
במדינה

״הדיקן״ מוסך
סון 1׳x׳a מכיניות לתיקון ד הו ו

 תל־אביב נחמני, רח׳ מול תקוה, פתח דרך
לקוחותינו לכל להודיע הנני

66702 הוא שלנו הטלפון שמספר
 וזלקי־חילוף עם יעיל, בשרות הרוצה .סיג׳ו״ בעל

!״הדיקן״ למוסך ורק אך יפנה מקוריים

ת נו חי ת ב ו ר ג ס
מלא! קורס

 במלואו הקורם עתה השלט קפדנית, הכנה עבודת שנות לאחר
 בחינות של המקצועות בכל הוראה להגיש ביכלתנו ויש

 של החדש התקנון לפי המוקדמות בחינות ושל הבגרות
החנוך. משרד

 המכון י. אינדיבידואלית ובצורה הפנאי• בשעות בביתה למד
 תשובות מפות, שעורים, למוד׳ (ספרי הלמוד חומר כל את לך מספק
 לרשותך עומד מנוסה ומנגנון מדריכים חבר עבורך. הדרוש וכר)

והכללית. התיכונית השכלחך להשלמת בדרך
 העולמי המרכז של המתכונת לפי הוא לתלמידינו הניתן השרות

 18 במשך תלמידים רבבות הוכשרו ובאמצעותו בלונדון, המכון של
 במדינה. השונים המשק בענפי חשובות לעמדות בארץ קיומנו שנות

!בערים בא־כחנו במשרדי וטפול אישית התיעצות

חיפה־ ־ נתניה תל־אביב־
.5 הבנקים רחוב 19 הרצל רחוב .15 רוטשילד שד.

 שכר על 20./־ של הנחה תוענק המלא הקורס פתיחת לאור
זה. בחודש לנרשמים הלמוד

דהור>וה העברי המכון

 הקורס על מלאים פרטים לי להציא נא
 הבגרות. בחינות לקראת

שמי
............................................. כתבתי

............................................. חב.
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 של כפקוחו
הבריטי המבון

 ,2 בן־יהודה רח׳
ירושלים ,1259 ת.ד.

)9 מעמוד (המשך
 בשומעו גולדמן פאול הותיק העתונות צלם
לצ אפשר ״היה : בתל־אביב החדשה את

 הוא כזאת. בצורה שימות מקאפא פות
 ביותר החדשות רודף ללא־חת, צלם היה

מ תמיד היתד■ עדשתו אי״פעם. שפגשתי
למוקדה.״ כוונת

ציונות
שעות >23

 וסופד גדול תעשיין זיפו׳ לייב אברהם
 מדי. אמיץ אולי אמיץ׳ אדם היה מוכשר,

 ומשטר רומניה של הגרמני הכיבוש בימי
 הציונית ההנהלה בראש עמד נזשמר־הביזל

 האדוב הדגל ארצו על כשעלה בארצו.
 פטיצית־ על להחתימו באו המפלגה ושליחי
 : 68ה" בן השיב שסוקהולם, של השלום
 כותב שהוא מה על רק חותם ״זיסו

״בעצמו !
לבעליו. בריא אומץ־לב זה היה לא

 עסקני כל ואתו זיפו, כי נודע מכבר לא
העתי־ הקרנות, עסקני היהודי, הקונגרס

 ומנהיגי הג׳וינט עסקני הציוניים, נאים
 למשפט, הועמדו החלוצית הנוער תנועת

 לתקופות־מאסר ונידונו קבוצות, קבוצות,
 ברשי" שמו את חתם עצמו זיפו ארוכות.

 נשלח אליו בית״הסוהר, של מת״הקבלה
למאסר״עולם.

 הנאשמים כל פושעים. של פשעם
קשירה ציונית, מחתרת באירגון הואשמו
 עליה וארגון ישראל צירות עם קשרים

 מכוונת פעולה זאת היתה לא בלתי״ליגלית.
 שמה. בתור הקומוניסטי השלטון נגד

 את רומניה ממשלת חיסלה מאז אולם
הציונות הפכה ׳1949ב״ הציונית ההנהלה
פושעים. לפיכך, הפכו, הציונים ראשי לפשע.

