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אלות סופרנו לקראת ביקורו של מר שזר בארצו, המוביל היום, אומר בהשיבו על ש

ונות של שראל בין הגסי וחדת נודעת לדוגמה של י בות מי : "חשי
דון אדוארדו פריי

ארנות־חוץ שאנו מסתייעים בהם בבניית משקנו"
י " , שנפיאגומיוחד ל"פעויב"- מא־נ צדוק אשל _

בהט כבניית משקנו, ?גורעתצות־חדן, שאנו מפתייעיט"מכין הנטיונות של אר?
חשיבות מיוחות לדוגמת של
טוינת ישראל. נפיונח ב-
ניכוש השממה שלה ורוחרקטת אירגוניפ שיתופיים,
האיויאליזפ של כניה הפ
עובדות, המלהיבות אותנו
במעשינו היומיומיים לפתי-
וים אלה אמר נשיא ביילי,רת בעיות ארצנו" — 'רב־
וון אדוארדו פריי, בראיון
מיוחד שהעניק לי כשביל

שאלות, והוא השיב על נולו,הצגתי לנשיא צ'ילי חמש"מעריב".

אחח־אחת.
כעיות פכציפיזו/

ימה משמעות ביקו- שאלו! :
רו הקרוב של נשיא מדינת
באוצי גילחה חמיו עניין ב-הנשיא פריי: זעת הקהלזזיחםיט בי! ציילי ליש-אי זישראל, מר זלמן שור, לגבי
התפתחותו. של מוינה ישראל
ובנסיון החבותי והכלכלי ש-
לה, לא וק מגקוות ואות של
בה. אלא גט בגלל הבעיות ה-מקווה ההיסטווי של ממוי־
ספציפיות, הגיצבות לפני עמים
למצוא להן פתוונים על בסיסשונים ואשו ישראל פעלה
מנחות טכגיות וכלכליות הד־
שות. כמו, למשל, בשיטות
אוגון החקלאות ופיתוחה. כי-
בוש השמפו, ופעולה לצורכי
עיבוד שיתופיות הינה פשימח,ייצור חקלאן על־יוי צורות
שחייבות להיותם לה כל אותו
אוצות, המבקשות לבצע את
חרפוומח חאגואויח, יקום
את החקלאות ולהעלות את

ומת ייצור המזונות.
הים טנובזים ממוצא ימזדי,לי, אשר ליצירתה הרמו אוו־המסוות התובותית *6ל ציי־
מנדת־ על הכל ובעלת השפ-וקיומה של קהילה יהודית מ־
עה, הפועלת לוווחחד, של ה-

מזינה, הופכת את ביקווו של
נשיא ישואל, מו !למן שזו,
למאורע נעים וחיובי. אנו מק-
ווים, כי שיחוחיגו עם הגשיא
שזר יגלו תמימות־דעים לגני
לי, כגון: המאמץ להוטותשאלות רבות נעלות אופי כל־
עולם ובאזווי המיקו, חיזןיקאת המתיחות הבינלאומית ?'ב-
עניין השלום וכיבוו זכויות
האדם, הגברת המאבק נגו
נות, שינוי המושגים הבלתי'המשותף על המדינות 'הקט-הפלייה גזעית ולמען העניין
צודקים של המסחו הנינלאומי
לקיוום חסוליואויות של כל
העמים במאבק בעוני ובפ־גוו.
חקולטת מהגוים• גם אתה,שאלה: צ'ילי היא 'מדינו,
כבוה הנשיא, הנך נכום של
מחגחים. מח חיא חוומתם של
משוגות בפיתוח מויגתך 1 יהמהגרים השוגים והקחילות
חת מארצות יבשת אמריקח,הנשיא פריי: צ'ילי חיא א-
שתהליך של היווצרות אומה
היא אוצות־הבויח. מאז קי?עובר עליהן• הדוגמה הבולטת
בלגו את עצמאותנו הרי נוכ-
ליגו. לעבוד ולחיות על אומ-חותה של מהגרים, שהגיעו א־
ומקונלת על חכל. לא זו בל-תנו — היא עובדו, גוומאלית
של נכונות לקלוט בתוכנו אתבד שנאוצנו קיימת איויוח
אלח שבאו אלינו מאוצות עו-
לם שונות, אלא אף ואינו ב-
אהדה הקמתן של קהילות, :ן־
שר תוך ניבוו חוקיו, של ציי־
לי תורמות הלק! למאמץ ה־
אוצי קהילות שוגות, כגון ה-קידמה הלאומית. קיימות ב־
והאיטלקית, שהן- קהילות בע-ערבית, היוגוטלניח, היו"יויזקהילה הספרוית, הגומגית.יה-
לות השפעה הנה, המהוות גו-
ום של ממש בפיתות התעשיי-

תי והמסחוי שלגו•
בהתאם למפיות. ולאופי של
באופן מלא בחיים הלאומיים,צ'ילי משתתפות קהילות אלה
בפעילות התובותית והפולי-
טית שיל הארץ, תוך הסכמה
מלאה מצד בני עמנו. כפי ש־

דה ובה מכות העובוה, שה-אמרנו לעיל' נוצר הובר במי-
הגירה נטלה חלק חשוב בהת-
פתחות ההיסטורית של היבשה
האמריקנית כולה, וכן בזכות
העובדה, שהמהגרים הם גורם
הארץ, בהתלהבות י ובהוקרהתם להשתלנ עד מהוה נחיישל קידמו, והוניתו את יכול-
הגיעם 'אליה?ובו תוך שגים מעטות מיוםהופך אותם לבני ציילי לנללמולוחם החושה — ובך ה-

כיכור ההוקה
סיבה שבצ'ילי התפתח לא וקשאלה: .מה היא לדעתך ה-
מישטר ומוקואטי, אלא גם
מיד עט הגיעו:לארץ זו 1—י.עובדה שכל !ר.נוכה בהטיפוס י של אזם הניב ואדיב
, תשובת. .הנשיא: מאז חת־

הלנו בחיינו העצמאייט איוג־
נה ציילי את חייח החנותיים
־נסיס של ני־ יהכלנלייס על
היטטוויוגיט העוסקיט באמוי־וה שהובלטו, על יוי כל ה־בוו החוקה והחוקים. זו עוכ־
קה הלאטינית. נינוו זכויות
הפרט והנאמנות לארגון ההו-
דמוקואטי, הנשמר אצלנו זהקי הם בסיסו של המשטר ה־
150 שנה תוך יוצאים נויוים
מ! הכלל. בגי צייילי הורגלו
נמשטר של סובלנות לנל דעה
ולזרמי מהשנה הופשית, ש-
וההרגלים וגינשו את המסוותהשפיעו מציהם על המנהגים
הפוליטית והתרבותית של ארץ
זו• אנו מאמינים, ני טינות
אלו ו,ן שהזניקו נאזויןי עיי-
נראש המזיגה, גאווה רבה•שאלתך ואשר ממלאים אותי,לי את קווי־חאוסי שציינת ב־

