
ות חות עםקי ממשיך בשי פייצל':

?בלא:? *ירזע ו"שמי
' 
ורק. - בנירי

י - מאת פיליפ כו _
סופר ,;מעריכי' נארה"נ.

טלגראפית
-- -.טייצל, מלד"ערכ"רפעו*'
דית, עמד היופ להיפגע! ל-
שיחות עפקיות חשובות ע8
בנקאיפ ניו-יורקיים ובינ-
לאומיים.,85 היום לא ייע?
'ימי י כעיר, כעקבות החרמתו*רד לכבודו שום אירוע רש•
'יורק, מר נליפון רוקפלר!על ירי ?מושל ?מדינת ביו-

וראש:העיר מויג'ון לינדפי,
בגלל דבריו.שפגעו ביהודי

ניו-יורק.
לאחוות- משפחת י רוקפלת-אךאתמול יצא המיר פייצל
" אלא לא לפגישה י עסי המושל,,
עפ;אחיו הבנקאי, 'מרידייוויד
צהויים שגעונו. במקום: הש-מנהטף. ?בפגישה.זו יבארוחתווקפלר, נשיא בנק "ציייס

תתפו 40 בז&איפ.
בארוחה זו לא השתתף ה-
מושל , נלםון ווקסלו• העתו-

נאים 'לא הורשו להיננם ל-
אחוזה ושמותיהם' של האישים
שנענו להזמנה, ובאו לאווחת
?•צהויים לכבוד המלך — לא נמסרו לפרסום;"?:?
אחרי חאייוחח י נשא המלו
שיטת היוזמה ?החופשית היאפייצל' נאום, י• בו הכריז, י בי
השיטה ?הטובה '?ביותר להב-
טחת '?התפתחותה ?הכלכלית של
גד. בערב ?הסעודית.שיטה זו-תמשיך-לתיות-והו-בל מדינה.' ד,ז* הזסיז', ,נ'

דונו .: י נציגי שליסי ערב;..?אי.

בסכסוך בין חןסיין לשוקייך
— מאת סופר;,מעריב"
• י לעניינים ערניים —

ועידר.:הנציגיפיהאישייפ
'של ?המלכים ודנשיאיפ ה־
ערכיים,' הנפתחת דיופ כ־
קאחיהיאינה מופטכת"ליק־
?בוע;את;גורלה שיי ועידת
•הפיפגח הערבית' הרביעית,
אלא דקי' לרו! באוכן ביצוען
ובלבנון.קר בתגובות.רשמיות כירדן— וכריש אלה :אמרו' הכו-וועידות' הפיסגה. הקודמות'של וההחלטות שנתקבלו כ־
עצם העלאת הנושא בצורה,
מו מצביעה על כוונתם של
המלך הוםיין ושל נשיא לב-
נון, למנוע כל אפשוות שנא-
צי ינצל ?את הסיבסוו הנובתי
י ?נוי להתנער ט"אוויות הפיס־ גה".? ?" י
?יתרות' -הגציגים, האישיים
עומדת לוון היוט באספקת מ-
ני, ונו 'בצווך להטיל חופישראל, בבעיות חחום הער-* טוסי "סקייהזק" אמריקניים ל-
התעצמות של צבאות ערב.גייט" ו"קוקה־קולה" ועל ה-ז*. חחבוות ואטויקניות "ז־

יוון כבו. 'הבחירה:.'באופן"כןןיה.9נימיח"
הסיכסוך י שבינה :.לבין',אחמדושמי,.שהיא.מתנגדת י להעלאת
שוקייוי לדיון בוועידה. יוון
טוענת;' בי:זוהי בעייה.פנימית
ווועיוו. מוסמכת לדון בה. ל-ולא בין־ערבית, ועל־כן איו
עולות זאת לא התנגו יוון
לכך; ששוקייוי יגיש לוועיוה
וו"ה על חהתקומות באיוגון
"הצבא הפלשתינייליכשט "שלא:

תחגגו-למנות ההכנות הנע?
עתונייקאהיו? המשיכו יחמ-גוס ופלשתיני"•שות?'לבחירות .כלליות:ל"קונ־
קו בהתקפותיופ על ומלו
לא חגסה 'להעלותפייצל.י־אולט"לסי-שעהי ייעשה ,נסיון כזה,? תתנגד לכךביים• ?מכל מקום בווו, .שאםגי :המלכים והנשיאים ? הער-שאלה-זוי"לדיון -בוועידת נצי-ברור אט.טצויפ

סעודיה: "בחקיפות•

בדצמנד נוטלי;ב"1; הצבאי: י משל ,: ה1י
עולתפ.של. :המושלים.הצבאייס מאותו ונאריך תטפל משפדת;ישראל; בתדוומ̂י

1'? -' — מאת אלי לנדאו•—'
טל ?בישראל חטימשל הצב-;כ־1 בדצמבר השניה יבו-
אי, ־מאותו ? תאריד:יתכפל
משמרת ישראל בבל? השט'
מושלימהצבאייפ• ?היפ בהפ"עפקויערכה-דר
על ההחלטיה-,העקווניתי לב-
ואש חממשלח כנח לפני חוד?טל 'את הימינושל.הצבאי הודיע
שיט אחויט. במשך חוושים

את. המימשל הצבאי,בשנה זו,סר, כאילו :אין ?כונח"לבטלאלח;פובסמו.:::יז"*ת־" בהט ? !מ-
לא גקנד, בהאדיל 'מזו"ק. בדכי הימימשל הצבאי יבוטל, אךהממשלה'.חזרו, על "חוועתה;כעיקרי משיקולים' תקציבייט,
,התאוייך אחרונה חיחלמ,'? כי
כך הקימה המשטוה מטה מיו-יהיה ה־1 נוצמניר 1966. לשם
חד, שיעסוק ?בבעיות המיעוט
הערבי. המשטרה מתכננת לה־

קוטובעתיד: כוח ?משימה מיוהו
טגן אלוף 'אליעור ליף; ה-לשטח־פעולה זה? י:
משמש' כיום בתפקיד ? המושל
קצין י מטה מתאט' יבין'• ?ויחילהצבאי הראשי, יהיה כנראה

לבין:,הרשויות, חאווחיו#1ע-בכל
הפיקודיפ־ישל צה"ליהיו' קצי-בייט•.ג? בכל י? אחו משלושתעניני הבטחון בלקוים:י העד־
נים, ?שתפקידם יהיה? תיאום
וייעוץ-בבעיות ?אלו. ? י יי

חוגגים קתוליימ התנגשו עמ שוטרים בפולין
השלטון לבין הכנפיה הקא?מתיחות חושה נפלה בין
בפולין אתמול, כשנהפכו)לת 'חגיגות האלף לנוצוותתולית כפולין, ?כעקבות נעי-

להפגנה מד המשטר.
בעוד 50 אלף מאמיגים מצ-
תיקה של וארשה, כוי לשמועקווש ומסביב.לה, בעיר הע-טופפים נקאתוולת יוחגן ה־
ויגאל? סטםאן וישינםקי, חס-אתי-וושת הגעילה מטי קאר־

מו נאמני המפלגה הקומוניפ־
סית רבות מחצטלבויות הוחו־
סיסמות נגד הקאוהינאל.סיים בסביבת הכגסיה , קראומת שבעיר ומסגינים קומוניס־
איש את הקאווינאל אל או;כתום התפילה, ליוו כ־5000
מונו, כ־0ס8: מטו מן הקא־
וודראלה, בשירת הימנונות קו-
דש וההימנון הלאומי ובקרי-
למחילה שהושיטו הבישופיםאות "אנו מוחלים" — רמז

הפולנים לבישוטים הגומנים
ועוווו בכך על עצמם את ועם

אף כי הקארדינאל יצא ל־השלטון.'
נקהליט ללכת לבתיהם, פנומרפסת הארמון וביקש מן ה־
המפלגה, בקויאות [,חופש ה-כאלף מהם לעלות אל בית־
.דימוי' ו"הקאתולים מאוחוים". נאמרה תהלוכה ,
• במוהק י כ-400 מטר מנית?

המפלנח כוחונ הראשי של
וארשת, וחוב קואקונפקי פש־
תהלוכת אנשי הכנפיה ב-וח ומניפי אלות•יוי שוטוימ חובשי קסדות סל-ומיישצ'ח, סיורו.הצועויפ על
טסל "המא־ דונה השחורה" מצ'נפטוחובה,רחובות העיר עם
יוי השלטון. .לים הפולנים, - נאםוה עלמחשובי האוצוות של הקאתו־
כאשר ניטו השוטרים לעצוו

חוחוב בין שגי הפלוגות ה-את הצועויט, במקום שעובר
הסתערות חואשונח, לא וופוקויאות "גסטאפו''• לאחו ה-פייסקי", נשמעו מתוך הקחלגדולים "בויסטול"" ו"איירו־
השוטרים אחר המפגינים ה־
טוי תנועה את הנטוגיב,י הת-מתפזוים. אך נאשר עצרו שו־
הצטרפו אל ? חשוטריפ גמ? אנ-וחי אל בית המפלגה• הפעםאוננו שוב וחידשו את חצעי־

שי טיליציח לפיזור ?המצעו. י
בגלל המתיחות החליטו רא-
שי הכמורה, שלא להחזיר לפי
מוואושה לצינסיטוחובה•שעו, את "המאדונה השחורה"
(א.פ. ווויטר)
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המצב. בנמל. חיפה והבע-—י מאת.אריאל ויינשטייל.—
'אתמול, אצל ראש י הממשלהיות 'כהכרת."ציפ"'. נידונו
מר"ל."א*1זכול,; כשתי? ישי-
בות:נפורוו! שקייפ עפ שרי
־והתהבודד,י.פ;:פפיר 'יומי.': כרמל," ראשי משרדיהםהאוצד
'ד"ד י י., ארנון יי וש. .כר־זאב
,: י ' בנושאים כלכליים שהועלו א-ישיבות אלה היו"חואשונותוראשי, '"ציפי'•' ,:
צל ואש הממשלה, אחר 'נץני

המזיגה, !להגיע למהיטת' ו!11וז?הסהבת 'הממושכת;־ מאז יקוםתמימות דעים, ,שיש לסיים אתי בדיון עלינמי חיפה! הובעהמטפעו:באפריקה.'.
כיום ־על יוי ושות חנמלימ.דים .לביו 'הממשלח, חמיוצגתביו חנות שוותי̂נטל מאוח-
נוספת במו"מ, לא יהיה מנוססבוריט, שאם •חווגש סחבתויות. בעלי השקפה קיצוניתהושפעו .שתי השקפות עיק־

מת זאת הושמעה דעה מתו-מכפיות ־חווה על, הקבלן. לעו-
רצונותיהם; :של שגי הצווים,נה, לפיה התה ?,',מכסה" אח
ואם ,לא ?יו?לו להגיע להסכם
חפש פשרה"•.בין ?עמוותיהט.בינותם, ? ?הצטרך הממשלה ל-
שהמצב' הנוכחי? של? תעדר הס-גה בעלי. הועח המתונה צייגו,
כם איננו יכול להימשך קוו.
:"הובעה :'תמימות 'זעים, ,ש-
לתקופה של למטלה ט־30 שנה.שמקבלו תונע חתימתי חווהלותיי של הקבלן בגמל. יצויין,סבירה ? ולהקיף 'את ?כל ?פעו-החווה צריך להיות ?לתקופה

כי8ד להבריא
גיוון, גועדה לבחיות הדרכיםלים, ,מו מ. צור.וו,מנכ"ל מ.השתתפות יו"ו מועצת המנה-הפגישה בעניגי "צים". ב-
להבראת החברה. הצמוח הח-
טוענת, שמיבנה ההון ומצבתדשה בחבות הספנות הלאומית
ההתחייבויות י אינם פאפשדים

לה להבויא את החבוה. :
הממשלה חמיו למניות חלקנות את מיבנה ההון בכד, ש-בשעתי הועלתה הצעה לש-
וח. על־ידי כך יגדל הלקהגדול מהלוואות שנתנה לחב־
של הממשלה בהון הבעלות

ובשליטח בחבור, על חשבון
הסוכנות וההסחווות.

