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ומתכות עדייש
הנאד. הקשוט את מחפשת את אם •

 לחליפתך, או שלך הערב לשמלת ביותר
 שינקין ברחוב ע״וג אצל אותו תמצאי

 לקראת מגיש ןן״*ג התכשיטים סלון .34
 צבע לכל המתאים התכשיט את האביב

צמידים ענקים, עגילים, :מודל ולכל
החדשה. מהאופנה וסיכות

 וכל ביותר העדינים התמרוקים •
 בחנות נמצאים הקוסמטיקה תכשירי

 אצל .86 אלנבי ברחוב וייץ האלגנטית
מת לשימוש הדרכה לקבל תוכלי וייץ

 נוסף טעמך. לפי הכל בקוסמטיקה, אים
 המתנה את וייץ אצל לרכוש אפשר לכך

מב מתוך ביתן־ ולבני לך ביותר הנאה
גודני. ורב עשיר חר

 הסלון הכין האביב עונת לקראת •
ב בינו* צילי הגברת של האלגנטי

 הגדולות ההפתעות את 6 פינסקר רחוב
 של נחמדות דוגמות :ביותר והנעימות

 לתכשיטים המותאמים וארנקים כובעים
 לראות תוכלי אותם היפים, ולאביזרים

 צילי הגברת של הראוה בחלון גם
 לכל שלה. בסלון בביקורך או בינו*

 מבחר הגדול יומה לקראת מחכה כלה
כינר. צילי הגברת אצל ועשיר גדול
 החנות מציעה החשמל צרכי את •

 חשמל מדוד ,106 אלנבי ברחוב אלדד
ה הרדיו למקלטי עד לבישול ובידים

 של האחרונה ההפתעה ביותר. חדישים
 הטוחן זו-ומ-\/$,1̂ מכשיר :אלדד

עמ מחירים ספורות. שניות תוך הכל
נוחים. תשלומים מיים.

 וחדישות נחמדות קליעה עבודות •
 ושדת׳ גוהרי האחים מציע-ם ביותר
 פינות גם אצלם .128 דיזנגוף ברחוב

שו בצבעים נאות אוכל ופינות סלון
 ואירו־ פרסיים שטיחים על נוסף נים,

פר במחירי הכל מתנות. ושלל פאיים
סום.

הדמעה
 ,181 דיזנגוף ברחוב כרכה, •

מוכ חליפות שמלות, רק לא לך נותנת
 כל גם תופרת אלא הריון, וחליפות נות
 מבדים או הזמנה לפי רוצה, שאת מה

 של רב מספר לברכה מביאה. שאת
לראותם. כדאי שבהחלט חדישים מודלים

 החנות מגישה לחג נאות מתנות •
 ,6 בן־יהודה ברחוב ויקטור האלגנטית

חד מודלים :השאר בין מוגרבי, ליד
 איטלקיות בדוגמות חולצות של שים

 ושאר עניבות מכנסים, לאביב, מיוחדות
 מציע ויקטור נהדרים. גברים מלבושי

פר במחירי הק-ץ לקראת עשיר מלאי
סום.

 מחנות כדורגל לאפיקומן לי ״הבו •
 כל של בקשתו היא !״ שלם ד. י.

 108 אלנבי ברחוב שלם אצל כי — ילד
ה־ והתלבושות ספורט חפצי כל ישנם

חנעדה

רהיטים

 מתר־ לטיולים מושלם ציוד מתאימות,
סיירים. אוהלי עד מילים

 משפחתך לבני מחפשת את אם •
 המשובח הטיב מן מובחרים, צמר אריגי

 הארץ מתוצרת אותם, תמצאי ביותר,
 ר כיל את כראון אצל חוץ, ומתוצרת

 מבחר .4005 טלפון ,43 נחלת־בנימין רח׳
האביב. לקראת גדול

 ברחוב מנדלי נעלי בסלון .
 נעלי ,1 סירקין רחוב פנת ,11 בוגרשוב

 שהובאה חדישה דוגמה אמיתיות, דנטל
 של גדול מבחר בסלון ואיטליה. מצרפת

 הסוגים מכל יום יום ונעלי נשף נעלי
 :האחרון החידוש החדישים. ובצבעים

 מניקל אמיתי איטלקי עקב עם נעלים
גבוהים. לא בהחלט המחירים מבריק.

