
 עדוד מבצע
השתדמות

1954
 המכון הנהלת עשתה ,1953 באביב זה מבצע של הגדולה הצלחתו לאור

דומה. מפעל החדשה, הלמודים שנת סף על השנה, גם לארגן כדי עליונים מאמצים
בת הנחות קרן הוקמה

ל״י 15.000
 שכר בתשלום ניכרות והקלות גדולות מהנחות ליהנות תוכל שבאמצעותה

 זה. הודש במשך במכון- הרבים מהקורסם לאחד תרשם באם מודך5
.31.10.54 עד דק

הכלל, מן יוצאיב בתנאים השתלמותך תכנון לשם זו הזדמנות תחמיץ אל
: רבי־הערך המקצועיים הקדריכים לקבלת היום עוד יפנה

כמבחר״ ״הזדמנויות במהנדסות״ ״הזדמנויות
דאקסטרנים״ כגרות ״תעודת

למוד־ שיטת של בעזרתה הפנוי ובזמנו בביתך להשתלם כיצד לך יורו הם
 ההנדסה, ענפי בכל קורסים של עשיר מבחר בארץ. במינה המיוחדת שלנו בית

 ובאי ההתיעצות מחלקת של ובעזרתה לרשותך, עומד הכללית וההשכלה המסחר
בבחירתך. להעזר תוכל השונות, בערים שלנו הכוח

 והשכלה להוראה העברי המכרז
ם י ל ש ו ר י ב

ומסחר להנדסה הבריסיים דמבוניס
 ירושלים 1259 ד. ת. ,2 יהודה בן רח׳

חיפה 5 הבנקים רח׳ ת״א 15 רוטשילד שדר׳
נצרת 28 כאנוק רח׳ נתניה 19 הרצל רח׳

 1954 - השתלמות עדוד מבצע
הקורס על פרטים לי לשלוח נא

ב

שמי

כתבתי

20 ע

ש ב ד־5 הי א □ •. . . ס
בפרקים? או בכתפיים בברכים, בגב,

״ א פ ר 1 המלך שלמה רח׳ — ״ 0 נ ,3 ־ ג א ־ ד 24495 טל. ת

 בוץ חבישת
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 או וישי

טבריה

ל ערבול אמבטיות כן כמו *ג  / טורקי זיעה חדר / <עע״ך\\)001 (
 וריהביליטציה מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
 עומד / רוימטיזם לסובלי מחלקה / בארץ זה מסוג היחידי המוסד

רפואי ופקוח הנהלה תחת

בריבות
מי־מרפא

 שנשרף הגפרור אשרי
 להבות ,והצית
 הלהבה אשרי

 סיגריות שהציתה
 בכוח לא בחיל לא

 במוח לא ואף
קטנה לחיצה

 גדולה להבה תעלה
 שקולה שתהיה
 מונים עשרת

 הגפרורים אותם מכל
 ישרתך ובזאת
עבדך המצית

שבמעשנים והותיקים הנבונים

 יודעים גם יודעים
 מציתים של הגדול ערכם

 פעוטות -בפרוטות
 מאמץ כל :וללא
 ההדק על לחץ

נדלק. והסיגר

המומחה
 .62388 טל !32 אלנבי רח׳ תל-אכיב, עדינה, למכניקה מקצועי ב״מ
. כתיבה ומכונות נגינה כלי מציתים, נובעים עטים תקון ת ו י ר ח א ב  

ה י נ ה ק ר י ב ד ו י ס י מ ו ר! מ
ומציתים נובעים עטים של גדול מבחר

במדינה
 הסתלקותם על ההסכם השגת אחרי שרוקה
 יותר עוד תלויים האנגלים הפכו מסואץ,
 יסכימו למען המצרים, של הטוב ברצונם
 בסיסיהם ובשאר ;לשובם הצורך במקרה

 אלה היו ובירדן. בעיראק ביחוד במרחב,
 באורינ־ להמשיך בריטניה את שמשכו גורמים

 אם גם ערב, שליטי על שלה הישנה טציה
ישראל. של קיומה עם בלבה עתה השלימה
 שגריר, ואחר־כך ציר, בהיותו גם אולם

האמי נטיתו את אילת שכח לא בלונדון,
 גילה שלא אף הערבי. להוי למרחב, — תית

 משרד- מדעת שחרגה אישית דעה כל מעולם
 מכל יותר שאילת, רבים מאמינים החוץ,

 על כי סבור אחר, חשוב ישראלי דיפלומט
 זריעת למען יותר הרבה לפעול משרד־החוץ

 מתחת הערבים. עם ושתוף־פעולה שלום
 להשקפות נאמן אילת נשאר הלונדון לפראק
 בחולצת־עבודה. שהתהלך, שעה בהן שהגה