אינמ שמים עחד, דגש בתביעו־י נודע, כי המנהלים החדשים
זיהם על הגדלתי חלקה י של
נית נמוכה: ההצעות החושותלתבוה לתקופה אווכה יבוי-נומימ — בלומר, טתן הלוואות"צים". חם תונעיס תנאי מימוןווה הבעיות ?הכספיות שלהממשלה בהון. אלא על הס-
הוועדה, בראשיות מנחל ושותהובאו בקוויט כלכליים, שכן
החברות הממשלתיות אלוף מ.
דתה.אנידר, טום סיימת את עבו-

בקת חלב נתגלה משלוח̂ 

הנגוע בחיידקי הרעלת מזון
משלוח של 50 טונות אב-— מאת צבי לביא —

קת הלב,..שהגיע כאחרונה
מבלגיה לישראל, נתגלה כ-
נגוע בחייוקיפ מהוללי הו-

מומחי משוד הבריאות, ש-עלת מזון. .
פה, נפי שהם נוהגים בנלבדקו את המשלוח, בנמל חי-
מזון מיובא, סמלו את אבקת
לממשלת בלגית•ההלנ לשיווק והוויעי על נו

הבלגיט איתוו את המפעל
שייצר את אבקת 'החלב אחו
שנזקו את תוצרתו 'וגילו את
מוקד הפצת ההידקיט, הסכימו
לקבל הזרה את חמשלות ה-

נגוע מישראל.
?אבקת החלב ונמצאת בשוק
פותות כשימוש, כי היא עברה
את הביקורת הרפואית של
לאכילה.משרד הבריאות וגמצאה ואויה
י מקוח. דומח אירע בעבר ב-

משלוח של אבקת ביציפ, ש-
נשלח מישואל לאנגליה, וה-
ראל.מים• האבקה הוחזוה אז ליש-אנגלים גילו בו חיידקים וי-
"פועלי "םלילים"
: באזור _ שובתים

לילים", נאזור התעשיה של350 פועלי בית חרושת "פ-
אזור, פתהה אתמול בשביתה.
השביתה געונה בגלל, סחבו
של מר א• ידלין, מזכיר חב-
ות העובדים, להיענות לבקשת
הודעות הפיטוויו, שנשלחו' ב-,ועד עובדיי המפעל ולדתות את
תחילת 'החודש לפועלי מחלקה
הטטוויה, עו לסיום חביוווים
נטיסדוה הד'פמותמ ומוסדות
"פלילים".הממשלה,, בקשר לעתידו של
"* י תוצאות הפויקה שאחר ה-
מוות במכון לופואה משפטית
באנו נביר של התינוק שנולד
בשבת לנעור, בת ד>-16?מנתנ-
יה, מוכיהוח, ני הוא נולד חי
לות עטפה אותו בטמוטוטיםיגושם וני ימת אחו שהמיי-
והכניסה אותו 'לאוגז הכביסה
בת: ה-16 תואשם אחר החלמ-:שם י גחנק. מגיחיט שהיולדת
תה,',בגרימת מוחו *טל הוולד.
ביגתיים גילתה המשטרה גם
הרתה 'המיות•את הצעיר, נו 21, מנתניה, לג

_ נאת יהיאל לימור _
שופט העושה מעשה תרמית
ידי נד נצינור, אינו חסיןבמסגרת 'תטקיוו, והפוגע על-
עליון ביוושלימ, נוחותו אתקבע הבוקר י בית המשפט ה-נפגי העמדה לוין? מלילי —
הוושע בהוצאת פסק דין ב-עיועווו של הקאוי מיפו, ש־
מר, שניהן ביפו, הואשם בז-חקאוי, בי 75, טאהו מוח-פיסמכים מווייפיט. •יודעין, המבוסס על עובוות ו־
תל-אביב, שנתו ידו 'לזיוף פסקמנו בבית המשפט הפהיזי כ־
זוג מוסלמיים. לפי האשמה,וין של גירושין י בין שניי בני
על פסק דיו זה עירער ה-וגגזר עליו קגס של 1000 ל"י.האשה על־יוי פעולות זוון,שיתף ?הקארי פעולה לגירוש
טוניק וסלטון, נפני בית ה-קארי, באמצעות עווכיי הדין
משפט העליון ניוושלים. טע־
הקאדי חפיו בפני אפשרות של?נתם של הפרקליטים היתד" כי
משום שהחוק הפלילי מעגיקשיט במסגרת הפקידו. ־וזאתהעמוה לוין פלילי, לגבי מע־
שביצעו י בתוך תפקידם.הסיגות לשופטים לגבי מעשים
והשופטים ו"ו מ. עציוגי וב.חעליוו — הנשיא ש. אגונטשלושת שופטי בית המשפט
הקאוי וקיבלו את הטיעון ה-כחן — דחו אח עיועווו של
נגדי -של עו"ו גועין חסיו,

מפוקליטות המדינה.

נדזזהעידעור
הקאדימיפו '

,"חוות" תסו־-מאתאברהפרותפ- היויעה ?שפיוסם בזנינו עתו!"היום" 'הודעת - התנצלות . עלסם נימים הקרובים בעתוןהנהלת עתון
,של קופת חולים לקרן וזבחירות"חוות", כאילו,הועברו נספים
אחר"שהחלו הדיוגים.ננית ה-:ל"י, פיצויים עלי התיאת דיבה:הנהלת עתו! "חוותי' 200 אילףשל-המעדר. קופ"ח, תבעה מ-
גיעו באי כוח הצדדים. להסכםמשפט י המחוזי בתל־אביב, ה-
נו 'בפיוםום.ידיעה יזו, ונוכחנויות", בין השאולכי "הולעי־־פ&יר,, י- לפיו:, יפויפין זעהון ? ;',ח-
ויואת התנצלותנו'/'! ואנו מביעים בוה 'את י. צערנוו שהידיעה יחיא מהוסות יסוד

העתוו "דודותיי-
. יפרסם התנצלות
בעניו קופת חולים

1111111111
פקינג,הנישה אינות
, צונח, .על תקויות גכולמחאה למונגוליה החי-

י; דיאן" חלונווני:מוויעחוזרות ונשנות. "גאו־ י
," הנוקר,' ני האיגרת ה-
:.: פינית טוהח על "כני-
:; עומ בגבול:בזדון,־ ה3־
:, את: היחסיפ ביו שתי" עוערזת כאופן הטור
;י: 7'מיד "נאטצעיפ למנוע!: 'שת, שטוננוליה חנקוט:: המדינות". .פקינג ווו-

.-:ונחות, נציניב פוניו-.":?: • על יוי,המונגולים, "ב־ .:־: טאיזור־מפפר.ותקוותו.9? על־ ־טיפת 'רועה סיני :ין: .'מוחה האיגרת הסינית :!? הישנות התקריות". ;ו '
? ה־ :י;,.' ;:י יי טייס'', על'הטערדי

? י. . (ע"ץ)4 צכא' רטיני על הטפר. י : . ?!!

:0לי!1ח־01

20 ־עמורנן !1

י הראו לדה־גול
? ־ בינייבשתי -י:: גם שיגור ?טיל

, עמוד 2

*
::' משלחן הממשלה

? עמוד 2
'"?¥• 

::. ?י
ראיון עם

; 'נשיאצ'ילי
'3. עמוד

שם&ליות * נמנעה התנקשות בחיי שדר - מודיע בבירת 1,ילי, החשודים בהפצת חוברות? אנטי־י

̂גו נטי לה טארדה̂, ב̂ס
המשטרה המדינית שלהעתון "
ציילי •עצרה אתמול כמה מ-
הברי המפלגה הנאצית ו-
נס בערי־השוח, לקראת בי-שלחה אותפ ל"פגרה"־מאו־
קורו של נשיא חמוינח מר
טבוע. כן הודיעה המשטרהזלמן שז"ר בפאגטיאנו ח־

על השגחה מיוהדת על ה-
'מושכה הערכית, אפ בי אין
: עוטי לחגיע ל?סקופ.מתיחות כינה ובין יהודי ה- טר שו"ר
נשכת הופצו נווזיט מעליביםסאנטיאגו, ביות צ'ילי, היום.
נגוו במרכז העיר, שלוטת ה־

טטטוה באו ממקווותינאצייט.
. הגאצים בצ'ילי., מכנים את
מספר חברי החנועח נאמו ב-טית 'המהפכנית י הלאומית",עצמם "הוינועה הסיגויקאליס־

פחות 'מאלפיים.
משטרת צ'ילי ערכה מיב-
צעיגמרץ,:כרי למנוע הת-

אחמול בבית הגןגרוונ ההמוני גיסקארובסקאימ, שם' טמונים מאות אלפי מניני לניגגראדנטיא );ופת, מיאל וה־נול, ה/וווהו! עתח בלנונגואד נמסגות ביקורו נגויה"ט, ניקו
(ואה ענו' 2)מומן מלחמת העולם העניה• אל דה־גול נלווה ואש ממ<ולת נוית"מ, מו אלנסיי קוסיגין•
וצי5ו0 ו)וריץי0לגו!51י, טיורר י"0עויב"1

ואל מר זלמן' שז"ר — זאתנקשות כנשיא מוינת יש-'
טארוה", המופיע כפאנט-כתכ אמש עתון הערב "לה
יאנו,. כירת ציילי. כידיעה
נאמר, כי המשטרה הזמינה
להטיל עליחפ מעקכ-פיקוחאתמול כפה אנשיפ, כדי
כי ננקטו כל י? אמצעי חכטחון,מקור משסותי צ'ילי מסו,מר שו"ר במרינה,למשד השבוע שכו ישהה
כוי לחכטיח את שלומו של
כביו של נשיא צ'ילי.צו שז''ר, שישהח, שם כאווח

אזכרה ?שרת
שז"ר במסעו מטעם.לשכת ה?רפאל.אלוור, הנלווה לנשיא
עתוגות הממשלתית, מטלגוף
ממוגטביואו, בירת אורוגואי:
כ־50,איש התכנסו אמש ב-
מעון ממשלת אוווגואי לטקס
אזכרה למשה שות ז':ל ביום
השגה הראשון 'למותו. מו
הלכתי עטו יחואובעןט שגה,ראשו! לידידי, טווי והאיש ש-שדד. אמר: "ביום הוכרו! ה•
איש התפארת 'של• מוינחגו ו-
התנועה הציונית כולה, אינני
יכול לבוא בקרב קבוצה יש-
ראלית בנכרי בלי להעלות זכ-
רו• עצם המושג של משוד ח-
חוץ, וכל מה שכחך בו, הוא
משהי של משה, ,שאפילו הזמןפוי רוחי של משה. אם יישאו
לא יוכל לנווף, הוי זה משוד
עצמאותה לא התואר ולא ה-החוץ. כל מלחמת ישראל על

סופר נלעוי כשוונו והצלח-
תו".

לפני נו עוך מר שז"ר מסי-
בה לעתונאיט, אנשי ואדיו ו-
טלביזיה, מקומיים וזרים. לפני
נשיא שו"ו לעתוגאים במליממצלמות הטלביויה ? הווה ה-
קצוות על ענווחם המאומצת
מונטבידאו.והמסורה, בפיקוו ביקורו ב-

הפגנת אהדה
סעודת הצהריים, שערנו לכ-
הקהילה היהודית באורוגואיבוד הנשיא,הוועד המרכזי של
זו, נהפכה להפגנה המונית שלוההסחדוות הציונית במזיגה
אהוו,,לנשיא ולמוינה, והש-
תתפו בו, כ־00ד מסובים, כמ-
עט כולם יהווים וגלעוטם חב-
טויפ ואישים אחוים. בתוםוי מועצת הממשלה, מיניס־
בר בלילה: הקורם, ואשר הוק-שז"ר שיר באידיש, אותו חי.נאומי הבוכות קוא הנשיא
דש לקהילה היהודית באורוג-
סוערות.ואי. השיר גתקבל בתשואות
ביקורו הרשמי של הנשיא
והוא עפו לצאת לסאנטיאגו,שז"ר נאוווגואי מסתיים היום
מונטבידאו ייערך טקס פויוהבירת צ'ילי- בנמל התעופה של
ביואו לביקור פוטישל ששו,הנו. מו שז"כ ישוב למונט?שיא : אורוגואי,, מר אלבוטוממלכתי, בחשתתפותו של נ-
ימיט, לשם מניחה, אחרי ה-

ביקור נצ'ילי. י

החוות• הוועידה !כתחת אמש, גיוושלים• מאווווי טו אשכולהממשלה 'תואשון' שהשתתף, בגתיחת' ועידת של י תנועתואש? מנגשלת .יעואל, ?מר לוי אוזבול/ היה אטט ואט
— ויאה על חניתל דיוקנו של וינושימשקי• (ואה 1עמי 2)

*..?פיקוח מיוחד הוטל על אנשי המושבה הערבית
? 
 נשלחו: ל"פגרת גלות" בערי שדה

העצורים

'כוי להיות ?בעל .ומוטים
ומגהגים ?אויביט, בואש
וואשוגה יש צווך בקצת
וצוו י טוב י כלפי יאחוים,
ברצון להיות אויב, לחייך

מעט. להתחשב•.
? בכביש הסואן, כשאתה
רגוע, לוהו, להיוה אדינ.העמוס — השתדל להיות
איו בנך משוט מאמץ
להיפך! הנהיגה הופנת'

מפיוט: לתענוג•
.אר.,הנפיחות כורכים. :.:היה 'אריכי. ועוות !:לקוס
,':יכל ''הגבוד .
.. 'לנהג האדיב! '.

':.י :(מ,): .:":: , .': י....

לא די: בעניבה ;.''
ובוופוני שרוול

{ זיוה ברט צב< ףלנצ'וק)
}' חל-אביב י פתח-הקיה . \

\.: נשואים \
/ ,י? החופה' נעו.סי,.בתייג:ד,טשפחד,' ; י)
י ביום א/יהי' בתמוז תשכ"ו(26.6.66). ) ( : י ?
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חינם!
ועוד .איך.(!) בזאת כנוני 'הנאמנות משתלמת,
גטי את יבולך, ליחנות עמלאיויפה.זכי בהפלגות נופש 'חינם,בלו-בנו תלמח" — אשונוכחו לועת 15 מיויוות
הזוכות 'המאושרות 'ולהפ-
ר ו סי ל ליג חינם 
סוכות נחדי של חב'
בלו-ננד תלמה•"ציט"; כאורחת ;י 'במפעלי
, נלו־בנדוזאת 'עשי: שלחי מיד. 'תלמה, ח.ד. 10010,:מפרץ:'במעטפה למפעלי
'חיפה: 6 עטיפות: ריקות
ממוקי ,תלמה" חמונחוים
אוי;6, י פעמים ־. הסיסמא:
בנד אני בוחרת" אותה"כל אשה אומרת — בלו־
,תלמה'.שמות של 4 ממיצויצופי,פתק וושמי עליויוייי ינזזעת "בלו בנז"תגזרי.מששיעטיפותיהמר־
5 כוסיסי הפלגה חינס־
תלמה"? הזדרזי פן תאחרי ומצפים ליויךןת "בלו־בגדלסיור סוכות של "צים"
(מ•)

הנאמנות משתלמת
— נוסעים לחו"ל

מלוא התמורה
לכספך...

