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 ,11 שניאור זלמן רח׳ — הדרי אסתר
חיפה. רמז, רמות

נהריה. ,32/6 הכרמל רח׳ — פאול לב
ויצמן, שדרות — טל מ. שולמית

רמת־השרון.
,3/13 ד׳ שכון — שמואל גרומברג

טבריה.
תל־אביב. ,12 ח״ן שד׳ — שריג דקלה

ת תנאי שתתפו  שמך את ציץ .1 :הה
 3 צרף .2 מעטפה. על המלאים וכתובתך

 כתר פקקי 3ו־ ״גולדסך של כתר פקקי
 הסיסמה את השלם .3 ״גולדסטאר״. של

״.לגבר ״תנו . .  תל־ 7095 לת.ד. שלח .4 .
יום״. בכל ״יהלום מבצע עבור אביב,
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ם י ל י י ח  ומשתחררים משוחררים ל
לימוד שנות 10 של השכלה ולבעלי
לאלקטרוניקה יום קורס נפתח החודש

1 ממלכתיות הסמכה תעודות
וקיום כלכלה מענקי ינתנו — לניזקקים
 36487 טלפון ,62 המסגר רחוב תל־אביב,

בערב) 8.00—4.00 ;לפנה״צ 1.00—0.00(

״אקסקלוסיבי׳ מועדון
ת הפתיחה חגיגי ה

 בערב 9 בשעה ,16.2.68 שישי, ביום תתקיים
 תל־אביב ,34 שדה יצחק רחוב החדש, באולמנו
 מעולה ותזמורת מלאה אמנותית תוכנית

 סרטים • ריקודים לימוד :מועדוננו של אחרות תוכניות
ראיונות. • הווי ערבי

ת״א. ,4 קומה ,34 שדה יצחק רחוב ״אקסקלוסיב״, מועדון

עצור
 נרפאו אנשים מאות כי הידעת

 דיכאון, כגון: שונים מתסביכים
 פחד, ראש, כאבי עצבנות, מתח,

 ומחלות רצויים לא הרגלים גימגום,
אחרות פסיכוסומטיות

ההיפנוזה בעזרת
 ״אל־על״, בבנין חינם וייעוץ פרט־ם

 ת״א, ,32 בן־יהודה רחוב ,403 חדר
.19.00 עד 16.00מ־ ,58940 טלפון
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העם

ם ל ת סו סכנו ה
 לאזרח השבוע נתנו לא מלחמות שתי

 אבל — קטנה היתר, האחת מנוח. הישראלי
 הרחק אומנם התנהלה השנייה קרובה.

גבולות. ידעה לא משמעותה אבל — ממנו
 קולות- הידהדו עמק־הירדן אורך לכל
 מוקשים, נפגעים. של ואנחותיהם הנפץ

 אי־אפשר הפגזות. היתקלויוודפתע, יריות,
 הלאה? מה השאלה: מהצגת להימנע היה

ישראלי? תגמול ילבש צורה איזה
 אינו טבעי, גבול שנראה הירדן, נהר
 יכול כזה גבול ד,בטחוני. במובן גבול,

 לביקעה. ממיזרח רכס־ההרים, רק להיות
 רכסים מתנשאים זה לרבם שמעבר אלא

 ייעשה אומנם אם אינסוף. עד — נוספים
 מרכסים איזה — מיזרחה החמור הצעד
בטחון? לגבול ייחשב אלה

 הכללית המיתקפה נכנסה בוויאט־נאם, ואילו
ה לשבועה וצפון־ויאט־נאם הוויטקונג של

 ההרריים, הג׳ונגלים בלב נידח, מחנה שלישי.
 נותקה קיי־סאן כולו. בעולם ידוע שם הפך
 לקרב־ התכוננו והאמריקאים העברים, מכל

ההכרעה.
 דיין־ביין־פו, של לרוחוודהרפאים מבעד

 הצרפתי הקולוניאליזם של האחרון המעוז
 הכנסת של הסכנה ריחפה ויאט־נאם, את שעזב
למערכה. גרעיני נשק
 כך בעמק־הירדן, הקטנה במלחמה כמו כי