 יוצאי ציונים, עסקנים 41 ערכו השבוע
 שביתת רצופות, שעון! 123 משך רומניה,

 הם בתל־אביב. הגדול בבית״הכנסת רעב
 במישרין שישפיעו עצמם את השלו לא
 ארובת־ היחד, מטרתם רומניה. ממשלת על

האסירים כי הרומנים את לשכנע : טווח
 טוב יחס להם לחת להמריצם יישכחו, לא

במרוצת יישברו שלא מנת על במאסר,
השנים.
 הפרוגרסיביס ח״כ השובתים, אחד קיווה
 פסק־ ניתן אולי ? יודע ״מי :כהן אידוב
 להם לתת יהיה שאפשר כדי רק הדין

 כויתור יתפרש שזה מבלי ולשחררם חנינה
?״ לציונות

 הקומוניסטים היו העיקריים ,הנפגעים
 מצוץ הכל ״זה : מהם אחד הצטדק בארץ.

להש כדי הומצאו הידיעות כל האצבע. מן
 את ולשרת הקומוניסטי המשטר את מיץ

״האמריקאים !

חוק
־ר■1ח חיטוט
 את אפילו קיבלו לא הדתיים החוגים

 נגד עירוניים חוקי״עזר אישור של האצבע
 לרציה המשיכו זאת בכל חזירים. גידול
 ניסו עבי״כרס, בספרי״חוק חיטטו היד, בכל

וב שונים וסעיפי״סעיפים בסעיפים להעזר
לפירושם. השונות אפשרויות
 בעלי : לבוא אחדו לא החיטוט תוצאות

 וסביבות סרפנד בבית״דגון, דירי״חזירים
 מוזרה באשמה לדין הובאו ראשון־לציון

 הנאשמים רשיון. ללא מלאכה ניהול : במקצת
 באשמה- הודו ברצינות, הדבר את קיבלו לא

 הובר־ כאשר רק עורכי״דין לעזרתם הזעיקו
 גם יאלצו הקנסות תשלום על שנוסף להם

הדירים. את לסגור
 בנשק בתובעים ללחום בחרו עורכי־הדין

 מלות־חוק בפירוש התמחו הם גם שלהם.
 אינו שגידול״חזירים בטענם ערעור הגישו

עסק. אלא מלאכה
ח ת ד. תו כ  לשוללי״החזירים אולם כ

 החיות — עסק או מלאכה :איכפת היה לא
 הארץ פני מעל להעלם מוכרחות הטמאות
 הפעילו לערעור׳ חיכו לא הם הקדושה.

 הנפקדים נכסי על האפוטרופוס : כבד תותח
 הנמצאים דירי״החזירים על הריסה צו הוציא

באדמותיו.
 חילופי־יריות תוך הקרב התפתח מאז

 נופף. ערעור הגישו בעלי־ד,דירים מהירים.
 תקנות את הפעילו קצרי־הרוח מתנגדיהם

 נאסר לפיהן מופקעים, רווחים למניעת ההגנה
מספר בכל חזירים להחזיק הנתבעים על

 סרבי בעלי״הדירים שהיא. מטרה לכל שהוא,
 המדור" המועצות־המקומיות לתקנות. לציית
 תביעה נגדם הגישו הדתיים על־ידי בנות

פלילית.
 תתברר אשר עד רב זימן יעבור כי נראה
 בינתיים האיטיות. טחנות״הצדק בפני התביעה

 ועורכי" באשפתות לנבור החזירים יוסיפו
 סעיפים לחפש בספרים, לחטט יוסיפו הדין

 להמשך כתחמושת שישמשו חדשים, חוקיים
המאבק.