טרגסאטלגטיות • "קוויןבהפליגך באוניותיגו ' ה־
תקבל בתמורה לכספך:יאנה מריה" ו"אולימסיה"
שרות אדינ מאין נטוהו,
טעס• אוירה נפלאה,ארוחות מצויגות' לאגיגי
תאים מוווחיט... ועוד...רוגע,- מיזוג אויר מלא,מייצנים י יעילים לשיט
בקנלך את? 'מלוא התמד
תינו..פוסוט מצויין לאוגיו־רה• •לכספך 'תהיה ־סוכן
אלה הם שיקוליגו וזו
ואות אתך שנית ולהכיר;מגטתנו"כי-נוצןננו להת־

?הפלגות: סדירות' כל שבו-נם 'אח י ידידיך.
ה"גריין לוין".וסניפי צים" — סוכניפוסים' 'במשווי הנסיעותעיים י לאירופה. ואוה"ב•

11^̂ 11

1 הננו מודיעים בצער על מות יקירנו
זרא'פרניק ע
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אשר צעיוה,-הנמצאה כ-
מצב של חופר חכרה כמ-
עט, כשדייא נצמדת לפלטיפ
ניו-יורק, היא בנראה הארפשעל גרת נהר הוופון, ליו
הראשון, שנשאר אי פעפ
בהייפ, ,אחרי קפיצת הת-
אבדות מגשר ג'ורג' ואשינג־
יורק.טון — מפרה משטרת ביו-
שגובהו יותר מ-80 מטוים,שנאספה, כי ?קפצה. מן הנשו,בת 20, כאשר סיפוח, אחוהאמין לובוי ווזלין הירש,תחילה סיובה המשטוה ל-
? עט גיו גיוסי. חיא ביק-כקטע המחבר.את ?העיר גיו־ שח לחתאבו.אחוי מריבה עםיורק

יךיך.
ווזלין. גתגלתה בריחוק של
הזום, כשהיא לבושו, י חולצה'כ־5 ק"מ מן הגשר, במווד

בלבד.
גבר על חגשו ומצא שם ווגשעות אחדות לפגי כן טייל
_̂ (רויטר)על שמו, של• רוזלין ריוש.געלייט ואוגק, שהכיל העיוות _̂
+ ? זכיוו לקרוחי ?נפט על
קול לחברת :"תמו". החבוה•תן על-יזי שו ?ז'פיהזהמד מי.שטח לאווו חוף יט־חמלח גי־
שההלה בימים אלה נקיווח
(40 •אחוז) וחבות דלק (10נפסא (50 אחוז) שריתי ?נפטנסייוי"תמר !",משותפת ל-

אחוזים).

ן גשארח בחיים ־ אחד קפיצה, \
ן מגשר ואשינגטזן בנידיורק |

אמריקני _ בישראל
<נ!ו 'פראנק' סלון, מי שהיה
הגיע אתמול לביקור של כמהעוזר שר ההגגה? האפריקני,נין השנים 1955 .י עד ,:1966
אווה חמכללח לבטחו! לאומי.ימים לישראל. מר סלון יהיה

• פראנק סלון.
מומחה הננה

נשפופות המכילה תנשיו
הזגוגיות למגיעת עופולמיוחד - הפגקה היטב

להשיג בחנויות אופטיקה,,ושיפוו' הואיה•־
בתי ט-קהה, פ"פומיייות (

•*'ז•
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ראש הממשלה הביע בוועידת חרות תקווה ליחסים הוגנים

בין קואליציה לאופוזיציה * היום מתחילים הדיונים
ועידת תנועת החרות. היה זה חזיון בלתי מקובל לראותמר לוי אשכול "גנב" אמש את ההצגה כפתיחת- נאת מ, מייזלס —

אר. ראש ממשלת ישראל בועידה כזו. תלו כל מיני פירו-
תנועה מר מ. בנין, חיוהדו כאולפ תשואות פוערות וממו-המוזמן. כשנכנסו ראש הממשלה ורע־תו בלווית יו"ר ה-תיהפך מעתה למפוות — גפ מצד המזמיניפ וגט מצושים בהופעתו, אולם כולפ הביעו את התקוה, ני היא
שכות. תשואות לשר ההוץ א. אבן, תשואות לשר המשפ־
תשואות למזכיר ההסתדרות א. כקד, תשואות ליו''ר הגח-טיט י. ש. שפירא, תשואות לשר המשטרה' ב. שיטרית,
המאורע. תפונה ענקית שלמקושטים בקישוט מיוחד לרגלבגיגי האופה בירושלים היו"כוכשיפ" את ועידת תנועתלת הסוכנות א. פנטב. נראה היה, באילו אנשי מפא"י

על אלפי הצירים והטכובויסזאב ז'בוטינסקי ז"ל הביטה
הסגל הדיפלומטי, נציגי מיעו-— שרים, חברי כנסת, אנשי

טים וכוי.
בית"ד' ויו"ר התנועה י. שופ-שרים בובקות את "שיו
טו משלב בוברי חפתיהה אה
המשפט: "התנועה מתייצבת

החרות...
סוערות). הוא גוגע במצב ה-נועה מנחם בגין" (תשואותכגוש מוצק מאחווי ידיו הת-
אבטלה יאומר, כשהוא מסתכל
הממשלה בהביטו על האולם:מסובים כאן"• העיר לו ראששאין רואים אותה על פגי ה-סביב על הבמה: "אף על פי
הברכות"גט לא על פני הנאספים"...

שוספו מבוך את הסגל ה־

מפ"מ נשיא המדינה מר ק,דיפלומטי, קורא מנתב ברכו
ואש עיוית יוושלים מו ט,לוז ומנוי! על פתיחת הועידה.
באי־הועידו, בהכותו, כי ב-קולק מסב הנאה מיוחות ל־
תנועת החוות משכה לשורו-ראל א. אונטומן מזכיר, כימאוחות". הוב הראשי ליש-אחד הימים "תהיה העיר הזאת
תיה ההבה יהודים דתיים ו-
שלמה". ונוים נוגשים, חנו-מוכר גם כן על "מולותנו ה-
קים מבכי, השמיע ובם של
יו"ר הגחלת המפלגה הליברלאסיוי־ציו!, הרב אויה לוין.
גדול המסוגל להביא להבראתחף. "גח"ל חיגו המנשיו ה-הועידה לא כאורח אלא כשרילית ה"כ י. מסיו מבוך אח
החברה הישראלית והמשק ה-
משטר הקייס הוא הסיכוי ה•תכנית האלטונטיבית שלנו ל-לאומי" — הוא מכריז — "ה-
סביו ניותר לאלטרנטיבה ל-

הציבוו בישואל. אנו אמונהשלטי! שהועמד אי־פעם בפני
ראש וממשלח, מר אשכול,ונות לביצוו גח"ל".ובטחון, ני ועידחכס תתוום
חינת מעשח־נואשית, בכך,"מצדיק" הופעתו, שהיא בב־
שנוגע היבחרו לתפקידו, הוא
מעלה על נס את חשיבותה שלמייצג אח המוינה כולה. הוא
אופוויציה במדינה דמוקרטית
ומאחל בחיוך לתנועת החוות
דעתו יש נמה סוגיות-יסוד,חיים ארוכים באופוזיציה. ל-
כגון הגנות. נוח ההרתעה,אופוזיציה לנמל. פאנק משותףשלגניהן צוינות קואליציה ו-
התקדמות לקואת עצמאות כל־
טוינת ישואל לבין חעם ה-כליה, העמקת הקשו החי בין
יהווי בתפוצות, יישור הפער
בחיבור, מיזוג עדות וקיווב
אהווח העם. יש לסלול דובים
(המשך בעמוד 19)לוו־קיום הוגן בין הקואליציה

דאסק: ..האנוי דחתה טוב

נסיונות לצמצום הםלחםה"
_ פלנואפית— מאת פיפו "מעויכ" נארה"כ —

שרות של צמצום קנה חמיוה של המלהמה בווייטנאפ,לא מכבר נערכו כמה גישושים בהאנוי, כיחס לאפ-
או אף לפתיחת משא-ומתן לשלוט, אך הנפיונות נכשלו
הודיעו אתמול שנייפ מאנשי הצמרת של ממשלת ג'ונפון.בשל עקשנותו של המשטר כצפון־וייטנאפ — דבר זה

הדברים נמסרו בהצהרות
רליה לרגל חויוניט של בריתראמק — העושה עתה באוסט-נפרדות של שר החוץ מר דין
יון־טלביויח בוואשינגטון•מר ג'ורג' בול, שדיבו ברא־ווום־מורח אפיח — ושל סגגו
שושיט הללו. דיפלומאט קנדיכמה מוינות ערכו את הגי־
עש־ לא מכבו שלושה ימים
בהאנוי בשיחות עם מנחיגי
רה בועות השלוש, שצוינהצפון־וייטנאם. קנוה היא חב-
לפקח על ביצוע הסכם זינבה

ם־1954 כובו השכנת שלום
בהווו־סין; שתי החברות ה-
הועדה אינה יכולה לעשות מ-אחרות יו פוליו והודו. אמנם
אומה בנסיבות הנוכחיות, אך
להלכה עוונה פועלת, ובאמ-
צעותה מקיימים הקנדים לפע-

מים מגע בהאנוי.
היו גש נפיונות מצו פו-
גית נדבר צמצום המלהטזזכו לעייו כהצעה האמריק?משטויכחאנוי, אט הוא מו?לין כדוטניח לברר אצל ה־

נדרופ וייטנאפ.

לדברי מו ואסק ומר בול
!דיין לא זזה האנוי מעמדתה
תמקיוית: הפסקה גפווד, ל-
לא תנאי של הפצצות חיל-
צאם, לפני שמוכנה האנוי ל-האוויר האטויקני בצפון וייט־
לקראת משאומתן של שלום.עיין בצעדים אחדים הדרושים
?ימלכו מנהיגי האנוי נדעתםאו יתכן שבעתיו הקרוב

הדברים נאמרו נעת שזו ה-- הוסיף םד ראסק.
פעם הואשוגה זה הושים הביט
!סתמנת ווח של אופטימיות-
:זח בחוגי ממשלת גיונסון,

:שתי סיבות לכו:
כו תקוות מרובות כל כך,קי, שהנשיא ג'ונפו! תולה* ננואל נגויין •קאו
יצא כמנצח מן המאבק עפ
על בל סניפ.הנווהיטטיה — לפי שעה

ווייטנאם נחלו מטן האח-* כוחות אמריקניים ב-
וזן חצלחזת נינדות, לדנוי

וואשיננטץ.
אכן יערכו בטפטמבר בחירותוואשיגגטון בטוחה כעת, כי
לאסיפה מכונגת י בווום וייט-
משטרו של קי אינני דפוק?כיי אין אמת בכל הטענות ש-טון להסביר לעם האמריקני,קי. או־אז תוכל ממשלת ג'ונ?חון לכת הקצונה של גנואלנאם, וכי הבחיוות יבטיחו נצ־
ואטי ואיננו נהנת מתמיכת

העם.
יחידות צבא אטויקניות נחלו
בזמן חאחהון נצחונות השוביט
בהתגגשויות ובות ביחיוות
נאט (שמקצתן העמיקו לחדורהצבא הסויר של צפון ו"ט-
ווומה עד גבול קאטבוויה)
כן נחססו כמה משלותי־נשקוחסכו להן אביוות חמווות.
חשוביט לחיילי צפון וייטנאמ
יחידות הצפון וייטנאמיות נפ-שבוייט נחבוו, שנשווות ה-ווייטקונג.' נמסר ני מחקירת
לשוב הביתה נקוופ אהרי הכ-חיילים אינם מאמינים שיוכלולו' דמוואליזאציה גדולה וה-

ריעם אח האמויקגים?
תקווה, לאחו תיגמר נוסף,שלשיגגטון מביעים עתה את ה-קולות ושמיים וביטיבווא?
הנוחות הקוביים האמריקגייט
בוייטנאם, תפתה המפקדה ה-
טיבה נרחבת לחחשת השמדת!אמריקנית שפ בפעולת.'אופנ־
של היחידות הקומוניסטיות.
אולם אין אישור שאטגט הח-
ליטה ממשלת 'ג'ונסון להחיש
את ההפצצות בצפון וייסנאפ,
וכי הצעו הואשון יחיד, הפ-
צצת מיתקגי הדלק בנמל היי?
פוגג, שבאמצעותו מקבלת.צ-
? האוי פון־וייטנאט את הלק
של הספקת הדלק• סגן שו
החוץ מו בול אמו שעויין לא
נתקבלה החלטה ?'בעניין זה.
אפשוות את הכנות ההסצצות,אך ז,זא לא מוציא מנלל ה־
בינתיים מרובים הסימניט
כי המלחמה. בוייטנאם י? תהיה
אוה"ב בחווש נובמבר,. שנהןהנעיה הפונוית ,נבחיוות. ב־
וים, ושלישי מהברי 'הסנאט.ייבחרו כל ציוי.בית הנבה-
רפובליקנית לחיזוק מעמדה.לדעת הכל הזכר, הפפלגו, ח־