שאלה: מאילו מויגות למ-
וועיוגות לפיתוחו,זוד, עיילי !העתיקו, חינניות
תשובת הנשיא: הנסינן ש-
הוא בעל תכוגות אופייניותהוגוו נ"פהפינה תוו חירות",אנו מתנסים בו נציילי ואשר
המצע שלנו כולל תוכנית ל-נוסו עדיי! בשום מוינה אחות,משלו, וכמו. מנחיגותיו לא
שת של ההכגסה הלאומית, ה-פיתוח מוגבר, חלוקה מחוד-
עלאת כוח הקנייה של השכ-
בות המקופחות של החבוה,
כן פיתוח משולב של החברהכגו! הפועלים והאיכוים; ו-
והכלנלה שגיטויה הבולט כ-
יותר הוא הרחבת חחינוך עד
שיקיף את כל מאוכלוטייד, ב-
שיכו! ובריאות, שילוב אוכ-גיל חלימוד היסווי; חוכגית
לוסיית! של שכוגוח העוני (ה־
קיימות בכל הארצות הבלתי-
כלנלד, של האוץ.מפותחות) בהיי החנוה וה־
מתורשת של ההכגטה הלאו-דבוים אלה מחייביט חלוקה
דות בויאות להמוני העט. מ-נתי־ספו, נתי־מגווים ומוס-ובצווה עקיפה על־יוי הקמתמית בצורה ישיוה (כספית)
תוך צווני החפחחותנו ולפי
רפורמה אגואוית, נהתערנותתוננית וו, מטתבו הצורך ב-
מנויעה של המדינה בשלבי
הפקת הנחושת !שיווקה, וכ!
נעיווו פיתות ותעשייה, זנו
וץ של ייצוו חפיועו ליצוא.המיועו להפוך את אוצנו לא־
אלה הט הקווים הכלליים של
תוכניתנו• לקידומם אנו מעוד־
דיט הקמת אוגוניט עטמיימ,
הגותגיט לעט את האפשרות
להשתתף באופו -ממשי בהח-
לטות החשובות של המדינה.

לא קשוריכ
אין אנו רואים עצמנו קשו-
קלאסיות של פיחות נלנלי ולדרים אף לאחת מהמתשבות ה־
שיטות השלטון הקיימות• עם
!את אגו מגלים כמונ! ענייו
אנו שואנים אומגם במקו-סוים ולומויט מחם.חיוני נגסיונם של עפים ומש־
נוצוית, אולם אנו רוצים ב-רות המחשבה והפילוסופיה מ־
חנוה פלוואליםטית ומגלים
לצווך גיוס העם להפיכתו ל-מוווגיים, כוי להסתייע בהםהתעניינות בכל הנסיינות מ־
רמת חייו התרבותית והכלכ-שותף בפיתוח ארצו ולהעלאת

לית.
חשיבות מיוחזת לזוגמה שלבין הנסיונות האלה נודעת
נים שיחופיים, כיבוש השממה,'שואל. נסיונה בחקמח אונו־
בחקמת חברה חזשה ללא מע-רוח האידיאליזם שחיא מגלח
ואף מפיקים מהן תועלת ובה.אגו עוקבים אחריהן מקרובמדות — אלה הן' עובדות ש-
שאלה: מה אחם עושים ל-
פיתוח חאוווים ודחוקים של
יתוואוצכם ולמניעת ויכמיות־
וכספית לאזורים הרחוקים ביו-תולים לסייע מבחינה טכניתתשובת הנשיא: אגו מש־
האזוזי מזווש זמן ועבודה ו-תר של האוץ על־יוי התיכנו!
בה, ונד אנו מצפים להשתלט
על הויכוזיוח• מויניותנו ה-
חדשה, המתבטאת נהסוו חוש
תיה פיתוח מוווו של נמהלגבי הנחושת, תניא בעקבו-
אוווי מכוות• אנו חותוים לק-
ום את התעשייה שלנו אגב
אי11!־יתר בפיתוח האזווים ה-

שונים של המוינח.

הורי ילדים נעדרים הקימו ועד פעולה וטוענים:

תובעים מהכנסת מינוי ועדת־חקירה שתבדוק את הפרשה המוזרה
- !זאת כרוך מאירי -
מאת יופף צוריאל, כה שו•פורפמה ב"מעריכ" כתבה,כראשון באפריל השנה
8ר על 12 אמהות, מעולי
תימן, המחפשות ילדיהן, ש-
בעקנוה הכתבה מועקה ה-53—1949."נעלמו" מטחנות בשניפ
ערה התימנית. נבחו ועה פ-
עולה ובו 15 חברים, שמטרתו
הואשונו, מיתה לגלות מש-
בודדות ,שכלו" את ילדיהןלמו". הסברה כי וק משפחותפחות נוטפות, שילויהן "נע-
כצווח מאת נחבותה, נוכח
זוט המכתבים שחגיעו אל ה-

ועד.
מכתב לפנחכ, סיפור לסיפורנאשו צירפו .מבוי הועד
נדחפו: מספו הילויס, שעק־
בותיהט נעלמו באוח! שניט
מותיהם של הילדים האבודים זמגיע ל־100נ נידי חועד, ש־
סור העלמס.כהונות הוויהט נהיספה סי־
שעות רבות ישבנו עם אנ־
שי הועו, שמושבו בקויח־
אונו, ועיינו נעשוות חמכת־
' קשהניס: נל סיפור וגילגוליו. וו, הדבר,להאמין כי במויגת־ישואל ק-טיפורים פטמוי שעו.

"אמרו: הילר מת"' י
בה נעלמו הילדים: .באו א-המשותף לכולם —. השיטח
להשאיו את הילה באוהל. פרגשים דושוביט ואמוו לא טוב
נוקות! שט י תוכלי להביקוסב שתשלחי אוהו לבית־תי־
שלוש ' םעמיט ביוס, עשיתי
זאת.כמה שבועות. באחד ה-
ימים הודיעה לי האחות ני ה-
כן הולה, שלחו אותו לבית־
חולים: איזה ז האחות לא יו-
איד ן חנו לראןת לפחות אתאומחיט לי הבן מת. פח, מתי,מצאת אח נית־החוליט. שפדעת, אחרי תקופה אוונו, אני
הגופה. תשובות סתומות. איש
לא יווע, איש לא חאח. טנ־

דים געלמו בלי שאיש יחן!השקט שאסף אותה. 100 יל-המתמיה נסושה — ממדיהוויט. 16 שגה מנוויט."
ועחו על כך.

הנוי הועז ניסו לעגות על
שאלות אלו? בווו פשלהט.
עו"ו לפיוות, יהודי אפויקני,הט מצביעיט על דבויו של
עוליט בעת.שהופקד בידיו ניהול מחנה ה־

''אנשיש עליונים ?;.
:"טסליא הדבר" —?אפו הוא
כאילו יש לחם אימון נטור ב-התיפניפ. כל שאלות. נראה— "שמעולט לא שאלו אותי
יויגו. אתם יוועיטו זו פגי•נו. הט פוטרים את; גורלם ב־
וו הפעם: הראשונה!,שחט וו?שתם !)ואשוגה עפישראליפ!

