסדר. היה הימלר זומר
קסטנר האומר :אדוני לכת, ארחיק אני
 אומר בסדר, היה בכר אומר — בסדר זיר,

״בסדר היה ;ימלר !
 ״בכר : הוא פסק זו. טענה קיבל הלוי

 בהונגריה הן היהודים השמדת את :יצל
 ופוליטי כלכלי סח־טה כאמצעי ברייך יהן

 מעוניין היה (קסטנר) העולם... יהדות :לפי
 שות־ בכר. של האליבי בפעולות 'השתתף

 היא וקסטנר בכר בין האינטרסים זזת
 ולהנד לגרמניה לשוב קסטנר את זזהניעה

אתו.״ משותפות בפעולות שיך
 האינטרסים, זהות את לאשר רצה כאילו

 נר־ במלים קסטנר את השבוע בכר זילל
 בימי שפגשתי ביותר עז הנ ״האיש שות.
 ״לדעתי היהודי. את הנאצי שיבח זיי,״

 מספר להצלת קסטנר של עבודתו :ביאה
 תרומתו את גם אולם אנש־ם.״ של דול
״העז : מיותרת בצניעות העלים לא ולו
 יהודים) (להצלת ההם בימים שהגשתי ה

 גישה ואיתר, אנושית, גישה מתוך :ער,
האמת!״ י לגיל, לסייע כיום אותי :חייבת

ת ל לגו ם. גו תי מ  בלבד אחת בנקודה ה
 דברי לבין הנאצי דברי בין סתירה ;יתד,

 כתב לביודהמשפט שהוגש במיסמך יה.־די.
 שהודות קפלן לאליעזר בשעתו ;סטנר

 פושעי- של ממשפט בכר ניצל התערבותו
 קערת את שהפך המיסמך זה היה ;לחמה.
 בעדותו. שיקר קסטנר כי הוכיח ;משפט,

 לשחרר שעזר נמרצות הכחיש לכן קודם :י
לטובת־. שהעיד או בכר, ;ת

 של התערבותו כי בכר גם הודיע עתה
 שגם מסתבר מדבריו מיותרת. היתה !סטנר

 ההונגרים וגם הרוסים גם ־,אמריקאים,
 העמוקה ההומאנית בגישתו מיד ־,בתינו

 אותו משחררים היו ושהם .ס.,0ה גנרל של
 והיהדות ־כנות הס בשם שקסטנר, מבלי :ם

לטובתו. הצהיר ;עולמית,
 לתת בעל־פה, לפחות מ־כן, היה בכר

 מה להיווכח ההזדמנות את לישראלים :ם
 לבוא מוכן היא כי הודיע אנושיותו, דידת

 לא הוא קסטנר. לטובת להעיד בישראל,
 את משפטי, כמוצג עמו, יביא אם ־•ירש

 של־ צלב־הקרס סרט ואת השחורים ־,מדים
 הס.ם, סמל ואת הקודמת, גדולתו בימי :ש

שתי עם גולגולת־מתים :ת רב־המשמע
צלובות. עצמות

אים רצו••□ איו□ עתונ
 אדמדם, שער ובעל חום מעיל לבוש גבר

 בעצבנות צעד ארצה, מא/ק ירד ,50 :בן
 חיפה, בנמל הנוסעים באולם וחזור הלוך
 בסידור לתורו ניכרת בחוסר־סבלנות זיכה

 בגדים, מלאת מזוודה כלל המטען זמכס.
 כאילו ומסמכים. ניירות מלאת שניה מזוודה
 מכונת- עליה עמדה כנה, ת על לרמוז

:תיבה.
 את לדעת אולי, מעוניינים, היו רבים

 בגרמנית שאמר האיש, כי המסמכים. זוכן
 כיואל נתגלה לדבר,״ מדי מוקדם ״עוד .־חה

 פרשת־קסטנר של איש״המכתורין :ראנד,
 לקסטנר, הקרובה האנזי, אשתו, לעיל). ראה
תרת. מי. מלה יאמר שלא דאגה לצידו, ימרה

ה ע ת. ד מ י י סו  ״נסעתי :בי־אנד טען מ
 חשבוני. ועל דעתי על באפריל 'אירופה

 האמת את שיגלה ספר לפרסם רוצה זני
 לד,ש־ פרטים עוד לאסוף ועלי השואה, :ל

 כבר הוא בגרמנית, אותו כתבתי ,ימתו.
 ול־ לאנגלית גם יתורגם לעברית, זורגם

 שיופיע, עד מו״לים. לו מצאתי •רפתית.
 אצל גם סיפר לא הוא כלום.״ אספר לא
 את מארח־ו רשימת כללה ואם ביקר, .?י

בכר. קורט
 השואה על מאמרים בראנד כתב בינתיים

 על אולם אמריקאי. ובעתון שווייצי :עתון
 לדבריו. כתב, לא ופסק־דינו קסטנר משפט

 מאד ונמרצת מסוימת דעה לי ״יש ::י
זה.״ נושא על

 רגזה לשיחה, קץ שמה בראנד האנזי
 עתונאי עצמו את הזמין כאשר גלויות
 :ברור היה ערב. באותו בראנד לדירת