הערבי. המדבר של הבדואים בין
 ירידה — בתורכיה כציר מינויו היה השבוע

 של בשלב — ציר לדרגת שגריר מדרגת שניה
 הנציגים חילופי של התכנית כל בלבד. תכנון
 וקו* מפלגתיים במכשולים להיתקל עלולה

 אך הפרק. מן לרדת אפילו אולי אליציוניים,
 ישראל בצירות יותר מתאים אדם לתאר קשה

אילת. אליהו מאשר באנקרה

מפלגות
ה ב ק ס שלים מו וירו

נול ההמוני והקומוניזם ההמונית הציונות
 התחרות תוך גדלו הם שעה. באותה בערך דו

היהו האינטליגנציה של נפשה על ומרה קשה
 למדו אירופה, מזרח בגיטאות הצעירה דית

 היתד, לב. בכל רעותה את אשה לשנוא
 לרפא שביקשו רופאים שני של שנאה זאת
 הדיאגנוזה את זה השמיצו החולה, אותו את
זה. של

 מסורת ירשו בארץ־ישראל הקומוניסטים
 העברית, המדינה רעיון נגד חוצץ יצאו זו,

כו עם המהומות בימי פעולה שיתפו אפילו
 כולו היה שהישוב מכיון המופתי*. חות

 קומץ הקומוניסטית המפלגה נשארה ציוני,
 נציג גרומיקו, אנדריי שקם עד ומנודה, קטן

 המדינה בעד והצביע באו״ם המועצות, ברית
המ לה. התנגדה בארץ שמפלגתו העברית

 והקומוניסטים מציאות, הפכה החדשה דינה
 לא איש מוצק. רעיוני בסיס בלי בד, נשארו

למדינה. העקרוני יחסם מה בדיוק ידע
 מק״י קיבלה השבוע החוץ. מן נדוניה

מנו המוכן, מן שלמה אידיאולוגיה סוף סוף
 של הדיאלקטי ההגיון כללי כל לפי סחת

 זה ך,יה מארכם־אנגלס־לנין־סטאלין. תורת
 אלא עצמה, המפלגה מתוך באה שלא אופייני
 המפלגה מטעם רשמי אישור מתן על־ידי

 משה : המחבר החוץ. מן שבאה לנדוניה
סנה.

 אדומה, וכריכה עמודים 164 בן בספר
 המסורת מיטב לפי היבש, השם את הנושא

 לאור הלאומית בשאלה ״סיכומים הסטאלינית,
 חדש היאור סנה קבע המארכסיזס-לניניזס״,

 אבינו אברהם מימי היהודית, ההיסטוריה של
 שירודהברבור זאת היתה קסטנר. משפט ועד

 סנה, יצירת הסוציאליסטי, השמאל למפלגת
 להצטרף עומדים ושחבריה להתפזר, העומדת

למק״י. קולקטיבית, לא אישית, הצטרפות
 להמנון מיד הפכה זו שירת־ברבור אולם
 מליאת החליטה החדשה. המפלגה של הרשמי

 הקומוניסטית המפלגה של המרכזי הועד
 בברכה מקדם המרכזי ״הועד :הישראלית

 (ה)מבטאים הלאומית בשאלה הסיכומים את...
 השמאל מפלגת של מלאה הזדהות נאמנה

 המארכסיזם־לניניזם, תורת עם הסוציאליסטי
ההיס והדרך הפרוגרמה האידיאולוגיה, עם

 המפלגה של האנטי־אימפריאליסטית טורית
 הישראלית.״ הקומוניסטית
המחו תורתו כנעניות. + קומוניזם

 של מעוררת־מחשבה מזיגה היא סנה של דשת
 מובהקים. כנעניים רעיונות עם אדוק קומוניזם

: עיקריה
 רק ישנה בעולם. יהודית אומה אין •

 בגלל לא שנולדה יהודית־ישראלית, אומה
הציונות. למרות אלא הציונות,

הי והמצבים, התקופות בכל הציונות, •
האימפריאליזם. משרתת תד,

רק היהודים מהווים לישראל מחוץ •

 של מעשהו זה שהיה כיום טוענת מק״י •
 שנתגלה הקומוניסטית בצמרת פרובוקטור

האנגלים. כסוכן

הסוציא בארצות דתיים. או לאומיים מעוטים
וב הקומוניזם, בנין את לשרת עליהם ליזם

 במקום ללחום עליהם קאפיטליסטיות ארצות
 היא לישראל הגירה לשבירת־הקאפיטליזם.

