
לחגים נוסכות וכנות
 לקראת כי הנוסעים לצבור להודיע שמחים אנו
ח הפעלת ועד החג במשך הפסח, חג מ לו ז ה

ם י , נ י צ י ק  וכן נוסעים רכבות תתווספנה ה
 לפי הרכבות בתנועת שינויים מספר יחולו

:כדלהלן הפרוט

וחג שבת בערבי נוספות רכבות א)
 וערב־חג ו׳ יום ובכל )4.4,58( פסח מערב החל
 :אלו נוספות רכבות תצאנה זה, תאריך אחר

1525 בשעה לתל־אביב מירושלים
1420 ׳׳ לירושלים מתל־אביב
1505 ׳ לחיפה מתל־אביב

1440 ׳׳ לתל־אביב מחיפה
המועד כחול נוספות רכבות ב)

 — ניסן י״ס י״ח, י״ז, (ט״ז, פסח המועד בחול
 בקו רכבות 2 תתווספנה ),9.4 ,8.4 ,7.4 ,6.4

 הרכבות 4ל־ נוסף כוון, בכל תל־אביב—ירושלים
 של היציאה זמני והרי הקייס• הזמנים לוח לפי
:זה בקו הרכבות כל

,1120 ,0912 ,0650 לתל־אביב מירושלים
1348, 1505, 1755 

,0903 ,0716 ,0603 לירושלים מתל־אביב
1115, 1458, 1718.

 חרבבות צאת זמן שנוי ג)
שכת כמוצאי

 תצאנה ,5.4.58 ניסן, ט׳׳ו שבת, ממוצאי החל
הז לוח לטי מאוחר יותר אחת בשעה הרכבות

:דלקמן מנים
,2056 ,1923 לחיפה מתל־אביב

.2122 ,1945 לתל־אביב מחיפה
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בצניעותם שם, בעילום זאת בכל רצו בספק,

המרובה. ובענוזתם
 נגד המאסר פקודות הוצאו בבית־המשפט

 להוצאת הבקשות בחדרי־חדרים. הפקידים
 ברזל, בקופות נגנזו והמאסר החיפוש צווי

 נתבקש זוהר דב ישראל השלום ושופט
בבקשה. פרסום כל לאסור

האח בחודשיים העשירית, הפעם זו היתד,
 לאסור ביקשו גבוהים מטה שקציני רונים,
 עברינים או מועלים של שמותיהם פרסום
חשוב. למישהו המקורבים אחרים,

שפט מ
מאבא מכתב

 עצורי נטורי־קרתא, אנשי עשרות בין
 אולמו את השבוע שמילאו ואוהדיהם, הפגנות

 אליהו התבלט בירושלים, השלום שופט של
 דליל כהה זקן בעל ,18 בן צעיר וינשטיין,

 חבריו כל על עלה הוא מסולסלות. ופיאות
הגנאי. ובקריאות הסדר בהפרעות
 נשבע שעד בשעה בצעקות, התפרץ הבחור

 הואשם הוא השופט. אל התחצף התנ״ך, על
 או קנס ל״י 50ל־ נדון בית־הדין, במיון

מאסר. יום 40
 של בלשכתו התקבל המקרה אחרי יומיים

 תל' חותמת־דואר נושא מכתב, השופט
 של אביו על־ידי שנשלח המכתב, אביבית.

ה הטרגדיה מעל הלוט את הסיר וינשטיין,
חמום־המוח. הצעיר של אישית

 מאה סמטאות בין נולד לא וינשטיין אליהו
 משפחתו את בקושי המפרנס אביו, שערים.

 על רחמים במכתבו ביקש הנפשות, שש בת
בנו.

 על עבר שש בגיל שש. כגיל פצצה
מאו לילה בשעת עמוק. נפשי זעזוע אליהו

 אדירה. התפוצצות מהדף ממטתו, הועף חרת
 השמימה אצ״ל אנשי העלו מביתו הרחק לא
הבריטית. הבולשת בנין את

 במשך ממנו החלים לא הלם, קיבל אליהו
 נשלח ש^ה, כמעט אילם היה הוא רב. זמן

פסיכי לטיפול חולים קופת רופא בהמלצת
אטרי.

 בבני נוער למוסד אביו שלחו החלים כאשר
 ל־׳י 30 מפריש האב היה חודש מדי ברק.

 כשגדל במוסד. בנו להחזקת ממשכורתו,
 ההוצאה את מאביו למנוע החלים אליהו,

לירושלים. עבר הגדולה, הכספית
 קרתא,״ נטורי אצל לחם־חסד אוכל ״בני

 מנסה הוא אדם כל ״כמו המיואש. האב כתב
 המחירים הסתעפות אדוניו. בעיני חן למצוא
 להשאיר אותי אילצה המחיה) יוקר (עלית
 לסלוח השופט יסכים אם אך אצלהם, אותו

 לקיבוץ אותו ואשלח מפי לחמי אחסוך לו,
 המשלם ה׳ לחסדי השופט ויזכה למוסד, או

מדד,!* כנגד מדר.
 לנער, במאומה עזר לא האב של מכתבו

ירושלים. בכלא שעד, אותה שישב

שראל כל י
החשוכים המאורעות

 על־ידי שנרכשו מאמריקה, הספרים
ממ של אי.אמ.ג׳י. תוכנית במסגרת ישראל

 עשרה של לסכום הגיעו ארצות־הברית, שלת
 האחרונות השנים שש במשך ל״י, מיליון

 העשור, משאל של ראשון סיכום . . .
 הארץ, מתושבי אלף 40 בין נערך אשר

 שנבחרו העיקריים המאורעות שני כי מראה
 ועליית צה״ל ייסוד הם: הנשאלים, על־ידי

 שביתת־ הסכמי אחריהם: יהודים. אלף 900
 לאפריל 18ב־ העצמאות. מלחמת וגמר הנשק
ש התשובות 10 נותני בין פרסים יוגרלו
.. בהן יבחר הרוב  ומארוקו ישראל .

ש היחידות, המרחביות המדינות שתי היו
 על דו״ח למסור האו״ם עצרת להזמנת נענו

 סעיפי את המדינה חוקי מקדמים בה הצורה
 כית* . . . האום זכויות של האמנה

 5000מ־ למעלה מלפני קדום, קברות
ש טרקטור על־ידי יאזור, ליד נתגלה שנה,
דו סימנים בו נמצאו כביש. בסלילת עסק
 של בבתי־קברות נמצאו אשר לאלה, מים

 באיזור הראשונים המתיישבים מן אחדים
 של העברה הוצאות . . . באר-שבע

 המבצעת החברה על־ידי ייקבעו גאז מיתקן
 של מפסק־דין מסתבר זה דבר ההעברה. את

חב שהגישה בעירעור העליון, בית־המשפט
 תל־אביבי תושב ביקש כאשר סופרגאז. רת

ה לדירתו המיתקן את להעביר מהחברה
 שילם הצרכן ל״י. 40 החברה דרשה חדשה,

 35 בחזרה דרש מחאה, תוך הסכום את
 צריכות אינן ההעברה הוצאות כי בטענה ל״י,

ל״י. חמש ץל לעלות
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