איפ גת מציליהם הבלחי גו•
שבים בעיניהם כאנשיט אג-ועיים סנים־אל-פבים. אנו נח-
דיים. כן יתכן שזה מנעם ה-
ראשון י עם אגשים איוופיים
ובחפצים שאינם ידועים להם,וכיוון שאנו מטפלים בובויט
הוי אגו נתשניט נעיניהט כ-
אנשים עליוגיט או כמשיחים
קטנים, כ! כן חס באמת בעלי

אפונו,".
בעובזיט במחנות העוליס, מ-ועד כיוט — ,אז ואינו בהט,"גנו!" — אומרים חברי ה־
שיחים. מיתה לנו אמונה גפר
שסייעו? לאלה שאיוגגו אתוו, בפעולתם, חמימות זו, היא
משוי אמט. מספרט הגדול שלהחטיפה המבישה' של ילדים.
הילדים החטופים, חעלםתם מ-
טחנות שוגים, ושיטות הפעולה
יד מכוונת ומאוגנח. כל זההזהות — כל אלה מציויט על
פעה במדינה".ידי אירגוו בעל אמצעים והש-מעיד, כי חפשע בוצע על־

פיפורה של אםתר
שמציין זוכר היעד, מו צדוקמימים. .היו ביניהם" — כפימסתבר, שלא כולם היו ת־
טוב, י,גם אנשים פקהיט, ש־
עמזו על וכוחם מטבעית לגזל
פוי בטנם." הנה למשל, מכ-
רמת־עפידו שברמת־גן:תבה של אם, אסתר ערקי, ט־
חוושים כשהגעגו לארץ. הר-"בהי. יונה, היחה במ 8
גישה לא טוב וגפסוח לבית
בתי והגקתי אותה שלוש סע-חתיגוקוח. יום־יום בקותי את
מים ביום. אחו כחודש ימים
לקתה ילזתי בשיתוק ילזיס.
לקחתיו, משם בלי ושות ל-
אוהל .שלנו.. נעבור שלושה
ימיט החוהתיה מוצוגי לבית־
לבקרה יום: יוט. י:איגי יכולה לטסל בד" המשכתיהתיגוקות מאחר שראיתי כי
,באחד הימים גוזע לי ש-
ילדתי הועבוו, לצויף סנודד
שיתוק ילריט. גיגשתי ,לצריףעט עוד תינוק, שלקו, גם ב־
ולא היה שפ איש. אחו זמן
טה, הודיעו לנו שהילדים נמ-
צאים בבית־החולים בסווס־יה.
נטעתי לשט ובאמת מצאתי שם
יום ושוב ושובהועבוה. מפעםאת בתי. בקרתי; אותה יומ-
נמכוגית מנן־דוד־אוום, לבקרלפרפנד. טדי פעם לקחו אוחי
את בחי, בנואי נסעט הוא־
שונה אטוו, שבתי איננה שט.
לא האמנתי, וושתי לאפשו
ילויס. בסוף היושו לי להצנס,לי לראות! לעבוד בין ה־
עברתי בין המיטות ומצאתי
את בתי. אחו בירור נוטף בי
?.בתי. יום משוד':,נקבע • ?שזו
אהד :בניקוד.שגרתי, הודיעו
ליו (מהגה העולים בו שהתההאפי!, ־.זמרתי למשוו בבית־לי שהילדה:,מתה'. סרבתי ל•

דוכר־הוועד צדוק
":וצו קוה חובר ?"...

חמשפחה) ושם הודיעו לי ש-
בתי גפצאת נבי"ח בחיפה.

ואומגם מצאתיה שם.
,בקותי א1תה מפעם לפעם.שוב אמדו: "מתר,"

הילוו, החלה ,להחליט. שמתי
לים שיחק אחו, באופו קבוע.לב שאחז מעובדי בית־החו־
לי ואמו לי, שהוא חצה אתהוא שאל אותי נפה ילדים יש
טובן בצחוק, ,תטפל במ יפהחממת'לה שלי. אסרתי לו, כ־
ואחו־כך אח! לך אוחו,'. ל-
אתר זמן,עברתי עם ,משפחתי
לשינון מגזויט, בו אני גוו,
ביח"ח חוויעו לי שאין לי סחער היום, בוטח־עפיוו. ב־
לואוג, ישלחו לי את חילוח

לביתי החוש, .
שכנותי, שקיבל( את בנן מ-,אחר זמן מה נודע לי פ־
אותו ביה"ח. החלטתי לנסוע.
כיפורים. לא זכור שם ביה"הזה היה יומייט לפני יוט ו,־.
או ווסאיט, אחיות מאותו ימן,
אני וק זוכות, שמסביב ל-
אותו ניה"ה היו חובה דשאים.
לכניסה אליו הובילו כבישים
וחביט י במיוחד • ודלת ברזל

נבדה היתה בכניסה.
הבת ? ,8ההי. בניתי מוח וחז־,שאלתי ,איה בתי' ענו לי ש-פו",' פניתי ישרי לאחיות ו-"ובכן. נסעתי לניה"ה נחי־
וחי שמוה חביתה. נעלי
לאי יקבל ?אותי לבית אם בתוסהת להאפי! וטען ,לא נכון':
לא תשוב. הניחה. נל הלילה

לא ישן.
י בבוקר.השכם נסעתי עם' ה-"כולנו'? בכינו,•' גשי האחיות"
אוטו הראשון להיסח. הניחי
ובסוף ואיתי את, חאיש ש-
שחק תפיו עם בתי. שאלחי
איפה הילדה שלי אמו לי,אה

...מסכנה עוד לזו הודיעו לך,
הילד שלך כבר פתה מזמן'.
תססתי בחלוק שלו, ישבתי על
האדמה ברחוב ופרצתי בבכי
.מאיפה אני יכול להביא אתודושתי את ילדתי. אמר לי:
הילוו? שלך. אני לא יכול ל-
הניא לך אוחז, היא מחמי.
אמותי לו שיואה לי את
קבווז, אני אתפור ואוציא
אותה לראות אם זו בתי. ת-
פסתי אוחו בכל כוחי. כל ה-
יום עיני היו נפוחות מבכי.
בל לא הוסיתי לוגע מלאחווהייתי תשושה, התעלפתי. א-
בחלוקו. סביבי התקהלו אח-
יות ובות, שרובן פרצו בבכי
חו, טוזו היו, לי, שהוא לאוגיסו להפציר בי לעזוב או-
אלי: ,מה אח רוצה ממני,פיתי ממנו כל חזמן. ושוב פנהכעס עלי, שאחותי בו ולא הר־
אני לא אשם'. אפרתי לו ש-
עם בתי עד שיראו לי אוחז,מוטב לי למות במקום זה יחד
חיו, או מחו- כולנו בכינו

סביבו, גם האחיות.
"בסוף אמוו לי ללכת ל-
משדר — וזה אחר שאחזתי
בו.נ־4 שעוח. תטכו בי שלזש
או ארבע אחיות והובילו אותי
לפשוד, האיש פנו? לאנשי ה-
משרד: ,חפשו?! אמוו לו:
שלהי.שעושה ועש חפיד. זו ילוו,,חפשו טוב, וו הילדה חממה,אין, היא מחה'. אפר להט:

"תבינו את הילוה"
"הוציאו כרטיס ואסרו: ,ח-
,לא נכון, היא לא דומה לך,ממה זו שלך' עניתי ,ב!'. ענו:
היא לא שלוי. עניתי שזו כן
איוה מקום ואפר ,תכינו אתבתי. אהד הפקידים טלפן ל-
הילדה, אמה באחי, נגשתי ל-
טלפון לשמוע כשאני אוחזת
באיש. נתנו לי לשמוע בטל-
פון• שפעתי אוטוים מהצו ה-
וו ואמה, חכינו את הילוח,שני: ?הילוו? עוו ישנה'. חז־
אטה באה לקחת אותה'. ואז
אמוו לי: ,עכשיו לכי, יקחו
אותך באוטו.לקבל את היל-
דיו־אוום לקחו אותי עט מ-וו,', אחהיט! מה הופיע מגן־
איש, כשאני מסוכת להרפות
ממנו וסחנתי אוהו לאוטו.' ה-
אוטו עצה והנה על המדרנו
נאד, לקראתנו אחות והילוו
ניריה. ילדתי היתד, לנושה יפו
? לי .עב !טפופות '0!', :והביאו
הילדה שתי חנילות בגדינ
מנתב ואטוו למסור זאת ל?סויגת־יך חזשים. ' נחנו : ל'
רופא. לקחתי את ילדתי: ואז
יכולתי להגיע' את :אצבעותי,שחררתי את ידי מהאיש. לא
מיד פניתי לחוור הביתה. הג-
עתי לביתי בשעות הערב ,ה-
נונניט לצום את הכיפור", ?מאוחרות כשכל חאנשים מתי

בת6 של התעיויב
עו כאן טיפווו, של אסחו.
פחת תעיד. כיום חושבי לוו.וחנה סיפוום של בני מש-

נותב קרוב פשסחה:
אוץ נשגה 1949 וגשלהח ל-"משפחת תעיזי הגיעה ל־
מחנה עולים בואש־העין. פק-
משפתה !ו: בחם בת השנ־וח מעצינ ואשץ שאונה ל־
באחו הימים פוויעים באמ-חים חלתו, ונלקחה לטיפול.
צעות הרמקול שהוצב באמ-
צע המחנה (כנראה לנשר מדי
נעם יויעות) כי שורו? תעיד
נפטרת ההורים החטופים לא

ירעו למי לפנות.
נקר את בנן בבית תינוקות.פשסחה, שהיו, לו תינוק, ל-,פעט הלך אחו מפנוי ה־
הציץ זךך החלו! והנה נתקלו
כמתה, והיא בויאו, ושלממ.עיניו באותה ילדו. שהונווה
הפשסמה, שהתאבלו על בחט.אץ וץ האיש יהוהיע לבני
זו" הלנו והחזיון את הנח,קפו ההווים ונילוו אל 'אום
"אבנר לא רובה לאכולי

המשכו של הסיפור נורא
עוד יותר: נת̂ויך 13.1.50,
ילדה אשתו של מו תעיוי בן,
עם התפשט גל השמועות ע<
ניסתה המשפחה להצפין אחהטיפת הילדים מידי הוריהם.
בנה. שכגים גילו את אווגיחב
של האחואים על המחנח. והנו
:או ולקחו את הילו לבית
זינוקות. בתנאי שהאבא יע-
'האפא תלך יום־יום להניק-וד את המילה ביום השמיני.
ונת בנה. הילד התפתח, לשמ-
חת היויו. מדי פעם כשהאם
באה להניקו עמדו האחיות ו-
התלחשו ביניהן. אולי היה זה
נל וחמים וווך שהציפן. ב-

ידען מה עחיו להתחולל.
אחו באה חאט להניק את בנח,"חלפו אובעה חדשים. יום
לה. טענו: ,היוט אבנו לאכווכה, אך מבוקשה לא ניחן
צריך' לאכול'. האם התווצצה
כלעומת שבאה.טביב בית התינוקות וחזרה
"למחות ישוב הלכה להניקו,
אך ללא הועיל. ,אבנר לא צ-
ריך היום,אוכלי אמרו לה. בי-
קשה שלפחות יואו. לו, אח
בנה זוך הםווגיפ. אחו הפ-
תו? את בנה, בפעם האוזוונה,צרות ובות נענו לח. היא רא-
כויא ושלט והאחות מאכילה
אותו מהבקבוק. י גס למחוח
מה? 'אך את בנה ננר לא רא-לאכול'." ניסחה להתפרץ פני-נאמר לה ,אננר לא צריך, ל־
וטעות חונקות את גוונה. ב-תה. החווצצה אנך, ואנה נש־
טוף חתליט הוופא בפקוט ל-
שים קץ לסושח. הוא תפס ב-
ידי האם והוציאה החוצה. אמר
האל־ לה: ,הסתנלי השפיטה, .

(סוףבעפ' 08־

הטרמ לא הרתיע
י
ם

חחרי
מיוצגת בו באורח רשמי.זו הפעם הראשונה תהיה שווייצריההבינלאומי. הנערך עתה בתל-אביב.תעשייה והמפחד השווייצרייפ הירידעניין רב מעורר בקרב חוגי ה־
ובות, לבל תיעדר אוצו מיויו בתל־אניבצריה בישראל, מר ז'אן זה סטוץ, פעליהכו־נא במזזמנות וו, בי שגויר שוויי־עלה ביו! להכריע בעניי! הההשתתפות.נאלץ להתגבר על קשיים שונים נטרםצויו, ביויזים ובתצוגות של ארצות חוץ.האהואי להשתתפותה הרשמית מל שוויי־"המונו חשווייצוי לטיפוח חפסתר".

הנוכחי.
מבין כל אוצות
המוות מקווב מ-
קיימת כיום שוויי־
צויר, את יחסי ה-
מסחר ההווקיט ב-
יותר עם סוינת
אף מסע התום חנרחב של הליגה הערבית,ישראל, וזאת על־
המשגרת בלי הוף מכתבי איום למפעלי

שווייצויה הגדולים:
המסחר בין שווייצהיה לישואל גמצא
בשניט האהוונוה בקו העלייה: בשנת
1964 ייבאו, שווייצויה מישואל סחווות
בשווי 47 מיליון פראנקיט, ובאותו פרק־
זמן ייצאו, לישראל סתורות בשווי של
72.7 פיליו! פואנקים. בשנת 1965 חלו.
עלייה !וספח: שווייצריה ייבאה מישראל
סחורות נשמי סל 41.1 פיליו! פואנקיפ,
ובו נזמן ייצאה אליה פהווות בשווי של

86 מיליון סואנקיס.
ועובדו, נוספת: בשנת 1964 ביקוו נ־
שווייצריה לא פחות ט־47.000 ישואליט,
ואילו 0ספו התיירים השווייצויים, שביק-
רו בישואל. הניע בתקופה ההיא ל־10.000.
גט נחחוסיס אחרים? כגון בחתימה על
חוזי־רשיונות ובחשתחפות נ"משימות מ־
שוחטת" נאוצות המתפתחות, כנו הספי-
קו להתוקס קשויט הדוקים נין שהי ת-
אוצות, ובשווייצויה מצסים, שהעתתפותה
הושפית של אוץ זו ביויד תל־אביב תק-

ום את הקשרים האלו. .עוד יוחו.
הבית! השווייצרי ביויו משתרע על
שטח של 400 מטויט מוובעים, בקירוב.