 נשקפת בודיאט־נאם, הגדולה במלחמה גם
 הטיפוס — האסקלאציד, משותפת: התפתחות

__________הסכנות. בסולם_ האימתני

תליאביב
היה הוא כזה

 זרי ברגע בישראל ביותר המפורסם האיש
 הוא אותו. זוכר אינו איש שכמעט אדם הוא
 בשם ומת אייזאקס, דניאל רופום בשם נולד
רדינג. לורד

 לונדוני, יהודי סוחר של השני בנו רופום,
 אונייה, על עלה הוא .14 בגיל הבית מן ברח
 מכן לאחר כנער־סיפון. שנתיים במשך שרת
 הוא נכשל. אך בבורסה, סוחר להיות ניסה
 בשנת עורך־דין הפך המשפטים, למקצוע עבר
 אז בן־גוריון. דויד לידת אחרי שנה ,1887

כהן. עליס בשם צעירה עם התחתן גם
 בשנת לראשונה נבחר הבריטי לפארלמנט

 מטעם אימפריאליסטי״, ״ליבראל בתור ,1905
 מדרום קילומטרים 50כ־ רדינג, הקטנה העיר

לצמרת. אותו העלה המזהיר כשרונו ללונדון.
 השערורייה מניות. שד שערורייה

 >1912ב־ פרצה רדינג בשם הקשורה הראשונה
 לשר־ אייזאקס רופום הפיכת אחרי קצר זמן

 של במניות קשורה היתד. היא המשפטים.
האמריקאית. מארקוני חברת

היתד, בריטניה, את אז שהחרידה הטענה,
 חברת של מניות קנה שר־המשפטים כי

 לקבלת משא־ומתן ניהלה זו בשעה מארקוני,
 המניות מן חלק מכר השר ממשלתי. חוזה
ג׳ורג׳. לויד לראש־הממשלה, האלה

 וזו ועדת־חקירה, מייד שנתמנתה מובן
 כמה כעבור אשמה. מכל השר את זיכתה

 מלחמת־ וערב עליון, לשופט נתמנה חודשים
רדינג״. ״בארון לתואר זבה הראשונה העולם

 רדינג ללורד בא פירסומו עיקר אולם
 כללי) (מושל מישנה־למלך נתמנה כאשר
הי הראשונה. מלחמת־העולם למחרת בהודו,

 מהאמטה של כוכבו קשה, תקופה זאת תד׳
זורח. החל גאנדי

 עם להתפייס רדינג לורד ניסה תחילה
 את כלא זה, נסיון נכשל כאשר אך גאנדי.
 לשפיטתו והביא בהסתה האשימו גאנדי,
 עד שנתיים, ריצה (מהן מאסר שנות לשש

הלקוייה.) בריאותו בגלל ששוחרר
לברי חזר כאשר מדונם. פחות קצת

 של לדרגת־אצולה רדינג עלה ,1926ב־ טניה
 לדוכס) מתחת בלבד אחת (דרגה ״מארקים״

בריטניה. של כשר־החוץ קצר, זמן ושירת,
 חייו. ימי כל בעל־הכרה יהודי היה רדינג

 עזר הצהרת־בלפור, את בברכה קידם הוא
 שובו עם ,1926 ובשנת היהודית, לסוכנות

 חברת של הדירקטוריון ליו״ר הפך מהודו,
 פרטית חברה — לארץ־ישראל החשמל

 יהודי־רוסי מהפכן על־ידי כן, לפני שהוקמה,
 רדינג, של מותו אחרי רוטנברג. פינחס בשם

ב להתעניין ובנו אשתו הוסיפו ,1936 בשנת
 לתל־ מצפון א/ ודינג תחנת החשמל. חברת
 ונקראה 30ה״ שנות בסוף הוקמו דאז, אביב

המנוח. הלורד שם על
 (ולא רדינג לבית הראשון המארקיס

 אחרי שלם דור כי חלם לא בוזדאי רידינג)
 לו להקים ממשלת־ישראל תשתדל מותו

 בצורת מטרים, מאות כמה של בגובה מצבה
 ארץ- של הנוף כל על שתשלוט ארובת־ענק

במרחב. ביותר הגבוה המיבנה ותהיה ישראל,

1589 הזה העולם


