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ד י ב ע ג י ג ח
8.30 בשעה - 31.7.50 שני, ביום

ם י י ק ת ת
רמת־גן באמפיתיאטרון

 היוני גונח בחיות
תש״ ישראל שר

. . . ־ . ה ש א ל -
לםשפחה1 לבית העממי השבועון

ת ו פ ת ת ש ה : ב

 ומלכות אירופה מיס
ומרסיי צרפת של היופי

: ת י נ כ ת ב
 המיל של הכרכור מות רקוד את תירקוד אירופה מים

 היס- כגדי אפנת את תצגנה האורחות המלכות פנס. סן
החדישה. פריס אפנת גם תוצג - היום. ועד 1900 משנת

: ם י ס י ט ר ;31 אלנבי ״הכרטיס״, משרד — בתל־אביב כ
.57 ביאליק רחוב רחניץ, נפתלי — ברמת־גן
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ם י ר פ ס
אדם כבני הראשוני□

״(אישים :!ציטאטה לפניכם הרי
 עמידה עצמם את שהעמידו יהודיים)

היהו הלאומיות של קרקעה על גמורה
 הציונות, את לבבם בכל ושרתו דית
 עמוק בקשר קשורים נשארים עוד הם גם
 ונוף התפתחותן אל מוצאם, ארצות אל

ר סביבתן. ש ד, ק ם ז י י ד ק מ ו ע  ו
ד י מ ה ת ד ש . ב ת ו ב ר ת  זר, דבר ה

 מצבע מיוחד גוון תמיד להוסיף עלול
הח של לפועלים אף הנוכרית הסביבה
 של זה, וגוון תנועתנו. שבאישי שובים

 לעצמם, אימצו שהם אחרת לאומיות
 קנו שהם לאחר אף בהם ניכר עודנו

של כשפת־דיבור העברית את לעצמם
הם״.

 היה אפשר המשובש הסגנון לולא
 מתוך נלקחו אלה דברים כי לחשוב
בהו ספר מתוך היא הציטאטה ״אלף״.

בש בשם לישראל, הקיימת הקרן צאת
 נחמיה של לזכרו קובץ והוא יחיד- בילי

למותו. שנים עשר למלאות דד,־לימה,
הולנ סוציאליסט דה־לימה, נחמיה

 הציונית בתנועה ביותר פעיל היה די,
 (כש־ הראשונה העולם מלחמת בתקופת
ההס ובשנות ניטראלית) היתד, הולאנד

כש וילסון, של מדינותיו כשנולדו דר,
הגבולות את העולם העריך לא עוד

באו המטוס. שקובע החדשים המדיניים
הל הסוברניות היתד, בה תקופה, תה

 ההתישבות החלה ראשון, מושכל אומית
ישראל. בארץ המתוכננת היהודית

 מקום בשום הצליחה, לא עוד מעולם
ות — מתוכננת קולוניזאציה בעולם,

 לתכנן אפשר אי מחדש. בה מנסים מיד
פלוג־ בר כדברי או המוניות. תנועות

דה־דימה נחמיה
ורנסביליווז ציונות

ען רו ח ם6י עו כלבי
 - תוצרתה פאר את בארץ המעסזבים לקהל

ת* סי הטוב. הטעם לבעלי החדשה הסיגריה *ב

ה* - מכילה יבסית*  המהולל הטורקי הטבק יבפד
ביותר. היקרות הטורקיות בסיגריות המצוי

 המעודנת והתערובת המעולה האיבות אן? על
בלבד. פרוטה 135סיגריות- 20 מחיר יבסית>. של

ה ד ב ח ת ה י מ ל ש ו ר י ת ה י ש ע ת ת ל ו י ר ג י בע״מ ס

לה ״צריך אוסישקין, דה־לימה, של תא
אח המשיחי. האלמנט את בחשבון ביא
רגל״. פשיטת — רת

האמרי בין הויכוח יסוד היה זה כי
בין אחד מצד ודה־לימה קאים  הציונות ו

 פעל בה בתקופה שני מצד הרשמית
 רצו ודה־לימה האמריקאים דה־ליימה.
 יסוד על מתוכננת, יהודית התישבות

ומאז חשבונות הנהלת עם נכון, עסקי
 ושל רנטביליות של חישוב עם נים,

 הציונית ההנהלה ובזבוזים. הוצאות
אפשרי. בלתי אבל נכון, שזה סברה

הגדול הסכסוך :מענינת (עובדה
 שדה־ העמק, אדמות קנית בגלל פרץ

 ועל בשכל, שלא נעשו כי סבר לימה
 היתה זאת מוקדם. אישור בלי פנים כל

להתפטרותו). המידית הסבה
ביו היפה המאמר כי מקרה זה ואין

 זינגר, פאול מר מאת הוא הספר בכל תר
 בצד שנה משלושים למעלה זה הקשור
(ההש היהודית ההתישבות של העסקי
האמריקאיות). קעות

 הציונית כשהכלכלה כיום, ועתה,
 כי לנו נדמה רגל, פשיטת בפני עומדת
 למפו־ גם לב לשים היה ראוי מה משום
 כל אם וגם דה־לימה. כדוגמת קחים

 ההדדית החשדנות עם הנסער הויכוח
 אבק של בסובלנות עלינו מתקבלים

 נשארים יסודותיו הרי ההיסטוריה,
עומדים.

 בכוח המדינה מתקיימת שוב הנה כי
מגביות. כלומר נס׳ כלומר חזון,

נפת שלא בעיות אותן כן, על יתר
 במרוצת החריפו עוד ואולי בכלל, רו

המאיים. צלן את מטילות הן הרי הזמן,
 בעיה ? הערבית הבעיה בדבר מה

 של הזוהר בימי לציונים נתגלתה זאת
 ובספר לפתרה. הצעות היו דה־לימה.

 שאלה על מאמרים שני אנו מוצאים
אז. שנראתה כפי זאת,

מיד. שתנחשו חיי ? הפתרון ומה
 שוחד. שלנו. הבדוק הפתרון הוא הרי

 ובזה יוטב, הערבים של הכלכלי מצבם
 הפתרונות גם והנה התנגדותם. תפחת

 דה־ התווכח שאתם האלטרנאטיביים,
 שבין הקדמה כוחות עם שיתוף : לימה

 (לפני הפרולטאריון כלומר הערבים,
 מהמסי־ התעלמות או שנה) שלושים

ההמון. רצון את מביעים שאינם תים,
צץ יש ; משתנה ״הכול : לומר ר

כשהיה״. נשאר הכול
 רק לא זה בספר הקריאה ולכן
 תלמד גם אלא הסקרנות יצר את שתספק
 כל התחיל מנין לדעת כדאי משהו.
 ביחד. שלנו החינוך מערכת עם ,העניו

ההתישבותי. התקציב ועם

665 מס׳ הזה״, .העולם14