 נכון נעלי החדש האלגנטי הסלון •
 של בהנהלתו ,222 דיזנגוף ברחוב

 החדישות הדוגמות את מגיש קופה,
 ונעלי טיול, נעלי נשף, נעלי :ביותר

 בריאות מבטיחים נכון נעלי יום. יום
 ברכת את לך ושולחים לרגלך ונוחיות

החג.
 עדין טעם בעלי גבר וכל אשר, כל #

 ברחוב עדין אצל נעליהם את מזמינים
 את מיצר האלגנטי עדין סלון ,92 אלנבי

 נעלים, של ביותר החדישות הדוגמות
 לרחוב, לנשף, — מטרה ולכל רגל לכל

ולחוף. לבית

פסנ שולחן הכולל נאה, קומפלט •
סלו וספה כורסות שתי אגוז, מעץ תר

 ביותר, החדיש המודל מן נית.כפולה,
 אושינסקי הרהיטים בחנות נמצא

 גם מבצע אושינסקי .56 הרצל ברחוב
 אוכל חדרי כולל הזמנה, לפי עבודות

אינטימיים. ושינה
זוזוכסקי א. הרהיטים חנות •

 של חדש מודל מציגה 39 הרצל ברחוב
שולחן קומפלט :נחמדה סלון פינת

 וספת־פינה נוחות כורסות שתי פיקסו,
 על נוסף בלילה. רחבה למיטה ההופכת
 אצל תמצאי בביתך, פינה לכל הרהיטים

ת מקוריים חפצים זהובסקי  כסלסל
 במודל צבעוני חוט שזורה עתונים

בננה.
לויג־ לרהיטים המסחר בית •

 בייצור ממשיך 43 הרצל ברחוב שטיין
 רהיטים של ביותר החדישות הדוגמות
נוחים, אוכל חדרי עצמית: מתוצרת

נח הול פינות אינטימיים, שינה חדרי
 ותיק אצל הזמנתך. לפי הכל מדות,

לוינשטיין. — בארץ הרהיטים ענף
א של האלגנטי הראוה באולם • ה

 — ,78 בן־יהודה ברחוב פרקש חים
 סלון פינות : ריהוט של עשיר מבחר

 מן יפים מזנונים נחמדות, ספות עם
 נוחים. שינה וחדרי ביותר החדיש הסגנון

 של במחירים מוכרים פרקש האחים
חרושת. בית

ספרים
תולדות

צדה בעת ידיד
מוז־ (ליאונארד למלחמה יוצא גדעון

עמו 240 ;צהר ;אמיר אהרן עברית ; ליי
הברי הקצין ווינגייט, אורד צ׳ארלס — דים)

עש לפני ישראל לארץ שהגיע התמהוני טי
ש בני־אדם, של סוג מאותו היה שנה, רים
 מי נפש. בשוויון אליהם מתייחס אינו איש

אי צבאי, גאון מיד בו רואה היה בו שפגש
 מתעתע, או דעות, והוגד, משיח דיאליסט,

 היה ומטורף. חורש־מזימות, מאחז־עיניים,
יוצא־דופן. שהוא פנים, כל על מוסכם,
שהיכר־ ביותר המשכנע הדברן היה ״הוא

 דיין, משה פיקודו אותו תיאר מעודי,״ תי
 זמן ״כל צד,״ל. של הכללי המטה ראש בעתיד
 לכל מאמין היית לו, ומקשיב מסתכל שהיית

ו שהפסיק כיוון אבל לך. אומר שהוא מד,
בך.״ מתעוררים החשדות היו שוב לו, הלך

ו הוריו, על-ידי לו שניתן הקפדני החינוך
 בתנ״ך, יומיומית קריאה על מבוסס שהיה
ל בואו לקראת להקדמה נעוריו כל את הפך
 את מצא העברי, ביישוב כאן, ישראל. ארץ

 זכה והאחרונים, הראשונים האמיתיים ידידיו
 תואר בעיניו שהיה לכינוי־מחתרת־הגןתי

״הידיד״. :עליון כבוד
 רשמית־ יהודית יחידה בראש בפעולותיו,

 ווינגייט הוכיח מחתרתית־למחצה, למחצה,
הצב התיאוריה יעילות את הראשונה בפעם

 ד,ג־ החזית !מלחמת חייבת לפיה שלו, אית
מ למלחמר,־זעירה מקומה את לפנות לוייה
 בהן אלה, פעולות אולם האוייב. קווי אחורי
יז בעמק ערביות כנופיות במהירות חוסלו
השל חמת את שהעלו רק לא ובגליל, רעאל
 רצון אי־שביעת עוררו אלא הבריטיים טונות