ספיר התנגד לתביעת שר הפנים
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לא אתת הזהיר שר־האו־
צר בעת האחרונה, כי מתן
חוספת־יוקר בתנאים השו-
הופ וישיט לאל את כל מא-ררים ביום במשק ימיה עליו
מציו) של הממשלה לייצו-
ב!. אם משום קבלת הדב-
רים הללו כפשוטם ואפ מ-
ילה' ינולד. בתנאים כאלתשום העקרון כי אין ממש-
לעמוד מנגד ולהניח לענין
תוספת־ד,יוקר לשמש נושא
לויכוח בין ההסתדרות לבין
התאחדות בעלי חתעשיה,
משל היינו שרויים בתנאים
הפנים ח.מ. שפיוא ותבענורמליים, בא אתמול שר־
שהממשלה תקדיש לשאלד,

דיון מיוחד.
כבד לפני שבועיים העלח
את העני! בציות שאילתה• ו-
אז העיר שר־האוצו, ששימש
גם כן מ"מ ואש הממשלה ש-
ברגיל העניו הזה נתון, כ-
ידוע, להסכמים נין ההסתדרות
והתעשיינים אך אט בעל־ה־
שאילתה סבור שהממשלה חיי-
שפתוהה לפניו הזוך להעלותבת לחת ועתו, על הענין הוי
את הגי*א בפסגות הצעה ל־
:ווו־היים• בעל־השאילתה, ה-
ער ?שפירא, גכנע לסוומליס־
:זיקה ועשו, כמוצע על־יוי שו
*לה? זה שבועיים. אחמול תבע6יא, על סזר־יומה על הפט־האיצו. ההצעה עומהת, אי-
־שר שפירא לגשת לדיון בה.
לא נעלם ממנו, ציין, כי הענ-
זווות והתעשיינים, אך ישיו נמצא "כרגיל" ביוי ההם־
לועתו הבדל בין מה שהיו,
:עבו לביו מהי ששווו עתה.
לפחית שו־האוצו יתייצב מ-אפשר שהשו שפיוא ציפה' כי
אחוריו בתביעתו לדיו על ענין
חוסטת־חיוקו בממשלה, אולם
שר־האוצר, פנחס ספיר, חעיו
מיו כי י לפי שעה רצוי, לועתו
והחעשיגים.את הטיפול ביוי ההסתדרות- "לטובת העני!".— להשאיו
אשנול, שתקוים את מר ספירהיה זה• ואש הממשלה, לויי
באומרו, בתשובה לדברי השו
"נל השנים חש- אונו את זה להסתדווח" ול-שפירא,' ני
פיכך פונו ואש הממשלה, כי
התערב. . ,אי! חממשלח צויכח כוגע ל־
'כך הסך העני! נושא לדיון
עניו בממשלה — או לא 1משני ו האט יש לוון על ו,-

?יל מסתייג
שו־התייוות,' משה קול, הס-
תייג מדבריו של ואש הממש-
לה והיו, למעשה היהיר מבין

מו קול גכו! אמגם הובו שכל— שתמך נשו־הפניט. לדעההשוים — הוץ משרי המסו"ל
השנים טיסלו בכך ההסתוווח
והתאהדות בעלי התעשיה אבל
זנוחה וחובתה של הממשלה
להיכנס לעני הקווה. זכו-
דה" הגדול ביותר, אף גדולת ה — מפני שהיא "נוחו עבו-
ספת־היוקר, אף לדעת שו ה-ת ו ב ת ה — מפני שלעגין חו?מהחאחזות נעלי התעשיז, ,-
אוצר, עתידה להיות השפעה
הופנית על המשק, מפני ש-
מתן תוספת־יוקו כיום יוחל
משתםצח, כטענת הטהיינים,
את השניוים עלולה לחניא
לידי ההיקוות נופפת וברגי-
שות השורות ביום במשק על
רקע האבטלה תגרום לזעזו-

עים בכלכלת המזיגה•
תה מתונה• הוא לא שלל אתתגובתו של שו־האוצו הי־
זכותה של הממשלה לוון ב-
ההסתדוות והתעשיינים. ,ואשעוו ישאיוו את העניו ביויעני!, אך הציע ש"לעת עתה"
הממשלה חזו והמו נעמדה זו
ולא העמיד אח ההצעה להצ-
בעה, מה גם שהמציע עצמו,
השר שפירא, הסכי6 לתת ל-
בה• אולט ההצעה לא הוודו,צדדים הנושאים־ונותנים או-
יק הוקפאה, אף כי הוויכוחמסדר־יומה של הממשלוו, היא
פייצל בניריורק ;לוהט.?עצמו, מחוץ לנתלי הממשלה,
בצהרי היוט נערכה אזכוחהקצר" בממשלה, מפני ש־. יום אתמול, היה "יום אי
החוץ.-למשה שרת ז"ל במשרד־
לפני לכתו הספיק שו־החוץ
להשיב על שאילתות אחרית
אבן הזר וציין, כי לשגרירות"פושת פייצל" באוה"ב• מושהופנו אליו? האחת נגעה'ל־
ישראל בוואשיגגטון לא היתה
מלך ערב הסעודית, מצד מו-יד בארגון ה"הרם" על סייצל,
של .מדינת ניו־יורק וראש עו-

וית י גיו־יורק.
: ועדה ציבורית

' י עניני המעמר האישי שיללעיניני הקןראימ"
ציבור היהודים 'הקראים
ייבדקו על־ידי ועדה ציבו-
טה אתמול הממשלה ביפו?רית מיוחךת. על, כך החלי-
תר, את נוחושל שר־הדתות,
את הועדה.ד"ר, זרח וורתפטיג, למנות
בואש הועדה יעמוד מ"מ
גשיא בית־המשםט העליון, ד"ו
משח ? וילברג, וחבריו! יחיו:
סגן־שר הדתות בגימיןשחוו;
הבוי־הכגסת. ישואל! ישעיהו,
גב' אמו, תלמי וגדעון-האוןנו';
פוופ' ה.ה• בן־שעווו ואליהו
גאוי, ראש עיוית באר־שבע,
תפקידה של הועוח 'יהיה לנ־

פוא, דרוש חוק לשם כך ו
שאלה אחות שנתעוווח ב-
ממשלו, נגעה לשאלת הביטוח
וובר בשעתו? על ביטוח מלל,•המוצע, "ביטוח אבטלה", שכן
לפיו ישלמו גימלאות לעובד
אם היא מנטל, או שחזל לע-
בוד עט הגיעו לקיצבה.: סי-
כום הדיון גזחה לשבוע הבא..

פיי'ר וידיים
חקרה את ההתנגשות שאירעה— דו''ח הועדה הציבורית, ש-• הדיון "כוו"ח טלימוו"
מאי, בי! המשטרה לני! סטריבקרית האוניבוסיטה ב־5 1*
דנטים, בעת ביקור הקאנצלר
לשעבד? אדנאור. ראש הממש-
לה מעונין, שהממשלה כולה
תת! דעתה על תונ! הדו"ת,
בדעתו למסור העתקים לעיונם
ביום א' הנא.של השרים ולקיים את הזיון
0 הממשלה נתרה אתמול
את גציגיה בועוה • המשותפת
להנהלת ההסתדרות הציונית
!לממשלת ישואל להנצחת זכ-
ממשלה הט: א• אבן, ז• ארן,רו של משח שרת• נציגי ה-
י. גלילי, פ• ספיר, ח.מ• שפי-
רא. א• ששון. כיריד הועדה
ישמש יו"ר הגהלת הסונגות,
מר א.ל. פינקוס• מטעם ה-
צ• לוויא וי. קלומן.צי. י? גולדשטיין, ח• לבנון,סוכנות ישתתפו בועוה: י. או-

בתחום המעמד האישי (נשו-דוק את המצב המשפטי הקיים'
אי( וגוושין), 'לבור אח ה-
זעות השונות, אף בקרב הע-
דה הקראית עצמה, ולהמליץ
על הגעויט המשפטיים והמינ־
קשר לבעיה הנדונה.הליים שוצוי לנקוט בהם נ-

תעסוקה וקליטה ?
שר העבודה, יגאל אלןן,
כפי שהבטיח לפני זמן מד,הציע אתמול לממשלה —
,דוכן־הכנסת — לחוקק בעבודה"."חוק התעסוקה והקליטהמעל
מר אלון מסתמך נהצעתו
על המלצות הועדה הנינמשו־
דית נראשות המנהל הנללי
נתמנתה לפני כשלוש שנים,של משרדו,. מר עודד מסר, ש-
הועדה נחנה בעיקר את שא-
לת חנהגת ביטוח־אבטלה ב-
ישראל• בחוק.המוצע מבקש
שו-העבודה להבטיח תעסוקה
לנל דורש• ננר בתחילת ה-
זיון נתעוררה השאלה היסו־
דית! האט יש ננלל צווו
נחוק מיוהו כעי! זה, שהוי
במהלך הדיון - וחווה והצ-חטמשלה הצהיוה — נאמו
טוקה לכל אזוה• ואנ!, הממ-חיוה כי מדיניותה היא תע־
שלה ,מצדה .עושה , להגשמת
מדיגיות זו — לשט מה, אי־
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: הספורט בעליה
,"• עתיונו הנוער וישראלי חוא הימר ספווטיבי מעולה,; " חשמש, מתמלא לבו גאווה ונועט. ?אמנם, יש להודות,;5 על זח, אי! ויכוח. מי שוק מעיף מבט נצבוינו שזו&י־
I על הקוח, אך סך הכל זהו נוער ימתיכוני נאה, שפעם;" וחרה לעסוק בחילוץ עצמות הוא מבכר תדיר את הנאלט ?" לעצמי שומנים מםז"טיט מן הטתנייט ומטה, שוק, ירך.י* ללכת נוטה הוא לנסוע בפויינט ועל יוי סך מוסיף הוא ו" אי! הצבר הישואלי מושלם מבחינה פיסית, שכן במקום "
5 ממשלה, באמום שאין היא תומכת בספורט היות שאי!;• יש ניגינו כאלה הטופחים את האשמה על פני ה- ?• מום האולימפי לנשים ז , , !; מעולו" טווע לא מגיעים השיאים האוציים שלנו למיני־;" אפס, שואל התם, אט יש לנו חומו סםווטיבי כה," לחחוחץ ביחד. !* ילמו גם לשחות זום הרבנות חוסה לאברכים ולאברנות •
0 קיין נארישקייטן... ?; — רבותי — אפר ראש הממשלה — רעם נישטן" חמורים לחיגוך גופני שוושו יוחו אולמי התעמלות: ו* נתז תשובה קולעת ואש הממשלה בנאומו בפגי משלחת;" היא יוועת מה זה. על כל הלעז הזה על מחולי השלטון י
? הנוף הספורטיבי שלגו. אוצות מעטות מן הגודל שלנו;! התוצאות איג! בוששות לבוא. אט-אט הולד ומשתפי י" נמליט, בלי רעש, בלי הצהוות ובלי אולמי התעמלות. ?" כאלח! חם מפתחיס את הספורט בארץ בשקט, בעבודת ;" ברם מנהיגינו מעולם לא גזוקקו לאמצעים חיצוניים!" נוער, 'מגושים, חחוויות, פוסים והשד יודע עוד מח, |" בצורה ראוותנית על יוי תקציבים מנוסחים, מועווני־ ן< טאויות, בה! מטפחיס אח חיי הספורט באופן מלאכותי I: אטנט, אין להכחיש, יש אוצות, בורך כלל טוטאלי- י
? אליה מתווסף הישג־השיא של הםסווט הישואלי ו אנ- ?־ והב אולימפיות! הכוונה, כמובן, לאגנס קלטי שלגו, [; יכולות לחתפאו בזה, שאחו מאזרחיה וכה בחמש מוליות- י
• אך לפני שנה צצה בחיפה נעוח ישראלית נשם,£ זאת ועוד! י" שמונה פעמים בטניס שולהן ו .5 ג'ליקה רוויאנו תושבת יפו־חל־אביב, אלופת העולם;
0 את השיאים הארציים בחתירה, חוה, גב, מעווב, נווו•;! איגונה טובים אשר יומיים אחרי עלייתה 8 שברה י
מאמצי השלטונות נושאים פירות מבווכים! הגה ב-!־ היום כבר יכולים אנו, להתהלך בראש מווט בקוב העמיט.;; מים על 100-50—1500-800-400-200 מטר ועוד. על נ! י 0
\ אטשים אלו השיג הוץ הישראלי טיבור פרקש 10.5 על;
? מאה מטו, !מו ביגלאומי גאה, שהנוער הישראלי יכול ו
? בעצמו אמו אחרי קביעת השיא הישואלי החוש: <0 'צברינו העוקצנייט למאמצים גופפימ. כמו שטיבור טוקש,5 בשקט להתגאות בו, הישגים כאלה אף מורבגיט את•
1 — איגאזאן בולווג וואגיוק! ומיליוק א לגייו-;
? באקאט... •
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לוח לוויין נשתי ולא רק שי גור טיל ביךי עתה נודע שנשיא צרפת ראה גם שי
לניננראו, טלגואפיתשליחו המייתו של "מעריכי' בפמליית של חנשיא וה־גול• - מאת אורי דן -

