
במדינה
תו ר סו ם שנה מדי מ י קי ק י מי בנ או ת ל א

ד ״יום שו א ה
1967 במאי 9ה- ג׳ ביום השנה

ת * ר סג מ ע ב ה ארו עורכת ז

לנשים היעוין לשכת
מי בנק שליד או שראל ל  בע״מ, לי

מלון ב, שרתון, ב אבי שעה תל־ 2.00 ב
א על עיון שעה ש הנו

והבנק״ .האשה

ת עם נמנית את אם בין — זו בהרצאה מעונינת הנך באם חו  לקו
 שבשולי התלוש את אלינו ושלחי מלאי נא — לאו אם ובין הבנק

במאי. 1מה־ יאוחר לא זו מודעה

ה אליך להעביר ישמח הבנק מנ חוזר. בדואר הז

בע־מ לישראל לאומי בנק
במדינה והותיק הגדול הבנק

12

לכבוד

מי בנק בע"מ לישראל לאו
לנשים יעוץ לשכת

 2 ת.ד.
תל־אביב

נ. ג.
 תל־ שרתון, במלון במאי 9ב־ שתתקיים העיון, בשעת נוכחת להיות ברצוני
הזמנה. לי לשלוח נא אביב.

............................................. הכתובת: ........................................... השם:
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ץ מרכז שפו ה
 מוזאיקה * ריצוף + חרסינה * צבעות * נגרות
 מסגרות * פלסטיק תריסי * פלסטי ריצוף

 אלומיניום מסגרות * חשמלאות * אינסטלציה
ה ט ס ו ר י . * נ ט נ ו מ ר ת ו ד ו ב ע ל כ ו

 (בחצר) 14 שינקין רחוב תל-אביב,
י ר ש ו א

סיגר פיט *
ת * ק ה הצלליות ל
שקורי ננה * מו
קו * רי ס אנ א סי א מ

 הרבים מהאמנים חלק הם אלו
 העצמאות ביום יופיעו אשר

באצטדיון למאי 14—15ה־
רמת־גן.

ת רבנן
וירושל־ם רומא
 או־ איסר יהודה האשכנזי, הראשי הרב
חש יש ניבים ״לרב כי השבוע, טען נטרמן,,

ל מתנגד הוא לכן האפיפיור, עם אישי בון
 רבני לוועידת התכוון הוא ברומא.״ וועידה

 בבירה חודש בעוד להתכנס שנועדה אירופה,
האיטלקית.

 אורחים בוועידה להשתתף הוזמנו כנהוג,
 אולם שלה. הראשיים הרבנים שני מישראל:

 עמיתו מיהר מיד, נענה האשכנזי שהרב בעוד
 ״תחת מתכנסת הוועידה כי להתריע, הספרדי
האפיפיור״. של חסותו

ת. ו חו ת ש ה  ה־ עומד הוועידה בראש ה
ב בעבר שכיהן מי ברודי, ישראל ד״ר

ברי של הראשי הרב — רם רבני תפקיד
ל ניסים על־ידי הוזעק הוא הגדולה. טניה

 ברומא. הוועידה קיום מפני והוזהר ירושלים,,
 מקום את להעביר בתקיפות גם נדרש הוא

 הוועידה ״אם אחרת. אירופית לעיר הבינום
 כשהיא ברוגז, ניטים הסביר שם,״ תתכנס
 ״יאלצו המפורש, השם את מלהזכיר נימנע

אצלו.״ לבקר הרבנים
 הספרדי לרב להסביר ברודי ניסה כאשר

 אפשרית ואין הושלמו, כבר ההכנות כל כי
 קם האחרון, ברגע הכינוס מקום את לשנות
ל יכול ״אתה בזעם: וקרא מכיסאו גיסים
 על אגזור אני אבל בפניו, ולהשתחוות לכת

לשם.״ לבוא עליהם ואאסור הרבנים כל
 הוא שכן ברודי, על השפיע לא האיום

ה מן חושש אינו האשכנזי הרב כי ידע
 הסכמתו את הביע וכבר האיטלקית, אכסניה

ני הוכיח השבוע אולם בוועידה. להשתתף
מישקל. יש לאיומיו כי טים

 קריאה יצאה מירושלים ההתערבות.
 גדולים, רבנים ושניים עשרים על־ידי חתומה

 ה־ בתי־הדין ואבות מפורסמים ישיבות ראשי
 בשכנות הוועידה קיום על האוסרת הרבניים,
 לא הזו הרבנית הקריאה האפיפיור. למישכן
ה הראשי הרב כי לספק, מקום השאירה
בעמדתו. מבודד נשאר אשכנזי

 ראש מאיטליה. דווקא לו באה עזרה אך
 פרנקי הפרופסור ברומא, היהודית הקהילה
 על צער המביעה הודעה פירסם טדסקי,
 אפיפיי־ אין ״ליהודים ירושלים. רבני עמדת
ל שיכול מי אין ״לכן טדסקי, קבע ריס,״
 לא או לעשות בישראל רב על מה קבוע

 את טדסקי מאשים ההודעה בהמשך לעשות.״
 היהודים קהילות בחיי בהתערבות נימים

בחו״ל.
 הכוה בו היה לא טדסקי של קולו גם אך

 כי מירושלים. שיצא• האיסור את לשנות כדי
שו אירופיות מבירות רבנים הודיעו בינתיים

ב להשתתף כדי לרומא, יצאו לא כי נות,
מחלוקת. המעוררת ועידה

בדעתו, איתן בינתיים נשאר הראשי הרב
 מקורביו באוזני הספרדי. לעמיתו ניכנע לא

חו רק היא ניסים של התנהגותו כי לחש,
ה את החרים פעם ארוכה. בשרשרת ליה

 בישראל, כשביקר השישי, פאולוס אפיפיור
ב מושבו במקום אותו מחרים הוא ועתה
רומא.

ל להיכנע אסור אונטרמן, חושב לכן,
ניטים. של רצונו

מיס
ל דרוש מו תג

ה המים למוביל צרות, לו יש הזמן כל
 בביצוע ליקויים. היו שלו בתיכנון ארצי•

 סובלים שלו והמים מיליונים. בוזבזו שלו
ממליחות־יתר.

ב הגדלות אצות חדשה: סכנה צצה עתה
כינרת.
ה טעם את משנות רק האצות היו אילו

ל אך לאיש. מפריע הדבר היה לא מים׳
ב נושאות שהן הסכנה כי התברר אחרונה

ל עלולות האצות יותר: גדולה היא חובן
כליל. המוביל את סתום
ב לקבוע החוקרים הצליחו לא עתה עד

 כמד, רק ישנן בינתיים מקורן. מה ודאות
השערות.

 כתוצאה אירע האצות גידול אחת: השערה
הש לכינרת. הזורמים הרבים השפכים מן

 בייבוש איכשהו נעוצה הסיבה שנייה: ערה
החולה.

ל המוביל על האחראים מחכים בינתיים
סו איום להגשים האצות תצלחנה אם ראות

תו אם או — המוביל את לסתום — ישן רי
 כזו, סכנה מועד בעוד למנוע ישראל כל

נגדן. פעולת־תגמול במחיר אפילו
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