המתונה. היהודית המנהיגות בקרב גם
 עד היהודית המדינה לרעיון התקשר הוא

 נגד גם למענו לפעול נכון שהיה כך, כדי
הה איש עם חשאית בישיבה ומולדתו. עמו
 ״מדינה :אחד יום הציע גולומב אליהו גנה

ו בעדה, תילחמו לא אם תקום, לא יהודית
ה באה להילחם. עליכם יהיה האנגלים נגד

 ההתקפה האנגלים... על מלחמה להכריז שעה
 תהיה תשמעו, לעצתי אם שלכם, הראשונה

 תניחו אם הבריטי. הזיקוק בית נגד מכוונת
 להכניסכם יכול אני המבצע... על לפקד לי

פנימה.״
ש בטענה ההצעה, את דחו ההגנה ראשי
ל מתאים זמן אינה השנייה העולם מלחמת
 מדינה למען גם ולו בריטניה, על הקשות
יהודית.

 פעולה ביצע מארץ־ישראל, הועבר ווינגייט
 פעולה חבש, של בכיבושה־מחדש מזהירה
 היפאניים הכוחות בהדיפת יותר עוד מזהירה
 אותו כל אך בעורפם. צניחה על־ידי בבורמה

 בראש לעמוד לארץ־ישראל, לחזור חלם זמן
ה מדינתו. את לעמו שיכבוש היהודי הצבא

 חלומו להגשמת ממש של סיכויים לו היו
:דיין משה רב־אלוף הודה ז זה

 מעריץ ואני ווינגייט אורד את זוכר ״אני
ההכ על לנצח לו נהיה תודה אסירי אותו...

ה על גרילה, במלחמת לבחורינו שנתן שרה
 אני כי אם אבל האציל. אשר והרוח השפעה

 תופס אינני עלינו, ולפקד לחזור שרצה מבין
לקרות.״ יכול זה דבר היה איך

 1ל> ווינגיים, אורד צ׳ארלם של לאושרו
בהת מת הוא מעשי. למבחן השאלה עמדה
״במו בורמה. גבול על אי־שם מטוס, רסק
של ״כבתה צ׳רצ׳יל, ווינסטון סיר כתב תו׳"
בהירה.״ הבת

הארץ
תשט״ח שנת לאקדמיה ההרשמה

(מעריב)
 תל־אביב ששתיאל, ,מ.

עממית השכלה : דרושה
¥ ¥ ¥

 וראשונה בראש משפיע הנפש מאבק
(חרות) בריטניה.—ארד,״ב יחסי על

 לציון ראשון סגל, מאיר
רדיפה לתסביך גורם

¥ ¥ ¥
 תושב גבר, — צבא״ ״יוצא זה בצו
 בניסן א׳ שבין בתקופה שנולד קבוע

ב כ״ם ובין )1948 באפריל 2( תרצ״ח
 שני )1948 בספטמבר 25( תרצ״ח אלול

(דבר) בכלל. התאריכים
 רמת־גן מנה, א.

לא בכלל מאשר מוקדם מוטב

אנשים
ציבורית הפגנה

 הגן- לטובת־ בני-אור מלחמה הצגת אחרי
 למחזאי דיין משה רב־אלוף ניגש המגן

 היצירה על דעתו את סיכם שמיר, משה
אם יודע אינני ״שר־בטחון :המלחמתית

ל תוכל בטח דרמטורג אבל להיות. תוכל
. !״ היות .  ייגאל אחר, רמטכ״ל של דעתו .

. !״ גדול ״מחזה ידין: .  מזו רחוקה לא .
 כן דויד ,שר־ו־,בטחון של דעתו היתר,

 לא בו שיש מחזה שהעלו ״טוב :גוריץ
 לימים גם המתאים אלא היסטורי, ערך רק

. !״ אלה .  בן־ משפחת ערכה השבוע אגב, .
 הפגנת־סולידאריות הראשונה הפעם זו גוריון

 ליד זה ישבו בהצגת־הבכורה בביקור ציבורית.
 ודויד עמוס פולה, :לשמאל) זה(מימין

 להזים כנראה, היתד״ המטרה בן״גוריון.
 בעין רואה אינו שראש־הממשלה הדעה את
ש המעשים מן מסתייג בנו, מעשי את יפה

. לוהט כה ציבורי זעם לאחרונה עוררו . . 
 ציוני מנהיג לארץ השבוע שהגיע בשעה

ב נזכר סילבר, הילל אכא אמריקה,
 השניה, מלחמת־העולם בימי לו שקרה מעשה
 הדתי המנהיג בלווית לבריטניה כשטס