גול בוולגוגראד (סטאלינגראד לשעבר), מחד בערב, כןכבל ע־מתקרב המועד לביקורו של הגשיא שארל דה־
לנינגראד, פיסאריובפקוי, בוטוי בבית הקברות הענקי שלאתמול בא הדבר לכלל בי?השביר, על־ידי הרוסים.מודגשת יותר ויותר הוקעת פשעי גרמניה במלחמת העולם

תושבי העיר שנפלו במשדקבורים קרוב לחצי מיליון מ-
מצור הגרמני על העיר. לאורך900 הימים שבהם נפשך ה-
קברות האחים, בואכה למצבה
ענקית, ניצבו דוממים אלפי
תושבים. במרכזם ניצב משמו
יותז של הצבא האווט.כבוו של חיילים גנוחיפ במ-
עובדה שלא נאמוה אף מלההאוויוו? חיתו, מזעזעת וה-
גול לבש שוב את מוי הגנואלאת הוושט הקודר. הנשיא דה־אחח בטקס הגבירה עוו יותר
שלו בצבע חאקי, המשווים ל-
חזהו ענו אה צלב לוון. כךפניו אושת צעיוח למדי. על
חחקום בוומיה נשמלווו, או-
תו ראש ממשלח בריה"מ, מר
למרגלות המצבה. מר קוסיגין,אלנסי קוסיגין, נוי להניח זר
כעל ארשת פנים חמורה ומבט

קודו יחודו, שאינו מגלה ובו,
הדריך את הנשיא זה־גיל בכל
צעד מצעדיו כשהנשיא הצו־
הזומה לו בשתי טיטות מימ.המלווה אותו, פיליפ דה־גול,פתי נעזו בהנהת הזו בבנו
"לאןנעלס קוםיגין?"

כרת בו, לעבר שורות הקהלגול לפתע, כשההתרגשות ני-אחר-כך, פנה הנשיא זה־
חוץ הצרפתי, מר מוריט קובהומה קלה ושמעתי את שו ה-והחל ללחוץ יוייס, גוצרח מ-
וו, מיווויל, שואל בואגה:

מתבוו כי מו קוםיגין נוחק"לאו נעלפ קוסיגיןו"
המהומה שגוצוה. הקהל החלאל מחוץ לפמלייה כתוצאה מ!
וה־גול ומן חצו עפו מאושללקרוא בווסית לחיי הגשיא
רוסי ום קימה, גושא על הזהו
את חמחוח בחיוך.את אות גיבוו בויה"מ, וצילם
ביישתי אליו ושאלתי לשמו.

היא השיב באנגלית ובהדגשה:
ויווניב, מסקו "אגיזד"• מת-מאושל ניקילאי ניקילייביץ'
ברר שהיה וה מפקד חייל הטי-
רונים.גגראל בשלושת חיטים האח-לים הסובייטי, שנלווה אל ה־
בקוסמוורום בבאייקוגור, שטוויל לרשמיי מן הביקור נשבחשאלתי את מו קוב וח מיו־
השיב במשפט קצר: היו, !ו,החלל, אך שו החוץ הצופתיחוה בשילוח לוויין סובייטי אל
מעוור כבוד, גט כשואיגו את
הטיל והלוויי! מקרוב וגם בא-
שו חוינו בשיגור אווי כ!.

רבעיה הגרמנית
זמן. בנושא זה נשארו העמ-הגשיא דה־גול במשו כל ה-ייה שבה מעסיקים הווסיט אתהבעייה חגומנית היא הבע־
דות של שני הצדדים ללא שי-
נוי ביסודן. הנשיא הצופתי
ממשיך לסרב להכיר נגרמניה
לובות גרמניה המזוהית, כויועיוה של כל מוינוח איוופה,המזוחית וכן מסוב הוא לערוך
אמו הנשיא וה־גול למנהיגלדון בבעיית גרמניה. כפי ש-
המפלגה הקומוגיסטית הסוב-
ייטית, מר ליאוניר ברז'נייב:

גופניד, ממזרחית היא יצירה
מלאכותית שלכט !לכן זוהי
אולם עוו לסגי שנושא זו,מניה המורוזיח.בעייה שלכם, לא גכיו בגר-
יסוכם השבוע בסיבוב השלי-
שי של השיחות במוסקבה,
יגיע מסע הוכרונות מגומגיח
נשיא דה־גול לשיאו בוולגוג־הנאצית, שעווכים הרוסים ל-

ואו.
היריעה על הטי?

התקוית הראשוגה במסעו של
הנשיא שאול דה גול בבוית
צאת מדליפת ידיעה. היה זד,המועצות איועה אמש כתו-
כשהתברר שלעתוגאיס המל-
ווים את הנשיא דה גול גווע
כי הוא חוה לא רק בשיגורו
אלא גם בשיגוו טיל בין?מן חקוסמודוום בבאייקונוו,של הלוויין מסירות "קוסמוס"

יבשתי•
הסובייטים והצוסתיס נאחז
לא היו מעוניינים בסיוסום
אף אחו מן חצדויס לא וצחלוויין בלבד.בפיוסום דבר שיגורו של ה-עובדה וו ולכן היסוו אותה
לחח למסע הנשיא דה גול
אופי צבאי. אך הטובייטים

החליטו ני מן הראוי שהנשיא
מנהיג המערבי הראשון החווהליט הסובייטיים וכך נחיה ה-דה גול יתרשמ מעוצמת הנוי־
בוית־המועצות.בשיגוו טיל נין־יבשתי ב-
י שגי השיגווים מסביוים כ-
גשיא זה גול נקופפודווט זמןמה דברים: מווע שחה ה-
נו, רב, למעלח מארבע שעות
(בהלצה החלו מכגים כאן אח
גשיא דה גול נפשך כל הזמןגול"> ומדוע מלווה את ה?הקוסמודרום — "קוסמו וה־
מארשל וווונוב.מפקד חיל הטילים הסובייטי,
הרבו מעיד גם עד פד, ובו,
הוצינות שבה מתייחסים ה-
סובייטים לשותפות החדשה ש-

להם עט הנשיא הצרפתי.
נאשו נווע לפמליית הנשיא
וה גול ני היויעה על הטיל
נוחות ורק היוט יש לצפות"ולפה" נוצרה אוויוה של אי

לתגובה .רשמית•
הזה 33אז6

אמש עו שעה מאותות הוה
הנשיא דה גול בלוויית מו
באלט של לגיגגואה והתלהב?וסיגי! בהצגה של לחקת ה־
ממנה יותר מאשו מהצגות
הנאלט שבה! הזה במוסקבה ו•
בנובוסיבירסק. בהפסקה ירז
תומוות•ללחוץ את יוי הוקדניט וה־
נאשה יצא מן ההצגה, גוו
עמו הנשיא וו, גול את מו
קוסיגין לעבר הקהל שצבא על
9תת האולט. מו קוסיגי! היה
השחורה? ונאלץ לחזור כוינבו בזרכו למכונית "ציייקה"
לעמוד לצידו של חנשיא ח-
וולנינגואוי המשולהב.צרפתי, שלחץ את ידי הקהל

והתפלל ככנסיה
כמנהגו בצרפת מוי יום אי,
התפלל אתמול הנשיא וחגול
זה פראנס". כ־900 איש בניקיימת בלניגגואו, "נוטוואםבכנסיה חקאתולית היחידה ה-
הקהילה הקאתולית בלנינ-
איש, חצטופפו בכנםיח הק-גואד, המונה כעשרת אלפים
גול שבא עם אשתו ובנו, ואהטנו, ומחוצה לה..הנשיא דה־
נות, הגנויט היו הבט ככו-מורכב בדון כלל מנשיט זק-לנגד עיניו קהל מתפלליט ה-
צוסתיים מספליית העתוגאיםמחוה עגום לפדי. שגי צלמיםלם שוטרי חוש. גם זה היה
המלוות את נשיא צרפת, גיסו
לצלם בתוך הכנסיח, נפי ש-
מוהו לחפ לעשות בפאריס.
אשר, מבי! המתפללות הצבי-
עה עליהם והשלטונות, הדרי-
מו להם את הסוטים ושללו
ממט את המופנה העחונאית.
לנכי היתה לחזיוו הזח
משמעות טיוחות נמיוחו
אחרי שראיתי אתמול ב-
בוקר, בעת תפילת שח-
ריפ המתפללים בדבקותדית, את שלושים חיחו-
גואו. ניוועס שאני ?מיש-בנית הכנסת של לנינ-
ראל, נעצו בי פנטית מ-
ייחלים ושאלו נעכוית ל-
שלוט ציו! ויוושליט• בית
גראד מלא וגרוש רק ב-הכנטת הטפיאר של לנינ-
שמחת תודח. ביתר ימות
השנה, פתסלליפ כבית, נ-
נסת קטן, הצמיד אליו, דג!
יחוויט ישישיפ, בני גיל!
של הנשים שבאו •אתמול
לתפילת הנשיא וח גול

בכנפיה.

טלגואסיר,טופר "מעריב" באוה''ב- מאת פיליפ כן -
"המצעד נגד הפחד" ל-
רוחבה של .מדינת מיפי-
פיפי, שכו חחל לפני שלו-
שה שמעות אופ אחו, ש-
כושים פךי שיפפיקו לפחוךביקש לעודד את אחיו ה-
מן הגזענים י חלבניפ, הפ-
חייפ אתמול ללא כל ת?-

אות לבנים השתתפו בעצותכ־16 אלף כושים וכמה מ-ריה.
ביום האחוון לצעיזה צעוג'קסון, ביותה.טול של מזיגה מיסיסיפי 'ב-עפ שנערכו, מאחווי הקאפי־
בואש האדם שיזס את המצ-
יום השני לצעיוחז, אחוי ש-דית גווה ביוי אום לב! ב-פרקליט נושי מגיו-יווק. מי-עד — מר ג'יימם מרדיח,
החלים מפצעיו בבית חתולים
ואחו' כך בביתו, חזו בשבת
מצעד. :ילמיטיטיפי.כדי לטיים את• ה-
מנהיגים ''!,כושיים הלוחמיםמאחוויו צעדי כמה מ! ה-
נחפווה חגועית, ביגיחט ו"ו
מנהיג מצעדה אחרי פציעתומרטי! לותו. 'קינג, שנחסר ל-

של מר מרדית.
לאורך 420 ק"מ

בלילו, שלפני יום הצעזח
האחרון? ביוה את הצועוים
כמה כוכבי קולנוע ותיאטרון
כושיים, שבאו במיוחד לשם
כך מהוליבוו ופניו-יורק• ה-
מצעד נעוך לאורך 420 ק"פ
אחווו צעדו חמפגיגים 13דית, ועד לג'קסוו• ביים ה-מממפיס, ממנה יצא מי־ פר־
בזופיו, נאשר עבוו בוובעגים של מיסיסיפי הוו בהםק"מ. אלפים מתושביה הלב־
וה למעשי אליטות בעלי וקעתכופות בשגים האחוונות זי-המסחוי של גיקסו!, שהיה
חמישים מאנשי הארגון הגז-גזעני• בין הצופים היו כ-
עני ?"קו קלוקס קלאן", .שלב-

טרים ממקומות רביט נזי ל-מוינה מיסיסיפי גייטה שו-שו ?הולצות יווקות..
הבטיח את שלומט של הצוע-
להם• מושלי מוינת מיסיסיפי,רים וכוי שאיש לא יתגכל
ויה על עליוגות הגזע הלבן,מר פול ג'וגסון, הסיו התיאו־
??1נשיא ליגוון גיונסוז חנטיח ?
ני לא יתחוללו שוס' 'מעשי
אלימות. הארגונים הלוחמים

למען שוויון זנויות לנושים
לחצו על הנשיא גיוגסוו לש-
ליח כוחות צנא או לפחות
שוטרים פדראליים למיסיסיסי
כוי להבטיח שלא תיעוך כל
התקפה חזשה על הצועזים,
ווגפת ההתנגשות בגייימס טו-
וים אלה והכריז כי הוא מ-וית• הגשיא סירב לגקוט צע־
טיפי יהיה נאמן להבטחתו.שוכנע שמושל מוינח מיטי־
*בים נרשמו ?הצבעה

מן הידיעות על 'מהלו ה-
צעדה מסתנו ני י הצועדים ה-
של הכושים בטסימיסי, הנח-שיגו את מטרתם — עיזוום
שבת למויגה המפגרת ביותר
הלכו להיושם כוי לזכות ב-ב"יוה"ב כולח? כושים ובים
זכות הצנעה אחוי שחזו, ב-
צועוים וכך יוכלו עחו. להש־
החף בנחיוות הקוובות ל-
אתר המשתתפים הלבנים ב-מקומיות רבות. •יקונגרס נוואשינגטו! ולכהוגות
צערה חיח שופט בית המשפט
? של מויגח פגסילבניה, העליון
השופט מייקל י מוסמנו, הידוע
היטב לישראלים ? מאן הופיע,
מ! בירושלים•נעו במשפטו של,אוולף איינ־
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ירדן תבקש
מזון נוטף מארה"ב

