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ה. הגליל, ירושלים, בקוי מופעלים ישירים וכר. חדרה עפולה, םביי

ה ע ד ו ה
 מגדר היוצאת ההנחה עם הפסח להג המיוחדת המכירה

 השריפה ע״י רציני באופן הופרעה — ל״י 15 של הרגיל
נשרף, שלנו הרדיו ארגזי מחסן בנחלת־יצהק. הגדולה

 ההזמנות. כל את לבצע באפשרותנו היה ולא
 הישראלי, הישוב של שוגים מחוגים הרבות הפניות לרגל
 של ההנהלה החליטה מקופחים, עצמם מרגישים אשר

 המיוחדת המכירה א.ת לחדש בע״מ רדיו 0פאלא
 מיוחדת הנחה לקבל העצמאות יום לרגל ולאפשר

 ■מקלט לעצמו לרכוש יוכל אחד כל כלומר, ל״י. 15 של
מוזל. במחיר פטיפון או

ת 10 או מ ת דוג לו ל מקי ר ע ח ב מ ך. ה של
פיליפס נורות עם היחידי המקלט

ס א ד א פרדיר
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קולרו־פלסיי. אוטומטי פטיפון או
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........................................................................המען
....................................................................הכתובת

 בקשר והסברה מחייבת) (בלתי מידית הדגמה דרשו
 המקובלים המסחר בבתי המיוחדים התשלום לתנאי
לרדיו.

 שמפו טקסט־ר
ת ריו א ק ב ענ ה

 2! פי :התוכן
ה ס פ ו ק ה  מ
ה ל י ג ר  ה
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הגרמנית קסטנר פרשת
 לא אלה מלים !״ יהודים הציל הימלר ״גם
נפ הן הישראלי. קסטנר במשפט רק נאמדו

 ויכוח בשעת הגרמני, הפרלמנט חבר מפי לטו
המ מזכיר־המדינה :הויכוח נושא סוער.

גלובקה. האנס מושקף,
 פקיד של קפואות פנים בעל ),57( גלובקד,

להג אי־אפשר שכמעט תפקיד ממלא וותיק,
 כמנהל-משרד־ ,מכהן הוא רשמי באופן דירו•

 תדי -של לזה מקביל תפקיד ראש־הממשלה,
 מזה. יותר הרבה הוא למעשה בישראל. קולק

 מנהל־ראש־ הוא גלויבקה :יריביו טוענים
הממשלה.
ה של המיוחד מעמדו הזקן״. ״גשם

 המפלגות, ראשי את הרגיז הטיפוסי פרוסי
 אדנואר, •קונראד של מחלתו בשעת במיוחד

 להיכנס הורשה לא איש שבועות. כמה לפני
האנס מלבד — ממנו לצאת או החולה לחדר

גלוגקה גזעי פרשן
ארגוב טוזמיה 'כמו

הממ לשרי הוראות נתן המזכיר גלוכקה.
 עניני כל את למעשר, ניהל הזקן״, ״בשם שלה

 על־ הוחלט סד, בדיוק ידע לא איש המדינה.
 דעת על גלובקה החליט מה ועל אדנואר, ידי

עצמו.
ההאש אותן בלתי־רגיל. היה לא זה .מצב

 נגד אייק של מחלתו בימי הושמעו עצמן מות
 בי.ג׳י. של מחלתו ובימי אדמם, שרמן עוזרו,

 מתרכז כאשר ארגוב. נחמיה שלישו, נגד
 להחליט הנאלץ אחד, מנהיג בידי עצום כוח
 הופך הקרוב עוזרו הרי ואחד, דברים אלף על
 י כל-יכול. לאדם הוא גם

 גלובקה של אייביו בית־כושת. תקנות
 תגלית מיד גילו הם בעברו. מפשפשים החלו

 במש־ גבוה פקיד גלובקה.,היה סנסציונית:
צד כעבודה היטלר. בימי הפרוסי רד-הפנים

 טפר־פרש- משפטי: מדריך ופירסם חיבר דית
נירנברג. של המתועבים הגזע לחוקי נות

 מפרושי- מבחילות פנינים להוציא היה קל
מלי ,מלאים שהיו גלויבקה, האנס של החוק
 מפרש־ סבר למשל, כך מובהקות. נאציות צות

:כי גלובקה החוק
 ליהודי חדר המשכירה ארית, משפחה •

 רשאית אינה שולחנה, על לסעוד לו ונותנת
מ ,45 לגיל מתחת ארית עוזרת־בית לשכור

 את ויחלל במגע היהודי עמה יבוא פן חשש
הגזע.
 וסבו מלא יהודי מסביו שאחד אדם •

 בעל תערובת לבן נחשב יהודי־למחצה, השני
מלא יהודים סביו ששני אדם אחד. יהודי סב
 לבן־ נחשב יהודיה-למחצה, מסבותיו ואחת ים

יהודיים. סבים שני בעל תערובת
 ״חוקי־ני־ :אופוזיציוני חבו־פרלמנס רעם
 כשם משפטי, לספר מתאימים אינם רנברג

 של התקנון על כזה כפר לחבר שאי-אפשר
!״ בית־בושת של התקנות או פושעים אגודת

 לא הקאנצלר אולם למליונים. אסון
 הוא לפטרו. בהחלט סירב עוזרו, את הפקיר
 של הודעה ביניהם אישורים, בצריר ניפנף
 כי גולדמן, נחום הבינלאומית״ היהדות ״מלך

אי גם הובא השילומים. להסכם עזר גלובקה
 במשפטי האמריקאי התובע עוזר של שור

 גלובקה כי שהודיע קמפנר, רוברט נירנברג,
 גלוב- של הוותיק ידידו קמפנר, מאד. לו עזר
 מיכאל על־ידי שהוזמן איש אותו הוא קה,

. קסטנר. לטובת בארץ להעיד כדי כספי
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