 שניהם גולד, זאב והרב ברלין אליהו
 שלחו צאתם עם הסוכנות. הנהלת חברי אז

 : לאמור הבריטית, הציונית להסתדרות מברק
 הבריטי הצנזור יצאו״. ברלין סילבר ״גולד
 על מודיע שהוא חשש המברק, למראה נדהם

 הוא הנאצית. לגרמניה וכסף זהב העברת
 נחקר שם יארד, לסקוטלנד המברק את העביר
ת... בריטניה ציוני הסתדרות מזכיר  ארוכו
 לסר, אברהם השמיע מקורית הצעה
ל : תל־אביב עיריית במועצת מפא״י נציג

הלונדו להייד־פארק דומה משהו בעיר הקים
 לא המפלגות שמנהיגי ״כדי המפורסם, ני

.מוגרבי״ ליד וחמישי שני יום כל ינאמו . . 
 תושב הציע בן־גוריץ, דויד אל במכתב

תרו לקרן־המגן לתרום פרידמן טוביה חיפה
 בחתימתם שונים מסמכים : במינה מיוחדת מה
 חיל־ מפקד היטלי, אדולף הפיהרר של

פלו מפקד גרינג, הרמאן הנאצי האוויר
ה המפקד הימלר, היינריך המס. גות

 ווילהלם הגנראל הגרמני הצבא של עליון
ל ייתכן התורם, לדעת ואחרים. קייטל

 אלף של סך אלה מסמכים תמורת השיג
.ל״י .  שהשתתף אשכול, לוי שר־האוצר .

 אלקוש, מושב־העולים של בחדר,התנחלות
 טאבאק חבילת : במתנה מעמד באותו זכה

 כל כי עדין רמז זה ד,היה הכפר. מתוצרת
.ז כעשן מתנדפות אשכול של הבטחותיו . . 

 של המחתרת גיבור : עבודה המחפש אדם
 המסתובב אבדגוש, יוסוף השייך לח״י,

 מוכן ופרנסה, עיסוק ללא ירושלים בחוצות
 כמעט נהרג בו ביתו, שהיא״. עבודה ״לכל

העצ מלחמת ערב המופתי מתנקשי על־ידי
.המשטרה בידי מופקע נשאר מאות, .  בין .

ה מצפון להתעוררות ל״פעולה הקוראים
 גם נמצא לישראל נשק אי־מתן נוכח עולם״

 המחלות לכל תרופות המציע לב, שמחה
 לדבריו, המנאיזם. שיטתו, באמצעות בעולם

בעו המדינות ראשי לכל מכתבים כבר כתב
. המשווע העוול על להתריע כדי לם, .  אחרי .

 ל. אדיסון הגנראל האו״ם משקיפי שראש
ש מכסף סיגריות *קופסת איבד בארנס מ.

 פירסם שמו, של התיבות ראשי חרותים עליה
 ״המוצא :זו בלשון מודעה עצמו ביחמת דבר

ה דבר לסניף האבידה את להביא מתבקש
שכרו״. על ויבוא קרוב

¥ ¥ ¥
הגדולה השאלה

 באגוט לון גנראל של הדחתו לאחר
ה כמפקד מתפקידו גלאב חנייק״) (״אבו
ה העיתונים ביניהם מתחרים הערבי, לגיון

 על צל המטילים סיפורים בפירסום ירדניים
 לשחד נהג גלאב :הכללית הנימה אישיותו.

ל שהקציב חשאית קרן בעזרת ירדן כל את
ה... מתקציב עצמו  נאומו למחרת המדינ
 נגד חרושצ׳וב ניקיטה של הגדול
ה של הטלפון מכשיר היה סטאלין, יוסף
 ניקיטה אלכסנדר הסובייטי שגריר

 שכל השאלה הרף. בלי עסוק אברמוב
 של הגדולה התמונה ״האם : שאל מצלצל

 ב־ השגרירות בית בכניסת התלויה סטאלין,
ני שלא התשובה י במקומה עודנה רמת־גן,

.כן : תנה .  בברית־ לשינויים נוסף אות .
ב הסובייטית השגרירות אנשי :המועצות

 להבימה, עזרתם מלוא את הבטיחו ישראל
 של קאראנזאזוב האחים את להציג העומדת

 דוסטויבסקי, פיודור הנודע הרוסי הסופר
עש במשך פרידלאנד. צבי של בבימויו

 בבריה״מ מוחרם דוסטוייבסקי היה שנים רות
ש הרוסיים הקלאסיקאים מבין היחיד והוא

.חדשות במהדורות הוצאו לא ספריו . ה .
הצגת את עתה המכין קיילם, חיי במאי