וקמח, כדי להקל על המחסוולה כפויות נוספות של חיטהיוון תבקש סארה"ב לםטק
בסיצוכים אלו, משורו עתה
הכלכלה הירדני, חאטם אל !ו-במדינה. זאת מודיע מיניסטר
בסכום של 1.5 מיליון דולו.אלף טוגות של הימה וקטח,אוה"ב על הסכם לאספקת 25עבי. באפויל חתמו יוון ו־

רכושם של סוריסה"תורכיה תחרים
החויפ את כל הקרקעות ואתממשלת חיוכיה החליטה ל־
כל יחו הונוש, השייך לנתי-
נים טוויים החיים בתורכיה —
צוע ופוומד, אגואוית נטו-מא. חעתון פציין, ני תוך בי-לייו "הווייס", הפופיע בקוש־מסר אתמול חעחון חבלחי ח־
יה, החרימה ממעילת דמשוק
שסחי קרקעות נרחבים. השיי-
הוחלט באנקארה, תפגע בעי?בסוריה, מהמרמה, שעליו,כים לנתינים תורניים מחייט
קר בתושבים במחוזות הווו־
סיים והדרום־מזרחייט ,של

מיוניה.
צ'כיה טונענינת

במטוסים מערביים
צ'כוסלובקיה עשויה להיות
בקרוב ממדינה הקומוניסטית
הואשונה באיהופה, מווכשת
מטוסי סילון מערביים. השל-
טונות הצ'כיים ניהלו לאחרו-
כך, שפראג תרכוש שלושה מ-"רוגלאס" ו"בואינג". וובר עלנה מו"מ עט נציגי מפעלי
11 מיליון לי"ש. או 6 מטו־ויש "סופר וי.סי.10", במחירסוסי סילון לנוסעים ממם ה־
סיס נאלח, נמחיו 20 מיליון
לי"ש. נואמ, ני המטוס ה־
שיו 62". יופיע בשוק באיחודסונייטי מסוג דומח, .איליו־
מקווי.של שנתיים לגבי התיכנון ה־

תרכיב נגד חזרת
את יעילותו כמעט במאת הא.תרכיב גגד חורת, שהוכיח
חיים, פותה על יוי מדעו אמ-חווים, והמושתת על נגיפים
הוא פיתח את החרניב במשךבון המחקר "מרקי' בשיקאגו.ריקני, דיר פוויס הילמן, פפ•
שלוש שנים מנגיף, אותו נטל
מגוף בתו מצעירה, שחלתה או
מוען פסו ני בשוות מניסויים,"ג'וי לין", על שם בתו• ו,.נתורת. לכן גם קרא לתרניב
דיט בגיל ביה הספר או בגילבהם חורבב התרכיב ל-800 יל-
צעיר מוח, הוכיח? החוכיב
יעילות ב-98 אחוו מן המקרים.
נו ני מהרכיב מהדש מקנהבויקות מעקב מרמזות, שיית-

חיסון לכל ימי החיים.
זבו בפרנוי זימרה

בתחרות ציייקובסקי
הטנור הסובייטי ולוימיו
אטלנטוב זנה אתמול בפרס מ-
ראשו! בתחרות מזמרה הבינ-
פרס כספי בסך 2,500 רובל.הזמרות? כל אחד מהם יקבלמארץ' זכתה בפרס מראשון ביו"טאס''• האמריקנית גיייןמוסקבה - מסרה סוכנותלאומית על שט צ'ייקובסקי ב-
עודי מחזיק בגירסתו

זה היום הרביעי
יעקב עודי, הנאשם ברצח
שיו אחמול בעדותו בבית ה-מילדה אסתר בן שיטרית, ה8־
תשיב ? במשך שעות לשאלותיוהרביעי נוציפות, הנאשטמשפט המחוזי בחיפה, זד, היום
לי, ובכל תשובותיו חור עלשל בא כוה התביעה, י. גרב־
שוב לדעת, אם הנאשם שהד,תו לשאלת התובע, שביק?!ניהסתו. שהעלה בראשית עדו-
אביב בסביבות משעה 11 ול-כיום מעלפ" של מילדמ בתל־
אמו מכן חור לכסו־סבא, ו-
עמה לחולות קיסריה שם וצ-נטל משפ את מילדה ויצא
כי הובר אינו נכון. הוא אמר,חה — השיב עודי בהתרגשות,
ני שהה בתל־אבינ עו לסבי-
בות משעה 12 וחצי ומשס המ-
שיך לסחח־תקוה כדי לחפש
זירה למשפחתו ופפתח־תקיה

חור לכפר־סבא.

160 פועלי בית־חהוושח
נגוו בכל האמצעים לסגיות"'שאסבסט' בםתת־תקוד? ית־
המפעל וגס מוכירוח מועצת
פועלי פ"ת תנקוט בעפדה זו־

מה.
מסיבת עתונאיס ובו, נמסר,אתמול כינס ועד הפועלים
עות הפיטווין ולהתנגו ל-ני הוחלט לא לקבל את הוד-
מניות המפעל, הקיים 18 שנה
ר11 מהם כבו עבוו אח גילני כ־50 פועל מניעו לגיל 50תה מקופה. וווו. מפועלים מסר,ורוב פועליו עובדים בו כל או-

ה־60.
לפני יטיב מספו מודיעה הנ-
חמפעל בס"ח בטענה, כי ה-נהויה, כי חחליטה לסגוו אתהלת ישאסבסט, שמהנזה ב־
ומדל הטיסוי.•קשיי? יצוא י למהיגות שבהןמצב הכלכלי קשה וכי קיימים

פועלי,ישאטבםט־:
נתנגד לסגירת
המפעל בפיית

גופתו של צעיו: הווי, שטבל
במקווה ביוושליפ, נפצאו, א-

מש צפה על סני הטיט.
עובדי המקווה נוחי שפו-
מסוו על י בו למשטרה. חקירת
אוסינביוו, גילו את: הגופה ו-
המשטוהיהלעחח ני זו גופתו
ריגשטוק; בן 29. ה- שלינףוך
משטרה ? עדיין לא קבעת אם
הצעיר, שטבל לבוו במקווה,

טבע או התאבד.

'נמצאה במ?וווהי יגופת צעיר
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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, .
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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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שראלי, אהרון צבי פרופס, שחזר מגהל הפסטיבל הי

מביקור בברית־המועצות, שם חזה בתחרויות המוסיקה

על שם צ'ייקובסקי, אומר: "יש לבו מה ללמוד מהם
מבחינה ארגונית ומקצועית" * נפגש עם אחיו שלא

ראהו שלושים שנה
— מאת שאול הון —

ישראלי הכפייר בברי,־,־
אחרת. גפ אפ אין שוב מגענה", באילו חזר מפלאניגיהבמנה 'מטויימת של "קרי-
המועצות, דרי כנפשו שלורשמי כ".ו לבין יהודי כרית

מתהודלר" תמורה: מתלוש,?־!
לו ממד העומק הטראגי
שלי איחה יידור. הכלואה
'?..::'??"•""יי,":"

'':":
"מ:,־".

נולד 'מעבר לאותו '
געיקדו בסימן של אפהעד,.פדופס נבריח־הפועצות נולדביקורו של מר אהר! צבי
?בירוא פקיד ממשלתי בכיר:מית לביו אצלם ידעו היטב,כשהומינוהו הסובייטים וש־

בארגן והרות חמיה בתחרות"נמל מפסטיבל הישראלי והי!
צח כד פרופם, והמושכים ל-מיסיקאלייפ, שעל ביצועם מנ-הנבל בישראל. מאירועים ה־ ן
ישראל נוחות אמנותייש בעלי
כוגיטין, ;ערכים בחסותו של
הוא תופס עמדה בנירה.־שרד־חהיירות הממשלתי, בו
ממליץ על קבלת ההזמנה של"גבוהים" בישראל מוחלט ל־לא קשה להבי! שב"הלונות
ניר פרופס לברית־ממועצוח.
ואכן, הוא הוזמן לחוות ב-
תחרויות המוסיקה על שם
פרטוש, מנהל מאקזמיה למו-צייימבסקי יחז עם מר עדן

סיקה.
קאלית'' : אחת לארבע שניםאלו כמין "אולימפיאדה מוסי-הסובייטים עורכים החוויות
ובהשתתפות מוסיקאים מעש-
רות מזינות בעולם, לרבות

נוטל מד פרופס עפרון ומס-ישראל? כ"ביצועיטט" פובהק
כם : בפעם הראשונה ערכו
הסובייטים תחרויות מוסיקא-
ליות אלו בשנת 1)155? השתת-
פו א: 61 מוסיקאים מ־22
]עפו על 11! מוסיקאים מ־31!הונפל ככפר המשתתפים 1־ ןמדינית. נפעם משניה כנר
מזינות. השנה הגיע מספר מ-
משתתפים ליד19 איש פ־וו14
I מדינור.. ז" אצלם בקצב גזל
"יש מה ללמוד פה! מ?וחולו. ן

תחרויות :ערכו בארכעח
מישורים מוטיגאלייפ: !:0
פכנתדניב, 32 ::ריב, 41
ופכנתרניט וומריט להוד.— כנויפ וצ'לניט לחור,מקבילים: "אנשי המיתר",צוע נעו,־ כשני חלקיםצ'לניפ, 1:0 זמריפ. הבי-
טיט והשאר ממדינות שו•ה- חמי-יה בלכר כוכיי?הוצבו 4נ—18 שוכטיב, פ-לכלי ע;,'' נווניקאלי כיח
וגם הפהחויפ עצמם גמרו על""ארגו! מיד, יוצא מהכלל,
כך את החללי' — מספר מר
בנך? צריך לזכור, שכל אמןסרופס. ואי! זד, ובר־של־מד,־
עונות" משלו, כזי למעריך אליש לו קאפויזות משלו ו"שג־
נכו! זברי־שבת כאליו, מפיהם
ארגון הסובייטי בתחרויותעצמם על כושר הביצוע וח־

אלו.
מתחרויות גערכו במוסקבה,
באולם המפואר על שם צייי-

מנהז-פטטיכל פרופפ
פגישת אריס

מות־ישיבח• הפסטיבל המוסי-לובסקי, שיש נו כ־2000 פקו־
הפך לאירוע תרבותי מפורגוקלי הזה, שנפשו עשרה ימים.
ראשונה בבירה הסובייטית.
הסובייטים גס כ-80 אורחיםתתפו בתחרויות אלו הזמינונוסף ל־197 המוסיקאים שהש-
ראלים) ועוז כ־40 שופטיםמיוחדים (בכללם שני מיש-

פחו"ל.
פרופס. לגבי המשתתפים עצ־ואט כמשתתף" — מציין מרזיביזואלי מיוחז, אם כאורח"נל אחז קיבל סיפול אינ־
מפ התבטא הדבר גם בהעמדת
אם לצורך ליווי ואם לצורךפסנתר מיוחד לכל אחד -
וכל כנר קיבל מלווח מוסיקליביצוע עצמי? כל זמר, כל צ'לן
משליטי של ההתוויות כבודם מוגים 134 איש; בשלבמיוחד ליד הפסנתר. אלה לב־
?הועמדה לרשותם אפילו ת1־ מורת.
סובייטים בעלי מוגיטין מהול-לסגל השופטים הזמינו ה־
שהם מייתםיט לתחוויות מו-לים מחו"ל, אות למשקל מרב
סיקליות אלו. למשל, כשופט
גורסקי המהולל מארה"ב. ?צילו הזמינו גס את פיאטי־
,""מדינה וחי.ביום במגינה קא־"עויק?' לאחו שעזב ־את מ-אם אי! הסובייטים רואים בושאלנו: פיאטיגווסקי י ה- פיטליסטית פובחקחיו" י,,
כנה' לכשוונו של איש !ה,ייחסים̂נכבוו רב :זבהערנהובכ!, מסתבר שלא• חפ,?1ח־
וק מסתיימות תחתיות מו-נות"• ?ואינם מדקוקים עמו ב"סט־
צוע חחחרויות הבאות. אמנםלים הסובייטים בוכנות. לבי-סיקליות אלו — וכבו מחחי־
עוז אובע שנים לפניהם, אך
סים חשיבות מרובה כל כוהאחרון — פה גם שחם מייח-איגט משאירים שוט ובו לוגעחם אינם סומכים על חגט ו־
לתחרויות אלו, הנושאות אח
של יוקרה לאומית ממדרגהרועים תרבותיים אלה באורזיטורים שלהם• הם וואים אי?שמו של אחד מגוולי חקומסו־