לארץ. לעליה מתנגד סנה אין אולם בריחה.
 ישראליים, פטריוטים הם הקומוניסטים •

 עם ושלום המדינה בטחון למען הלוחמים
הערבים.
 הפרק ומפוליאון. רביסמארק חרב

 ניסו כיצד מתאר הספר של ביותר החזק
 תנועתם את לקשור מראשיתה מנהיגי־הציונות

 לזכות כדי זרות, מעצמות של לאינטרסים
 בר,צ־ אולם למדי, ידועות העובדות בעזרתן.

 מחשבה. המעורר מיסמך מהוות הן יחד טרפן
: השאר בין

הרא הציוני הקונגרס לפני שנה מאה •
היהו לעזרה במאפארטה נפוליאון קרא שון
 עצמו שנפוליאון אף הארץ. כיבוש לשם דית
 נלהבת לתמיכה זכה נסתר*, אנטישמי היה
 המסתיים כרוז שהוציא הירושלמי, הרב של

!״ ולבונאפארטה לה׳ ״חרב במלים
 הצאר עזרת את לרכוש ניסה הרצל •

 יסתלקו שיהודים מעונין שהיה הרוסי,
מארצו.

 ״אם הגרמני: לביסמארק כתב הרצל •
 מעמיד הנני אז כי מדי, מוקדמת תוכניתי

 ייעשה הגרמנית. הממשלה לרשות אותה
״לנכון ייראה זה כאשר בה שימוש  מנהיגי !

 לקיסר תנועתם את הציעו הגרמנית הציונות
התורכית לאימפריה גרמנית לחדירה ככלי
לאנג לעזור כדי ניתנה הצהרת־בלפור •
 הובטח לפיו סייקס־פיקו, הסכם את להפר לים

 ארץ־ישראל על צרפתי־בריטי משותף שלטון
 עבדו הציונות מנהיגי חיפה). נמל (מלבד
 לוותר הצרפתים את לשדל כדי האנגלים, למען

צרפת. סולקה אמנם לחצם ותחת הארץ, על
 אמריקה תפסה בריטניה, סילוק אחרי •
 אינו סנה הציונית. במערכה מקומה את

 בשתיקה עובר האנגלים, סולקו כיצד מפרט
 שלא נוסף פרט ולח״י. אצ״ל של תפקידם על

 (לפי ברנדוט הרוזן רצח אחרי :הוזכר
האמרי האימפריאליזם שליח : סנה תפיסת

המ החוק בעד מיקונים שמואל הצביע קאי)
משפט. ללא לח״י ראשי נאסרו לפיו יוחד

 שאינם סנה, של מתנגדיו למחנה. דגל
 מן יטענו, המארכסיזם־לניניזם בתורת דוגלים
 לרשימת להוסיף משתדל עצמו שסנה הסתם,

האינ את לחבר חדש, פרק הזרות המעצמות
 בדית־ של לשאיפותיה ישראל של טרסים

 לניניסט־סטאליניסט בעיני אולם המועצות.
מחמאה. זוהי

 להתנחם יוכלו במספר, כאלפיים חסידי־סנה,
 להם שיינתן מבלי למק״י יצטרפו אמנם שאם

 רשמית, ״ועידת־איחוד״ של הכבוד אפילו
 שינוסס מנהיגם, דגל תחת הולכים הם הרי
 ששום ספק אין החדש. למחנה מעל עתה

 להוציא כיום, מסוגל, אינו מק״יסטי מנהיג
סנה. של זו כמו רעיונית יצירה ידו מתחת

 תור כשיבוא יתחיל האמיתי הקרב אולם
 מק״י. של הבא הכללי המזכיר של הבחירה
סנה. משה :רציני מועמד

עדחז
ר חינוך חו ש ד־ חו ש

 העממי בבית־הספר אירעו בפעם פעם מדי
 התפרצויות תל־אביב, בקירבת פרדס־כץ, של

 כאשר החלו ההתפרצויות עזות. אך דפנות,
 על לשבת מבולגריה העולים ילדי סירבו
ילדי־עולי־מרוקו. עם אחד ספסל

לזה, זה הילדים התרגלו כאשר לבסוף,

 שהיהודים אמר הפרטיים ממכתביו באחד *
!״ בעולם ביותר הבזוי ״הגזע הם

הארץ
יפת־ד,ג החיפאית מסינגר, חנה
הזה). (העולם זירה...

חיפה. ורדי, יואל
 אותה מעדיפים דוקא אנחנו המם.
אחת. בחתיכה

 ממועצת ומבורכת טובה שנה
(דבר). פועי־קדימה

חיפה. בוכני, אליעזר
 העובדות העזים אירגון השאר: בין

.התיישים. של ולשכת־העבודה

887 הזה העולם