מלבד "חסונז לטיפוח המסחר'' גוטליט
חלק ביויו (51 אוגוגים והנדות .שוויי־

צוייט.
נחנך מוזיאון יהודי

תהום הלשון הגרמנית.כיום !הו המוזיאון היהודי היחיד בגלהרשויות העירוניות והקאנטונאליות.שווייצריה, שמואל בן-צור ונציגי כל:גויך,". כטכפ נכחו שגריר ישראל כ-הגיגי "המוזיאון היהודי של שוויי־בימים אלה נחנד בפאזל כטכפ
בציריך. בשנים 1924-1917 אסף פוופ'קשר עם הקמת המוזיאון השווייצי האוצינח בפעם הואשונה עוו בשנת 1893, ב-התוכנית לאיסוף עתיקות יהודיות נדו־
נולי ציוף אותם לתצוגח אחיוח.בסיוע ציבווי וסוסי, וד"ר כויססוף בו־יוואיקה", בשנים 1963/64, הושלמו עתהבחעווכה הקלנית חפפוופמת ,מונומנטחהיחווי החוש. מוצגים אלה, שהוצגו גםלוו של באזל, ז,זא ששימש יסוז למוזיאוןיחווי, ואוסף זה, ששוכן במוויאון לפולק־ארוארד הועפו מוצגים של הפולחן ח־
היהודיות של שווייצויה העניק לה סיועורגו מאיר, איש באזל. ואיגוד הקהילותיהודי של שווייצויה" בראשותו של דיירכן הוקפה "אגודה למען המוויאון ה-
נותולו ויילו, אף היד. ני! הנואמים ב-כספי. טגן נשיא איגוו מקהילות, ו"ו

טכס החנונח.
הנואמים הסעימו, בין השאר, שעבר
תורת ישואל וטיפוח תובותה ומסווחחהעם היהודי מוכיח, עו כמה היו שמירת
העוונז, הימידז, ?מנסחת קיומו של דר
עם. דזיפות חיהוזים של הדור האחרון
להט עווו, ולכן שומה עלינו ביהו־שאתהחויבו אוצוות חונות יהוזיים, שאי!
להציל אח המעט הנוחר, ללקטו ולהגישו
לציבוויות הוחבה, — דבה העשוי להע־

פיק את ההבנה לגני הפולחן היחווי.
חדש לשלוש חוליות: תודת ישואל, מ־מבחיגת חנושאיס מתחלק הטוויאון ה־
אוסף חמצויין עומדים נמה ספרי חווהשנה היהוהית והיי היום-יום. במוכ! ה־
יקוי־עוך. במחיאת מוצגים חפצי טלמן
לרוב והתפעלות מיוחות מעוווים בלב
ערך ו מיםמכים מן האוכיון הממלכתיחצופה גוסחי כתובה מצויירים. יקרי
נלקחו מן המחלקה להיסטוריה של ספ-של באול ו וחדיפיסים עבריים יקוים, ש-

ריית האוניברסיטה של באזל.
. , 7. בלומכרו.
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\ כל*־הנשק המוקטנ"ם
:!: י&פעשוח בתמונה הקו-|• *י חת סנקווות־האוו ה-
!י! קטנים והולכים בלי הוף.':• הפובוה, שכלי הלוחמת,'. דרת של מירוץ הזיון היא
1י. המאפשר לו לצנוח סעץ;:; משדר צופן. יכו מכ-יר•י• השילוח, מכשיר ראדאר,:ו; לשאת נזיל פונתה על נן?[• נמסר, שחייל מסוגל :יו:
,/' נאשר המשקל של כל אלה* גבוה או סהליקופסו —
?:• חפינת הציוד למכש-ריבX מכשיר־טלוויזיה מיטלטל.?!• אינו עולה על משקלו 'ני
£ שלנו וםקוויב. שבקרוב4 קיד רנ נמנננון "ולחמה::; בועיר־אנפין מפלא". תפ־
$ קטן 'והר.:( הנשק שלנו - כ/נה־כ-ידד.

4 *

:; .הרי ור, נפלא, פר-סי-
:• כוו", קראתי. .כיצו חב-

; לחד. לעשות זאת??'

לה, הקשנו אותה והקמנו."לקחנו פצצת מימן גוו־
עד דנחקנל הגודל הזה.
להקטינה עוד יותר. באחדאנו מקווים, שיעלה נידנו
הימים נקטין אותה כדי כף.
עולא תוכל לשמוע אפילו

אח קול הנפץ".

אולנ כיצד יעלה נידך ל־
פין. כיא -,־??!?ד. ואראה":'התנו מפול בזעיר אנ־,־,;?ל פצצה קטנה כל כךי"

.א.
,יא ה־ליך אותי אל מג־ ף>
I (רד ה־נ"ד. ושלף מ־

לא ארכיב עליו את הואט
חאפיתי", אפו, ותוך כוי
:ך הוציא אה מציתו ודגיו.

א.־. הפתיל.
נטמעה איומה, עמוד
דשן ניתמו. ולפתע נ־.רו־
מ: הטי?? נכאונך, 'והר
־יוה־ ויותר, עד שהגיע
לנובח טל 15 וגל: נגלו־
דה זו התהפך והחל צונח
ארצה? הוא נהר. במוחק
:אה 'אוד, בקיוונ. ממקום
"לולא ואיתי את חובו
נמו עיני. לא הייתי מאמין

נו", אמרתי.

הפרוםיםור. "עתה מסוגליםבשנים האחרונות", אמר"לא קפאנו על .שמוינו
אנו לשלח 16 טילי פול־
אריס בועיר־אנפין מאט־
::יד, וגילה בעת ובעונה

"אם אמת היא", אמדתי.אתר,."

אודים טל דולאוים מוי
שנו, בטנה."

,יש לך תפיסה מחיוה
מאוו". השיב הסוופיסוו.
,האם יש לרוסים דנו.

כונל לעוף למרחק של 500"יש להם פיל גס, הס־ יהמטול לאלה יי'
די הכמה לצמצפ את הסו! היארד, בקירוב, אד אין להם
עד 100. ועוד דבר: אפילי
פצצות המימן הקטנות ב־
אילו שלנו חו היהירות,יוחד שלהם מתפוצצות, ו־
המשמיעות קול־נכ-ץ בל־

בד."
.אפ־כן אנו מקריפיפ אוי
ת: בהקטנת כלי־הנשק?''
"כמונו. וכי מדוע, נ-
סבור אתה. אין הם מטרי-

הצגה""ובבן, הן־חן לך על ה-דים אותנו בברלין יי'
.על לא־דבו. היזהר שט.
מך החדש שלנו".כמעט דרכת על 0אנק,שו־

;!; (סוף מעמוד 3)
ן. קותיו. נחוח בית התינוקות.,ץ קים לקח את בנוי. לקול צע־
י. החיפחה.:; ,תני לי אותו, חי או מת'!!!
]• ".לא נותנים תינוקות מתים'
'!; — היתה תשובתם. "ומאותו
:. יום ועד היום, !ח שש־עשרה
.' פחת חעיוי".• שנו, ממאנים לחינחם בני מש-
'I לקרות דבר כ1ד, במחנות ס-י דוק טוב: "כיצד יכול היד,• שואל דובר מוועד, סו צ-
• גורים, שהכניסה אליהם וכן
; היציאה היתד, מותנית ברשיון
, יות, המטפלות והעובדות ה-: ייעלמו פתחת לאסו של האח-:• מיוחדי כיצד קרה שהילדים
• סוציאליות בבתי התינוקות!
י ועד הפעולה החליט לאסוף
י הנעלמים ־נן לנסות ולגלות:. כל חומר אפשרי על הילדים
; שמותיחם של עובדי חפחנות
; עין. הועו גם פנו. לכנסת ב-• עין שמו, בית־ליו וואש ח-
; שתבדוק כל מקרר, ותחיה מו-י דרישה להקים ועדת הקיוה,
. סמכת אף לפתוח את התיקים
; במשווי הממשלה ומוסדות
; שונים, וכן לבדוק מהדש את
• חיקי האימוץ (החסויים) של
; השנים 53—1949• תפקידח ח-
; קבוע אם חילד חי או מת.י ראשון של הוועדה יהיה ל-
, לקבוע זאת על סמד עובדות
י משכנעות. פח ?לעשות בילד
.י ההי, זאת יקבעו רק חוריו.