תחרויות
? טול ? לו ט

במ במזל. האמינה לא פפרבאום בלהה
 לאלפים ,10ה" בת אחותה, הצטרפה קומה

 כשבידיהם בבת״ים, רביירה לקפה שנהרו
 כעבור ארטיק. תחרות של תלושי״הקבלה

ה : התרגשות מרוב הקטנה רקדה שעה
 לא חשמלי. במקרר זכתה הספקנית אחות
 הוא אבא :להתקינו קושי כל יהיה

חשמלאי.
 היתד, הטכס את שהחמיצה שניה נערה
 נהג של בתו ,8ה" בת טמשה, שלומית
כש רחובות. הוותיקים, בשיכון צרכניה

 זכתה כי בעתון היום למחרת אמה קראה
ה לחמה לבלגיה, נסיעה הראשון, בפרס

המקרר. את העדיפה האם : באכזבה שמחה
ר כ ת. ש לנו כ ס  שנערכה תחרות שום ה
צי התרגשות עוררה לא בארץ אי״פעם

 שתוכננה כתחרות״הענק, רבה כה בורית
 ציבורית להסברה הישראלי המוסד על״ידי

 על־ידי במשותף הראשון, בשלבה ונערכה,
 על הזה. העולם ומערכת ארטיק מפע,'י

המש היועץ של צרת״העין התערבותו אף
 עתונאים של לא״מעטות והשמצות פטי,

 איש 21937 : הקהל נרתע לא מפורסמים,
 יב" במזל האמינו השאלונים, את מילאו

 שלגוניהם את ללקק הוסיפו כשרונם,
בסבלנות.

ה ועדת אמנם, כדאית. היא הסבלנות
 בת״ים, עירית ראש את שכללה שופטים,

הת הזח, העולם ועורך מוסינזון יגאל
 דדו התשובות הזוכים. בבחירת קשתה
 לבסוף ישראלי. פולקלור של עשיר ארכיון

התשובות 532 בין :הוגנת בדרך בחרו
 100 על הגרלה נערכה ביותר הטובות
 המשתתפיב שאר כל העיקריים, הפרסים

פרסי"תנחומים. קיבלו

תל־אביב
באה שחורה רוח

 ירד הכבד השרב מי-מי אחד בצהרי
 פיח של פתאומי מסך תל־אביב צפון על

 העליונות׳ הקומות לדירות חדר הוא כבד.
וח שמלות סדינים, נקיים׳ כבסים השחית
 שנזדמנו מזון צרכי על גם פסח לא ליפות,
 לתושב־ נתברר קצרה חקירה לאחר כדרכו.

 תחנת בארובות הפיח מקור כי העיר צפון
רידינג. החשמל

הנ לפני מחו המפוייחים התל־אביבים
 :מקורי להסבר זכו החשמל, חברת הלת
 עמד. סחפה לדרום שנשבה חמסין ,,רוח

 ידעי האימיתית ,הסיבה את הפיח.״ את
לא הפיח מקור :רידינג תחנת עובדי

 בקלקול אם כי פתאומי, רוח במשב היה
ה החדישים האמריקאיים במבעירים שחל

 הדלק את 'חשמלית לאנרגיה להפוך מסייעים
ש החדשות ד,טורבינות שתי אה המניע

ברידינג. השנה הורכבו
 השתמשו האחרונות השניים עשרים משך
 הבריטיים. בובקופווילקוס במבעירי ברידינג

 כוח- אלף 50 טורבינות השנה כשהוכנסו
 אלקטריק ג׳נרל מתוצרת החדשות סוס

 על״ידי החשמל חברת נתבקשה האמריקאי,
 הקנייה מממני והפיתוח האוצר משרדי
ב להשתמש האמריקאית, ההענקה מכספי

 סב־ רכשה החשמל חברת אמריקאי׳ ציוד
 עבורם קיבלה אמריקאיים, דוודים עירי

 אלה שנים עשר שנים. עשר של אחריות
 בשביע הראשון הנסיון עד בדיוק נמשכו
 שרפו לא החדשים ד,.מבעירים כאשר שעבר

 לקומית פיח ענני הזרימו כהלכה, הדלק את
תל־אביב. צפון בתי של העליונות

תרמיות
ה*דול קדלילטק•

 בגדול־ת. תמיד ילך קרלינטקי אמולל
ר־׳הל ל הציבי,ית הועדה את כשהכיר

״67 חזה העולם