רצויים. אינם עתונאים

הכנסת
ך אין ר ק צו עו צ ל

 הארצי הסמינר מן שהובאו הכבאים,
שלים, ביר, עתה המתקיים לכיבוי־השריפות

 לא הכנסת. בגזסדרונות הסדר על שמרו
שום :המקצועי בשרותם צורך כל ר,־ה

 מתוק ירח־דבש להיפך, התלקחה. לא שריכר,
ה הכנסת פתיחת עם בבית שיר ולבבי

שלישית.
 לבוש נמוך, גבר הצדיעה. סלוגת־ד,שוטרים

 : נכנס שדה־בוקר, מיסדר של מדי־החאקי
 ידידים התמלא. המזנון בן־גוריון. דוד

קומו — רעהו ידי את איש לחצו וותיקים
 האנשים למפ״מי. צ״כי לאיש־חרות, ניסט
 רעהו, את איש להשמיץ גמרו עתה שזה

 חודשיים, בעוד בכך להמשיך והמתכוננים
בנפש. כידידים שעה לפי נהגו

 התרועה רבתה שעת־האפס לפני דקה
איש חרות, ח״כי חמשה־עשר :בכניסה

 תהלוכת־ את ערכו בתו, או אשתו עם איש
 במזנון הטון את קבעו מהר חיש ן. הנצח

 שופעת בן־גוריון, פולה אמרה ובמכדרונות.
אתם מה י יש ,״מה :כרגיל פעילות
?״ רעש הרבה כך כל עושים

 היום של הלא־נעים הצד כידיים. ישר
 שלא השניה הכנסת חברי של ביקורם היה

לח כדי במיוחד ושהוזמנו מחדש, נבחרו
 כצללים. הסתובבו הם עצמם. בלווית זות

לעו לחייך ניסו יותר המאושרים חבריהם
 הרב אפילו כלום. קרה לא כאילו מתם

 את החברים* כזקן שניהל ניתק, מרדכי
 יוסף היושב־ראש של לבחירתו עד הישיבה

 של צעיף הטרגדיה על פרש שפרינצק,
 את שנטשו ״החסרים מן נפרד רחמים,
הכנסת...״ עבודת

הת־ על להודיע שרת משה קם כאשר

הארץ
 התאחדות נשיא איזקסון, צבי מר

 ל- בקשר הארץ... את יצא האיכרים,
(מעריב). הרקובה בעונה ההדרים שיוזק

 תל־אביב ש. י..
 ההדר. בממלכת רקוב משהו

 יופיע עצמו כהן (חיים) שמר מסתבר,
אחרונות). (ידיעות העליון בביה״ס

 אביב תל עמנואל, פנחס
7 בגרות בחינת
 מעוני ושעיר משכיל חמוד, )29( צבר

אחרונות). (ידיעות הנתונים באותם ין
רמת־גן דויטש, לאה

7 לעזאזל שעיר

 לראשונה אחדים נזכרו הממשלה, פטר,ת
 כראש־הממשלה. עדיין מכהן הוא שאמנם

 :אליו לב איש שם לא רגע תו א עד
 אשתו אפילו אמרה השליט. ה־ה בן־גוריון

״מתיחסים :ברחמנות חרותי, ח״כ של
בסדר...״ לא אליו

 לעורר נסיון לב בחצי נעשה ושש פה
 בטוחים היו הסידורים כל לם א מחלוקת.

 נשיא בנאום הבית פתיחת אחרי : מראש
 (שמונה) סגני־היושב־ראש נבחרו המדינה,

 נעשה הכל ).23( המסדרת הועדה וחבוי
 שמשהו חדי־המבט הבחינו זאת בכל ך. בחי

 של לגדולה עלייתם עם בכנסת. השתנה
 פוליטי, יותר צביון הבית קיבל הרות, אנשי
מקודמו. כלכלי פחות

 אנשי הושבו בגודלה השנייה כסיעה
הת הצ״כ. של במקומם מפא״י, ליד ת הר

 שופע השחרחר, בן־אליעזר אריה לוצץ
קרו כך כל אנחנו ״עכשיו :הנימוסיות

 אפשר לצעוק. רך צ כבר שאין עד בים
בידיים...״ ישר להשתמש

משפט
מו ט כ ר ס □ ב ש• בל
נצר צורף של לחנותו נכנסו זוגות שני

 רעולות־ הבחורות בחליפה, הבחורים — תי
 ״אחרי זהב. מטבעות לקנות ביקשו — פנים

 ישראל את עוזבים ״אנו הסבירו, ״ החתונה
 להסתדר לנו דרוש הכסף לירדן. ומסתננים

שם.״
 לבסוף הצורף. פרח באסם מאן תחילה

 קבע קדימה, כדמי ל״י 100 קיבל הסכים,
 ה־ להשלמת בדירתו, ערב לאותו פגישה
עיסקה.

 הקבועה בשעה לפתע. נשלף אקדח
הרעולה. ארוסתו ואתו הבחורים אחד הופיע

 ביום שנולד שפרינצק, של מזלו לרוע *
 ,7.11.84 יליד נורוק, אותו הקדים ,25.2.85
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