"תנאים מיי־דים''
: "אנחנו מוכנים להניף —
גלל התנאים המיוחדים שש-אומרים אנשי הועד — "שנ־
אנשים חסרי פצפון את המצבררו נמהנות העולים. ניצלו
נדי לעשות פשעים נאלח. אנו
פונים לכל אלה שפידו במה־
לות, רופאים ונוי — לסייע ב-נות העולים — אתיות, מטפ־
אבודים לחיק משפחתם. אנוידינו להחזיר את הבנים ד,־
מוותרים על זכוחנו לדרוש
הענשת החוטאים. נסתפק ב-

תיקון העוול".
בעוו ימיט אחוים יעוד ב-
תוודע הטרגדיה בכל היקפה.נס של הורים "שכולים". אז

שערי המניות בירידה, 100 מילדי

הואטה פעילות הקרנות לעידוד שוק המניות ?¥? המחזור מצומצם
הפעילות כשוי! המניות
חוישה אתמול, אהרי פג-
רת טוף השבוע, בפימן הי-
צע, שנרם לירידות בשע?
ויט, לעתים חריפות למדי,
ולהיקף עטקיט מצומצם,
שלוש מניות נרשמו פ"מו-

כ,־יט כלבד".
במדד חנללי של שערי וו?
פניוח נרשמה ירידה בשיעור
מחצית האחוז, ל־123.57. מג־
מה דומח שרררה גט נטדדיט
תנם ב־300 אלף ל"י בלבד,הקנוצתיים, המחזור היומי הס־
נקשרו עיסקות בודדות.בשלב "השערים המשתנים"
החלשה בולטת בהיקף ה־

3.3—1£*3?
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פעולות של הקונות נתנה או-
אחרונים של השבוע הקוום,תותיה במהלו המסהו נימים ה-
ומגמה וו נמשכה גם אתמול.
למפעילי הקרנות היה זד, ודאי
לא נעים להיווכח. כי בלי פ-
עילות אינטנסיבית מצום אין
התאוששות בשוק המניות,סיכוי רב ליצור אוויוו, של
נראה, כי הסיבה להחלשת
פעילוחן נעוצה בקשיים ב־

יות. בתפניות המוצהוות דובוגיוס כספים לעידוד שוק חמנ־
יגיעו חכספים, ספק רב אסאלד, עדיין לא רונוו. וגם אסעל עשרות מיליוני ל"י, אך
מעמידה בסימן שאלת גדוללייה נוספת ברמת השעריםאלד! ינוצלו נמידת נרתנת. ע־
אח כואיות חונישות, ונמק־
ריפ אחדים אפילו לטווח א־

רוו•
התוצאה הנולטת של ח־
מה גם מצו אותם הוגים, ש־חחפתחוח הוו חיתו, האטו, וו־
פקניל לוו של הקונות, מכאןניהלו פעילות ספקולטינית, נ־
יומיים, שירדו להיקף ממוצעהצימצום חנולט נמחזווים ה־
אחרונים.כחצי מיליון ל"י בשבועות ה-יומי של 300 אלף ל"י, לעופח
קוב, שהוריד שער מניות ,נס־צע בסך 11,700 ל"י עדך נ-המסחר אתמול נפתח בחי־
טא" בנקודה אחת. לפניות
קוש נינו, נושם עודף היצע"חסנה", שזנו באחרונה לבי־
המניות בנוח 10 ל"י למונ"ז,ליוידח של נקודה וחצי בשעוצע בסך 18 אלף ל"י ע"ג גוםשערן ירד בשתי נקודות, הי-של 4,000 ל"י ערך נקוב, ו־
של חבות "יולפסון־קלוו־

מאיר".
השלט גם השנה דיבידנדי, ג-חדות. הידיעה ני "אתא" לאבחלקן של מניות תעשייה א-הירידות חחריפית בייתר נפלי
ופה לחגונה הריסה מצד ה־
נורסה, ושתים ממניותיה -
איוע לפניות המבונרות ?!ל"מוניים בלבי''. ינר דומהנ' ישנות וג' — נדשמו נ־

חבות "סרן".

"אתא" לא
תחלל, דיבידגדה

מול, כי לא תתלק גס לשנתחבות "אחא" הוויעו, את־
1905 שום דיבידנדה לבעלי

מניותיה.

דיבידנדה סופית
בחברת "דלקי־

חנות "דלק" הודיעה, כי
תחלק לבעלי מניותיה דיני־
זים, לשנת 1965.דנדה סופית,? בשיעור 5 אחו־
בנך תגיע הדינידנדה לשנה

האהדונד! ל־10 אחוזים.

4.29 מליון ל"י - מאזנה

צור"
מאזנה של חברת הבי-של חברת הביטוח "

1385 בפך 4.29 מיליון ל"י,הפתטם ליום 31 בדצמברלות "בנ5ן א"י-גריטניה",טוח "צור", הנמצאת בבע-
נת קודם לכן.לעימת 3.47 מיליון ל"י ש-
חון חמניות חנפרע של ה-
חברה מורכב ממיליון מניות
רגילות כנות 1 ל"י כל אחת.
הנמות נ־111 אלך• ל"י. קו-חוזובות חגלויות שלד, מס־
נות הביטוח הוכפלו נפשך ה־
1.5 מיליון ל"י בקירוב.שנח חאחרונד.. ומסתכמות נ־
על חתפחחות עסקי החברה
אשתקד נמסרו הפרטיט הבאים

בדו"ח מועצת המנחלים: סכום
ביטוח החיים הגיע בסוף 1965
12 מיליון ל"י שנה קודם לכן.לסך 23.3 מיליון ל"י, לעומת
השקעות החברה, לתאריךל"י בשנת 628.1964 אלף ל"י, לעומת 446 אלףהפרמיות בענף זה חסתכמו ב־
חמאזן, מתחלקות לענפים ה-
באים: ניירוח־ערך — 544
הרווח חנקי של חחבדה הס•ל"י.ל"י, וכוש קבוע — !73 אלףאלף ל"י, הלוואות - 272 אלף
רה והעווף למאזן.אלף ל"י הועבו לקרן השמו-5,614 ל"י בשנת 1964. סך 100חנם ב־104 אלף ל"י, לעומת

כמלאות שלושיפ לפטירתו של
בעלי אבינו וספגו היקר

ברהם דגמן ז"ל ^
יתקיים טקס גילוי מצנח ניום שלישי י' תמוז תשכ"ו
(28.6.66) בבית העלמין חאזווי החדש (בגבול בת-ים

חולון) נשעה 4,00 אחה"צ.
תהבורד. תצא מנית המנוח וה' אנילביץ 13 בני-נוק

בשעה 3.30.
אשתו שפרינצה, בתו
לובינסקי מרים ויוםף,
ובנו ויצמן מאיר ורחל

במלאות שנה לפטירת בעלי, אבינו ופכנו הילוו'

יוסף דושניצקי דיל

תיערו אוכרח וגילוי מצנח ביום חמישי יי'ב תמוז תשנ"ו
(30.6.66) נשער, 3.00 אהה"צ ננית העלמין בעפולה,

אוטובוס יצא מניח המנות שדרות אולוזורוב 6.