מה. יכוליפ אנו ללמוו מהםראשונה.
בשטח זד, של ביצוע אירועים

בבזאז להשיב על ?שאלהמוםיקליים ?
זו האח מר פוופט לנגו
הפסטיבל הישואלייפ והואעיניו את תחרות־הנבל ו-
ב?אפשרויות של ?הממשלהלהשתוות אליהם, שכן ה?אין אנו יכוליפ, בטובו,אומו: "מנתינת הנתונים הטונייטית הו גדולות:
? שלנו. אולט מבחינת הטי-
פול אין לנ! טה להתבייש,
שכן איו אנו נופליט כש-
נוח זח מהטובייטיפ. כמו-
בן, נבצר מאתנו להעמיד
כל כד הרבה מלווים מו-
יבולים• מנפיונב של הפו?היקלייפ כפו שהטוכייטיט
כייטיפ נצטרך ללמוו: ל-
הגדיל מטפר הטלוויפ ה-
נין שלב לשלב".מוסיקליים, לתת יותר ומן
חםובייטים קצבו הפוגה של

שלישי. טפח של ישואל מולךאת התרשמותם מכלי שני ו-קרו נישראל ומחט ששאבואנשי מקצוע, מהם שנבר ני-לעמוד תוך כדי שיחות עםעל כך? יכול חיח פו פרופסמקצועית יש לנו שס זי טוב.מסתבר, איפוא, שמבחינתכואוי 'לכל שלב מתקדם.נתן שתות למתחרים להתכונןיומים בין שלכ לשלב. דבר זה
מר פרופס? כךשפשוט תענוג להופיע ביש-ורשמים נעלים: "הם אומריםבישראל תורו מלאי מתפעלותמאמנים הסובייטיים שביקרובעלת קהל מוסיקלי חם ונלמנ.לפניה בעולם כולו במוינח מו כמר, שיחות והגיש רשימהלמנהל "גוסקונצרם", קייט ע-מיים". לפיכך פנה מר פרופםנעשית זרך "הצינורות הרש-ליט' על כך. הומנת אפן משםהמועצות אין האמן לבדו מח-מופיע בישראל? אולם בבריח־שים "גירויי' לאפנים ובים ל-מוניסין טובים •אלה משמ-"בריוזקד".מראך, ליאוניד כוגו ולמקתדיווחו עלינו ווו ואיגור אויס־ראלי' — מספר
של אמגים שהוא מימין לאי-
והוא מקווה שננר בשנה מ-רועים המוטיקליים בישראל —
רונט.ביאה נוכל? ליהנות 'כאן מנש־
עירו לפני יותר מ־40 שגה.בריח־ממועצות — עזב אתלםניה — ביום בתחומה של'פרופס, יליד ריגה, בירת
אולם בבואו למוסקבה היה ב-
ידו להפתיע את מארחיו חסו־
סית שוטפת.בייטים: הוא ויכו עמם רו-
בייטים י הפתעה משלהם:כנגד זח ויפנו לו הפו־
התירו לו להיפגש שט עפ
אחיו, אותו לא ראה נ־30
גוולח לשני האחים. מלח?שנחו חיתון זו הווייה
.ממקומו למרכזה ?של-אטיה,?.פת-העולפ עקרה את האח
: עו. שלטונות הקולחוז ד,-ונווט הוא מנופפ כמיןצו־
-טיוחות.למשד 'עשרת ה?.!;וןירו"לאח ליננו̂מפשד, ''
פיקליות, כדי ששני ו-•־.ז־,י,י.טי6. של חתחוץוןת-חפו•
. כל הזמו.אהיפ יובלו להימצא יחדיו
הכספית? הזורמת בומו של
כשהוא חוזר ונזכר באותה ח-פרופט עלתה לשיאים נסשייט
וויית. עט כל שהוא מבקש
יכול לכבוש את ההתרגשותלהיות מאופק וענייני,. אינו
הטבעית האופפת אותו. ונו
אח לאהר שלושיטישנהזובה קט! הוא להיוו ולראות
? באורח טבעי, לפדי בהקשר
!ה גתפלטה שאלה מפי: נפ-
היתה הפגישה וגשת .שם עם יהוויט ו יאיך
בה עם יהווים שם, גטלתי"ולכן לא יכולתי להיפגש חר-חפשי" — משיב פרופס —"לא עמד לרשותי הרבה זמן
עמי נמה נתונות של קווביט
הולעתי להם היכן אגי גפצא.דים שם צלצלתי נטלפין ו־ומנוים של יויוי. לאותם יהו־
קרוביהם בישואל".למטור להם דוישת שלום מ-הזמגתי"אותם לבית המלון כדי
פרופס ראה יהודים גם ב-
בית־הכנסת. ביום השבת הלך
להתפלל בבית־הכגטת המוכוי
של מוסקבה, אולם כאן היה
̂- בתוך הכגטת לגציגי השגויוות .ה-"תהום המושב" השמוו בנית־פרוש•'ומובדל' מהם' 
ישראלית במוסקבה. והו, אמ־
טווי' ובי! קהל־המתפלליט ה-מגע בין היושבים ב"הא הש־נס, "מושב כבור", אבל אי!
סת אף לא ידעו שהוא נא זהמוסקבאי. היהודית בבית־הכב־
עתה פישואל. לנל היותר חש־
בו, שהוא פקיד הוש נשג־
גש והםטיו שלוט — ותו לא.זיווה הישואלית. מישהו ני-

או1 בנה.־־ .
האם אהבה מד<י
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ממנו את הפגישה עם המציאות — גישה העלולה להרוס את עת<דזהסרט "בלדה בכחול• מתאר קורותיו של *לי עוור, שאמו רצתה לגונן עליו•־ולמנוע
הובכי הגיאז ואמנותו שלכ"תל אביבי' ת"א)("כלוח ככחול"

להמלצה. מיוחות כוי ש?דיי צ'ארליפ אינט זקוקים
ינהרו.לדאות — או ליתד
דיוק: לשמוע — פרג'
זה, כשביקרגו בקולנוע מ-
צאנו בו צופים (וגפ צו-
פות !), אשר הודו שזהו בי-
קורם '?השני או השלישי. ב-
פרט ?(ולא בגלל הקירור ה-

תקין שבאולם).
תיאטרון וסוטים) זנה אצלנו(תשחק! הוותיק שהפו לבמאיבבימויו' של פול ה"נויך
המרכזי איננו רע עד נדי לד-סרטי בו הוא מופיע בחפקידיוחו מאשר "החיפושיות". ה־ויי ציארלס להצלחו, גוולה
ט ו נ מזי? ני לו היה טוב.לי חומורתו• אך אי! הםוטחות את מעויצי שיותו וצלי־
מא1יגים, כימו שחצליח לעשותמוי מיה מנוימ אח ממון ה־
תיים, יומרנים, מוי)."החיפושיות" (שהיו אמנו־ויציאוו ?יסטו נסוטיחם של
המושיע בחיי משפחה אנגליתהכושי העווו, מופיע כמלאךויי צ'אולס, חומר־הפסנתר!
ויירה, הישגים וקצת אושר."בוהמית", חנאבקת על קא־
האם התאלמנה שלוש שנים
אינו בנד? מימיו, בן השש,קוום לכן• חצי ?שנה לפני כ!
מוכנה להקריב את הכל כדישל ילד יפהפה, נבון אר עוור,את אור עיניו• אלמנה וו, אמו
מצבו חאומלל. על מזבח מחלגונז על בנח ולעזור לו ב־
שהיא רואה כואנת־אט מסו-
היא מוכנה ל- רה לילו חעווו
מקריב גם את אחבתו של ו-
שגיט אמנותיים מקצועיים, עלמלחי! הצעיר, הנאבק על הי־

הכרה בנשרוגו בגרלותו.
בחיי שלישיה וו משכגעת אחרק הופעתו של ויי ציארלם
יותר מוי• היא מונעת ממנוהאם כי חיא מגוננת על ילוה
לפתח את עצמאותו, ללמוז
לחיות עם אפונו ולהתפתח בלי
תסביכים ובחכוח שאי! הוא
מםכז• ?אורבא, דברים וביט
יכול הוא לעשות לבוו, כמעט
האיהבז)נחה ההקנטפה:,על גרזכמו.ילוים,אחרים• עם המלחין

שהקן טופ בל ,
נאה, אד חסו אישיות... ק
שא !ה. היא עבוח קשה (כ־

וקרנית נאלט), נדי לםפק ל־ נ
ננה את החממה שחיתו, עלו־ 7!
לה להרוס את עתידו? היא ד
היחד, משוכנעת ? שהיא עושה ר
את הנכון. (
טוב להחזיר לילד את מאור וולאומי, הטודח שקיים סיכוי ו!אחרי ניחוח גידי מומחה נינ־ ווים, משכגע אותה שיהיה טוב, גגהגת כחסות־תסניכים או פה־ דשר השליטו, עם אסוגח ומת־ ועולה של אישיות עצמאית, א־ ראך ויי צ'ארלס, דוגמה מ־ *
אינו חשוב• אור של קיום ,שוב — אין מגליפ לנו. זח גם 3עיניו• אם אמנם יראו, הילז

X אסון ומכישו לואות מת ו,מ־ ?נבון, השלמה חיובית עם ה־
שך חורך, אור וה, ממאיר את ?
זרח לו כבר, לילו החמוז• פו; $חשכת העווה! לויי צ'אולט, 5
שחשוב יותר — אור התבונה 2
ורח גם לאפו. י
מות רגשיות, ?עם גימד, של 2טי, העשוי באיפוק, בלי הגז־ Xער כאן 'הסיפור המלודרמא־ \
מוטור, שהילד המקסים (פירט ן
בישופ הקטן) תורם למ רבות ל
במגע הישיר הנוצר ביגו לבין ?
חילו, גאה' אך י חסות אישיות. 2הצופים. מארי פיץ', כאמו של ?
טום בל (כמלחין הטתפנח) 2
או חסר אישיות• ואון אואמס, לנאה, נציג מובהק של חוור, \
מארי פיץ', נאח מאוד!חו לא, ?יזיותם של ויי ציארלס ושל ?
אך המוסיקה של ויי צ'או־ 2
?,ז,,-,ואלאטס• י ואשיות, חמוסי־ק?*לפ, בלווית ?חומוותו ויוביעית \ קה הנוספת,' שחרם לסופי
•גונןאנלי בלאקו• פנצח"התזמווו*'?
הנווע וחמלחי! " חסופולאוי;" '2
מכפויט בהחלט על חוסו ה־ 2
אישיות המובהקת אצל נל מ־ י
לקיגד היטיבו לעשות בהגישם 2מפיקים אלכסגוו ומיגואל !א־ !משתתפים הפקחים שבסוט. ה־ ־
שוויות המלודרטאטיות הוו־ ?וים, בלי לחסתגוור מו האם־ ?סיפור וגשני על אנשים עוו־ 2

;ות שכגסיבות•

.הבל הכל אפשרי
. בהקרנה מיוחדת הוצגו
לפנינו בשבוע שעבר כמה
םרטוניפ מעניניפ, אמנותייט
או תיעודיים, רציניים או
בירורייפ, שנוצרו כארץ ו־
גשיפ.הפ נוצרו כידי במאי־פרטיפבהו"ל. המשותף לכולם —
אחד מפוטזניו, של תרזה
אס! כבר: ראינו בשעתו. זה
הוש הומור צנוע (ובגישההיה טוטון יעיל, מצטיי! ב־
ישירה לצופים צעירים) על
מהירות בדרכים: "אוום־
יווק־צהוב". באותו סרטו! ני-
תן לילד *גפגע בתאונת־דו־
,,ומוור" (השחקן שמואל'יקכים להטו "אישית" את מו
אפיוודות תמציתיות .(צולמוסגל תרם לו את קיל!)' שוות
בידי ,היים שוייבר, הוקלטו
ע"י אלישע בוגנוים, בליווי
קוייגות שכתב מיכה שגוייו)
נישתה הרעננה. של הבמאית'באווחות ,טובה• לגו גואתה־,צטרפו לשיעוו הזותי בהיר
ניעונו מבתי טפר שפ הוקרן(העולה ההושה) והוים שה־

זו.חק אגותי) הצויקו התושמותהסוטון (אשר הופק ביוי יצ-
תרןה אס! מכינת עתה סו־
בתחילה נומה היה כי כוונתהפיס, בשם "הכל אפשרי'',לנו סוטון שהופק ע"י מפעלורכים". אך בינתיים הראתהטוו נוסף — על "אויבות ב־
בסים תוו?הסרטון להוכיח שאפילו אלה אשר אינם !ונים.
מים משהו לחברה שבתוכה
מס חיים, לבניו יתי־חוליט,
כרטיס הגולה לזכות.,בהתגש-על הסיכוי הקיים לבלי רוכשבוו כי חהגש הוא בכל !אתבתי ספר ונוי• לאחר פנן. חת־
מות כל חלופותיו, להרוויח
להתחתן וכוי• , , •:""כסף, לרכוש זירה, מכונית,
מקצועי של הגב' אסן, על; הושגם טוטון זח העוו על ידע
הקפדה ננל הנוגע להפקהחטובים של צבי יופקיביץ'ועלעויכח, על בחיוה הצילומים
(שנעשתה באולפני הרצליה).
שני (וחקו שקנעח, כנראה,אך הקריינות שכתבה יהודית
הנהלת מפעל הפיט לבמאית),
הפכו את הסוטו! לפוטומת
גוידא, להמוצח הוויפה אח-
־כו'.וכיה בגורל עיוו, אהוי הימורדי מתעשרות מהירה, אתוי