. ' ה מ ש פ זז ה

למר צבי קינן
מנהל החברה לפיתוח חוף אילת

משתתפיפ גאבלך על מות

אביך דיל

מפעלי נייר.•,,,
̂-*וו ?ו1ן*וי**ן;וזזויזו.נ? 1,11 *ו וווו! ?! ו ו? ו!->? ו?!81 ?!?.??? 1,11,1ט . ע??" ע.! ווו.?אמריקאיים:ישראליים בע"מ  1̂ 11x1 *̂ .?̂ ̂???̂,?];!!?!!.??̂(.?1̂?בי,̂? .*0*0*0=̂ ̂ו"" ־"־ו̂יוז!-!*̂•"*ןןך̂ןן̂נ*̂?־.̂̂??.?̂' י י * ח 1 -"?*י־• *"?" !•־?̂?'??' ?־־"־*"־-"?' !דחV 1 זו 1 

!משפחת! ל?נבי קינן

אנו משתתפיפ כצערבם הרה.
בהלקחידא'ט המשפחה

.אביכם:!"י . ' .־ ''. .י.'- ? ,.
אתיוז ויששכר. תיימוביץ

.

לאל"מ צבי קינן

ימשתתפיפכאכלףעלמות ?י

גיך?
י
-. .א

"?

ההנהלה ועובדי החברות
חברה. לפתות חוף אילת בע"מ
.:.' יפי-תוחחוף ינ!המלח ותבל סדום בע"מ

מלאו שנתייפ.ללפ כיו נלקה ?מאתנו:העלי, בני,
•אבינו, אחינו,' וטכנו היקר!־ המורח' התופר

?
, מפרש "מדרש רבה־" י־

י י ?והסופר י

̂ףה^לקיוזצ'ל ̂ןןןה ע־

?.נעלה אל קברו כבית העלמין הישן בפתח-תקוה, ביוט
שלישי יי. תמוז, תשנ"ו ?28.6.66 בשעה 4.30 אחה"צ.
? ;.-; יי .י י . ה מ ש פ וז ה , .;?*: ?

I ?: גמלאות שלושיפ.לפטירת יקירתנו

עמי ברלנצ'יק (ש!•!*) דיל

נעלה לקבור, ונתייחד עם זכרה בבית העלמין החדש
,תמוז תשכ"ו (28.6.66) בגניל נת-ים.חולון ביום גי, י'

בשעה 3.30 אהה"צ.
תחבורה מביתני רח' מלציט 25 ת"א
? ? נפגשיט ?ליד שער בית העלמין

המשפחה , [

§ י . "-. י? במלאות שנה לפטירתו של בעליי'היקר" י

ן תעדר'ביו"ם רביעי י"א תמוז תשכ"ו (1966*ע>. נשעה
? י9 5,,אחר,"צ אזכרה ינבית העלמין האזורי ההדשזימבול ? | תחבורה מוח' טיוקין 6 וזל-אביב, בשעה 4.30 אחד,'*.'1 נת-ים—חולון). גפגשים ליד שער:בית !העלמין. ?
? ? . :גדטח איהאופבשטימניטטחוז § י
' '''טשפחות:'.אבני, הלה ךוזנפלופ .?"; 11111111̂ והו*| 308233* 3*1<ו1*וזוןן—* ?ו?!*?, ̂< ,,1,' י , ?י 11< I** 11401111̂̂ ^̂1 
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.. . ;דיל
:
ליישון; פ

ז
יזליג

,;:!
? ;־תערו אזכרה וט?!פ גלוי 'המצבה טהר? יום

!
ןןן יש! :£ח חזן

̂י'ך } ̂־ג̂ן ח"'
יי י .~ }
יו י •\*£ ", .%*} י
I ?:.| ̂ \' יו^ \(̂־

י 0̂* 4 | י !חזיז \•. י

̂וי̂י |, ̂^̂;
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"מבצע ח ל י 9 י 1 "
רד<ו אמקור־אמרון

נדטים אצל אממא 1ס1חוים מזוטים בוחני האוץ

מכרז
מוצעות כזר, למכירה 7 סנוניות נוסעים לפי הפרוט

דלקמן:
1 מכונית פיזו 403 שנת יצור 1958
3 מכוניות " " " " 1959
1 מכונית " " -" " 1981
1 מכונית " " " " 1962
1963 " ?/? • 1 מכונית וולבו " , י•".
7.35 בבוקר עד ישעה 15.00 אהה"צ במוסכנו? בחיפה,את המכוניות הנ"ל אפשר לראותי ננל. יום משעה

המכוניות יתד או על כל אחת 'לחוד, ולצרף המחאה .על המעונינים להגיש את הצעותיהם על בלוחונ יפו 156 חיפה•
אין ההנהלה מתחיבת לקבל. את ההצעה הגבוהה12 כצהרים במשרדנו רח' יפו 156, חיפה.על םכום של 10% מערך ההצעודעד יוט'8.7.66.שעד, .

ביותר או כל הצער, שהיא• - ,
, הה ק ל אי: 'ת 'גזן-'ימ ,,

| אגודת י בעלי;:נכסים בהוד הכרמל (דניה)

ו80מז! כלליח̂' .ו
תתקיימ ־יופ א: 3.7.66 בשעה 17.00

בכית הקפה בהוד' הכרמל (דניה). -
?:ונאי להשתתף כל מי ששלח את כתובתו בצרוף —.2 ל-- ! לועו האגודה• מלפי כתובת מר. ג• ב(דארי,ד,ח',.יל.יני.'!..

??י,17 הוד הכומל). ' ? ;? סדר?היום: 1, דוי'ון — בעיותפתוה ומסיט', י ?;-'.;•,
- .?:..:.. ??' ':? '". '. ? /:;י-;: ־ ?" 2. אישור תקניי• :• ?V ? : ';•:: ,' ''? ::;- - י •3. ?:בחירות,ועד..

 ̂
^ ק1ד0

^
̂ד 0י!חד מזורו £
\ להנהלת חשבונות/

1 שלב ג' ד־ ן
1 הכנה לתלמידים הנושמים לפקולטה §
ן לראיית השביל שליד אוניברםיטת ת"א מ
ן ל.ימודי.בוקד או,ערב. ן
§ ההרשמה תסמיים בתאריך 66י5-7 1
9 פרטים והרשמה במשרד ביה"ט %
§ רחוב בן זנאי 6 ת"א. " \
# |מ %
/£/ ההסמיחתהבולית טי העוברים טייי 1̂1̂.
̂̂י  ?תעת בןטדי 1נ"א- 'נ!, הם!11וות ו.נז!יןזב |

^

^̂ ^̂ ^̂ הי-אנינ,ותיבן זנאי 6 טלי 4̂775

ע*ול בזק ין

טורקיה, יוון, רודוס, קפריסין .

I 5 ן *ומ

| 
* ־?$75 ל"י כולל הכל

|

. "יי"י? יוממ"-וווי מ"רר.

לאות, ךנמצא בבעלות "בנר!טנק "יעד" לפיתוח החק-
לאומי'' וממשלת ישראל,
עומד להנפיק טידרה הדטר,
יגיל איגרות-דזוב, בטנוט של

מיליון דולאר.
? של 7 אחוזים,:בת פאיגרות־חוב דולאריות,תחיה זו סידרה 6, חסוד־ נושאות ריבית
שיעמדו לפדעון ביו השנים
(1980-197. הסידרה מיועדח
להפצה בין תושבי חוץ, תמר

רת תשלוט במסבע זר. חפצחן
ההלה אתמול וחימשד עד 25

בנובמבר 1966.
מן הסווספקס̂ שהופץ בין
ההון הנפרע בשנתיים האחרו-ל"י, 1965 - 546 אלף ל"י.מיליון ל"י). 1964 — 550 אלףל"י (הון מניות 1פוע — 4.1כולקמן: 1963 — 258 אלףלמסים) חיו בשניט האחרונותחר ניכוי ההוצאות ותחפושותססתנו, כי דווחי הננק (לא-תנרי הבורסה לניירות־עוו,

נות — 6.5 מיליון ל"י.־

םנ1ק ,\שדי" מנפיק א1."ח
במיליון ד ולאד

משחו שעויט
כנקיט וצוםוור. כפפיימפתיתוז טיטתניפ

שלטון מקומי 93.9
אוצר חת. 188

אוצר להעשיר, 137.5 0.3+
אגוד 192.5
א"י־בריט. 8% מב. 226
א"י בריטניה 180.5
דיסקוגט — דג• א' 216.9 0.6—דיסקונט — רג• 238

המזרחי 140.5חקלאות — 8% .מב• 96.5 0.2--
־ לאופי .— סט• א' ? 256 1— ,פועלים — 10% מב. 175פועליט — דג• -. 166

סחר חוץ 156.8
קוויט 117.5 1—פתוח זזת. — גג 1 ?89.4 •פתוה הת. — 8% דג. 93.7 0.2+ . ,

מוכוית 173.2 .0.7+
בנקים למ'צכנתאות

אפותקאי 201 1+אוניקו — וג• 'א' 77 2.3—
נומל 82

חש• כבנין 83.7 0.4+
פתוח ומש• 189.5

מש. לשכון 145.2 0.8—
טפחות — וג , 154.3 1—טפחות — 8% טנ• 158.8 0.4—מש• לשכון — 1% 134.8

הנוות בפות

הסנה 136 2—
סחו 134.5 1.5—

מקרקעין ופתוח
גאס רסקו ־. 91.4
וולפ־ק־מ (1 ל"י) 182.7

יולפ־ק־ט (10 ל"י) 101.5 1,5— 101.6
אזווים 88.7

חכשרת הישוב ע"ש 231 1.5+אפו.־א"י (10 ל"י) 158.8 '' 1— יאםו.־א"י (1 ל"י) 256 .
הנ. חישוב (60/61) 233 1+
מטעי הור 57.9 0.2+
נכסים ובניו 147.5ישוס — ע"ש 130 1+
מטעי וסקי 168 ;י־ ,מהווין 207! 2—
אנגלי־ישו. 85.8 0.3+

- ? -וג• 154וםקו — 8% 155 ,נאות אביב 55,5 -1.5?־- ' ..' ויאלקו 119.5וסקי —
תעשיה וינזסחר ,

אליאנס 244.5 '2+
? ,3.7—ארגמן — דג• א' 141.5,:• 1- ..ארגמן — 8% . 142.5 ,אלקו 75.2 0,2+ בית חוננ 65 י יי• 1- .אתא — רג• ג' מ' 68.2 '3,6—אתא — ונ. ב' . ט' ?70 י
דובק - 8% ., 134.5' 1-0.21-

I ? . נספים ובטוח 187.55 32!0ט?! תמוד חגללי 123.57 6.49—( השנוי.ג-%ן מד, אומר המדד? י
מקרקעין 165.83 0.25—
תעשיח ומסחר 98.10 0.71-
חנרות' חשקעות 138.37 0.28—
חנרות נפט 0.76ו 1.47—

אשלג 315'קרור והס. (10 ל"י) 127.5קרור וחס. (1 ל"י) 310
חוטי חשמל 96 . 0.5+

כימ- ופוספט. 60.5סרן — 8% מב• מ' 68 3.5—ספנות 1חס. — ע"ש 120סו''ב — 6% וג. 128 2,5—טי''ב — 10% מנ• 143.5
מולד 78 1—ל. אפשטיין — 6% 87 1.5—

טבע 110נחושתן — 8% 114.5
פניציה 91.2 י 0.7+
מפעלי ניר 116.4ים המלח — רג• א' 75.5ים המלח — רג• 62.8 0.2—

עסים 207 1— •
שמן 92.5 ו-
העל 97 0.5+
השמל — סט• רג. 58.3 - .1.7—

. :י ' ציט — 7% . 113.5 :
חברות להשקעות - ?

אלגר 80.5 0.5—
אלון 167.5 1— ? ? .

' חפועליט ־ 91.8 1 —י
יצוא 74.5 • י

פו 84.9
אמפא 106.2

דיסקונט — רג. 168 0.2—
יפת 97דיסקונט (5 ל"י) 163.4 2—

לא1מי 191.5
סחר חוץ 66
87.5 ימזרחי ? 119,5 הפ. המזרחי ?

פריון' - ? ?79.5'פויכטונגר ...80.5 .1—
כלל - 102.5 :.:?';-

.מקור י 85.3
ולק ונפט

1פטא 60.5 1 60.6ולק — רג. ?ע"ש 140.2 2— י ? :ולק — וג• ג' •152 2—
יוון 41 0.8- י
? 2— ־ לפיוות '234 י

יןרנוונ נאמנות
אוז 83.6

נווש 95.6 0.4—
וקל , 123.5 0.5—

יגדל . 113 0.3-.. ,
קהל י יי 97.1' , '0.6 — :י'פיא 153.1 0.5- ־

—0,2 , צנר .102.7

טבלת השערים

ייחדזתרב הביווכד ד!3ונל1יוונוו• 54-71 1 £3 1
?̂ ̂ד ע!י* ד1מ4י1.< ותוג8נ"0? ן"

1

5?

וראש עירית וול־אניב מר מודכ' נמיר-
בכעוס ישתתפו כ־500־ג איש מכל קצווי תבל
ויבואו בו לידי ביטוי החידושים האחרונים
המדעית שהוכנה למטוה זו•כשדה ומאת השיניים שיוונו נהוחנה בתנניונ
העיבור הישראלי נקרא עשתף פעולה

בהסברת פניו לצירי כינוס זה.