משתק המאולץ של המשתת-וושט ומ עוו גבר בשל ה־
פים (חגיכי הםטוויו לאמגות
שר חגביוו אח תחושת החוב־הקולגוע של ש. סוויאנו), א־
בנוח בסרט שכל קסמו מ1תנח
בחובבות ולא בתובבנוח. מי-
יכולתה 'של תווה אס! הוגבלהתה לנו הוגשה מובהקת כי
בניגוד מוחלט להרגשה זוזול, אתייזי מאמנים מיוצויט.צוו יותו מאשו בעולם הג-בי1ת שכובלים בה!, אצלנובשל נסיבוח מקצועיות־תקצי־
לביקור מלונדון ומקווה לח?אית מיוה המרמש, אשר באהעומרי הסרט הקצו של חבמ־
!וו י לישראל (ואולי אף למצוא

כאן נר טבעי לפעולתח)?
באמנות הקולנוע, בביח הספררופה, . חזרה לפולין למשתלםוה קופמן) נולדה במזרח אי-מירה המרמיש (לשעבר מי-
הממלכתי הגבוה בלוזז' (ה-
יחיד מסוגו באירופה). היא
ביוה גם לציוויו, המצולמים־.לימודיה בשור, הקולנוע, הע-צייות, סיימה בהצלחה אתחחלה את זוכה האמנותית כ־
כביכול החושה של קומפוזי-
עבודת הגטו שלח: חלואציה ורגש עו, וכתה בפרס על
עור השני", נו חיא חוזותהוא סוטון שואיגו — "השי-
אל מלחמת העולם השגיח, אל

מחנות חשבויים ואל הנאצים.
נסיבות מסהויות והזמנות שלי כאמן שאינו. מוגבל על־יוי
מדרך מקולנועית בה היא מ-משחק בידי שוביהם הנאצים.מוי־הרעב, :הסובלים ומשמשיו.שלה: י תיאוו קבוצת משבויי,שה אישית מאוד אל 'הנוע:מסיקים, ניחן לו, למצוא גי-
חאות את: הסיפור: מאכזרי־ה־
בחיות האפיזודה הטראגית, ה-לוי־!מ! נאצי• חיא מושלמת.ציני על 'השימות 'שנויים נבי־
פסעיוח, בה בורויפ הנאצים
את השבויים מיוזעים קווא
השמיד, בבה אחח,ידוקא את(מאלה ה"בויוים") — כדי ל־
המשכילים, מוניחה על אופי
; שיאי! לא רואים גויות, היא ההופכתאכזריות גלויה, שאין דם, 'ש-ודמיון• ווקא העובדה

את מסרטילמזעזע נל כך•
נתיאור שמחתם של אלת
סם יומנו תנאיהם, בתיאורקריאה, חמקווים שבזכות יחו־שהצליחו."לעמוז נמנחן" ה-
קוו־ווחם, משחקם חפרברסי
של השובים הנאצים, מוכיחה
מיוה המומיש שהיא .אמן ו-
אישיות קולנועית נאחד• אדם
צעיר המסוגל לכתוב סיפור
שחקנים מקצועיים בלבד (נ־כזה ולחסויטו כ ך, עם שני
תפקיוי הנאצים) וחבריה ל-
לימודים בשמונה דמויות' מר-
כזיות אחרוח, חשוב שנצליח
למשכו לבוא ליצור אצלנו.

I לנוחיות הצבור.!

8^̂""־_ :א להזמין כרטיסי ן
^̂̂̂^ מראש כרטיסים־ ן 8

 ',' פיו השעות 9-2 בצ!<וייפ 1
י 9̂% 'יי'
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— סאטירה "שחורה", על אף צבעוניותה, פעילותה ה"רו- >: גתל־אכיג-יפו: ? .. . : ?! השביע אפשר לראות על הבדים גם אח הסוטים חנאים : $
̂- "מקונו העשירי''1 י בני־האדם 'המשחקים במוות: ובאהבה . נאותה מיוה י של 2י  < מאנטית-בלשית", אודות.

 טוטינלי: ב"יווין". ?
! שיגרה אלקטרונית, עם מרצ'לו מסטוויאני,' אורסיולה אנדרס ואלוהי

,י ?¥• "מפגש כערבגשופ",— משחקה מפצויץשל קיט סטאגלי, באשו; טהת-יום המא־ י
. פסינולוגיח רגישר,יבבימויו. של בריא! פוובט. נ"אוריוך. ?¥• "כטנו חחקיוח" — 2י מינו, בטפיויטואליוט, שועחה 'גטרפת עליה 'אחוי ליוה 'אומללה. מחה' בלשי 'בצל י > מלווראמה איטלקית טובח, בביטויו 'של פייטה' גיופי, עם צווח שחקנים מגוון, בםגנו! 2י
; בכחול" — דיי צ'רלס ומו־פסנתו! פופולרי (ועיוור), עוזר לאם מבוהלת ודואגת ?: ניאו-ריאליסטי עצור, מוגעת גלישה של היומיומי אליחשיגותי. ב"גורדו!"•י* "חכלוה י
; 'מאיו, להבין' ני ילדה העוור זקוק לעצמאות נמו לאהבה, עם טום בל, זאוןי-44זיאמס 2
י.¥• "השוטר ?

̂ "זה $! פניו־ייורק" — לואי דה פינס חמשעשע מאוד, משתולל, כצופחי.: במשלחת 'ושמית Iי ומרי פיץי, על רקע פרקי גיאז ושירים פופולריים' טובים• ב"תל־אניב", ופיו". 
: שהגיעה לניו־יווק. עם כל מרעיו המנוחים ובתו, גינבייב גואו.. 'ב"אי

;י הרחוב שלי" — מלודחאמח אנגלית בסגנון חחדיש, אולוח נערה ,יפה'(ג'וו ריצייג י
X לנח טונר — ',''X את עצמה לסובת"בנה. סוחט־למעות' רציגי ביוחל ב"הן'/י-ןג "פעלי המור נוט" — ליי סובלת בגבורה ומוכיחה ?שיש לה אופי, 'הג1ן, י אפילו חתנגוה, נאם אומללה המקרינה 2י שמנסים לפתוחה לחייט קליט וזוחרימ.,ב,;גל"רו!"'; .* "מאדאם :
: גוט מדובה המשעשע ־ בתפקיד! קומי. 'לא.פחות משהוא' טוב בתפקיד רציני, 'נבעל־ ?
 הכלכלי" נגומגיה. ב"אומוז דוו''. 5

.,בהברת. '"הנס, ? משפחה מסורבל־בעיות-וחצלחמ,י ;
̂? "בנותימפשבוןות טוכות"י-̂יסיפוו. שיגותי אודות 'געוות-ווהו היוצאות לתרבית 2 י 
I "עליזה". 'עם? ".זיוה ,זןדן/גזזנריפ/אוההןא"ב"תטד". ?$ "תכשיטי המשפחה" — ן
̂פגלפ ל ̂-,אד בואי עקום? חו ̂ג5מ ̂ליאיס מוזר, על .מבצעי. דמיי *ל אליו ש ? ,4;?'?'שב̂ידמייות* שלי נגי טשפחוו• המסתננים"בעלילת-ירושה סביב ילזה ווי2ייוי!ז• "כל ?̂,גיי

"? ־"...," 5; ,הדמוי(ת--ג:ו.יל1איס.,נ"אלנני"• :.-. ; ביירושליט: ... ."",-• - .,.,
: ?¥• "כקט" — מחוה מצוין, מצולם בחזו בנימויו של פטר גלנוויל, נהשתתפות 2
; פיטר אי'טיל !זיציאוז ברטון, כיזיזיט-האויגים, פלד !'זעץ־מהן־הופתקן, באנגליה |
 האבילנו בסרט י

,
, המוליבווי הראש!!, שהעז למחוח בקורת על המתרחש במוסדות לחולי ירוה. פושים $; של המאה ה-12• ב"ירושלים. ̂• "מאורת הנחשים" — אוליביה ד"

X כווחח), פיטו פיגץ' ושאר משתתפי חמלווואמה ותבת־היויעה של וגיאל מא! על 2! עו היום. ב"טמור". ?¥ "יהורית" — סופיה לוו! בתפקיה לוחמת מ,הגנה" (בעל :
: ישראל של שלהי 1947, ממשיכיפ להופיע גם ב"אוויי!". ?V• "פעלת הפינוק" — ?
י סיפור רגיש, על פרשת־אהבים מוזוה בי! גיינה לולונויגייוה וזי? פ. בלמונדו, בסגנון ?
X כמו־תיעווי, בסאויקאום פז. נ"תל אור". * "החייט הקליט" — ויטוריו גאסמאן :
: משעשע כרגיל (את מעריציו) בגילום צעיר מקפים חחי בלי גקיפות מצפון ומעצורי- 2
I •.ב"יוך• ?מופר — עם קתחיו טפאק ויפחפיות אחוות — עו שהוא מתנקש לשלם את החשבון ;
X '!:בחיפה :
!י *•,"יפוויפ ואקטטאוח" — ציולםון הסטון מגלם את ומותו של חגאון מיכלאנג'לו 2
; אשר יציוותיו. חמפואוות ח! חוקע החזותי המרחיב למלווראמח שבירכיו עם חברתו? 2
,וקסיהאויפו! משהק מצוי!. ב"אורלי". •¥• "קוו אוו כאפלה" - מצילה ל ; יסביבתי•
? את חיית של טחאבדח, המטלפנת למתנדבים של אגודה שמטרתה לספק שנגוע ועידיד ?
: ?לגלמודים הדקיקים:לחט. סידני םואסייה ואן בנקפורט מיטיבים י לשחק 'טלווואמד, וו. 2
ראה ב"אופיר" ת"א? ?¥? "אשליות" צ

; ב"מאי". ¥ "השוכר מניו-יורק" — נ"מוויו," — י
; — וראמה אמריקנית על אנשים צעירים המתחבטים גי! ''פצפון 'ועושר ע"פ אמד 1
י הוומגיט של ג'והן אויהרה. הקרנה חוורת של הסרט, עם פול ניומן• וג'ואן ווווזרז. ?
י ב"עצמו!". ̂• "הטשתיקיפ" - פארסה אמריקנית על• ויגול וחבלח ביגלאומית, עם ?
? כסטלה סטיבנס (!דליי' לביא) המס- ? [ דיו מרטיר חמשועמט בתסקיר הגבור? ויפהפיות
̂ "שלישיה $  

̂ "מאדאם X" - ב,פאר י — ראה' ב ח!' ת"א ; במיטה בפולח" — קומויה רומגטית, על וקע גופים מקמימים שיי שוודיה, עם שח־ 2ן.. תבנות אתו. ב,אומו!". 
גאות:.וגבווים מרכז-אירופייט, הגמלטים מו הזוועה מממוסחות של קיהיליה? י

? קניות ?
, 'פורחת-אל השלוה י של אוטו! מלכיפ עתיק? ב,ח!". \
| גדמחרגן-גכעתייס: ?
; * "רפשכונאי" - דואמח אגושית, ציגית במהלכה ופסבדו-התית,בסיומה. על ל
' רקע האולם המלאה גציגי האגושות מ'תוסבנת. עם דוד שטייגו המצוץ. ב סטווי!" ל
 "חקובו העשיוי'' - ב"גלאוו" - ואה ב"יווך ת"א• + "ויוה מאריה" - בריג'יט ?

?̂  ,
, בארדו וז'אן מורו על רקע מהפכה מומ־אמויקנית, משעשעות ומשלימות זו את זו, 2
, ב"אורדע". 2 י
: בנתניה: ל
X ויוליה" בין. שבטים צועניים המי־מ1ג. ב"טטוזיו"•־ * "פיואז'" _ 2* "בלהט השנאה" — סוט ספווי מצוין, בצבעים עזים ועט כרמן אמאיד, על 

מסתורי הכרוך נבגיוה• ויאגה בייקר וולטר מאתיי עוורים לי להיזכר. נ שרו!". לשכחו? תוקפת את גויגווי פק ?אחרי התנגשות בלתי-נעיםה על רקע*מבצע בטחוני- 2פרשת "רומיאו
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ימים טוכימ לכפר טדומאו
ך• ידיעה האחרונה מניו־יורק
11 אומרת, שנשיא אוה"ב לשע-
כדי להשתתף בחנוכת המפעל ה-במחצית הראשונה של חודש ?יולי,בר, הארי ס, טרומאן יגיע לישראל
ירושלים ובכפר טדומאן נעשות כלחינוכי דיקוזי על שמו. אולם ב־
ההכנות, כאילו הוא ע1מך להגיע
נה ישראל שעה קלה לאחר הכרו-צות הבריח לשעבר, שהכיר במרי-כבר מחר. "ביקוריו" של נשיא אר-
תה, יש להם כבר היסטוריה ארו-
כה. בעשר השנים האחרונות החנון
על־ידי מוסדות שונים. מטעמיםפעמים מספר על־ידי הממשלד, ו־
מדיניים, שמקורם בוואשינגטון, ו-
מחמת חישובים גלובאליים, שגם
בוטל לפני כמה שנים ביקורו כ-נשיא לשעבר חייב להתתשב נהם,
אורח מכון ויצמן. לפני כשנתיים
לם הדבר לא התממש. אם לא ית-"יקפוץ" לנמר, ימים לישראל. או-ביקו באתונה, 1א! היו שסברו, ש־
ערב השטן המקטרג גט השעם, הרי
יגיע בלוויית פמליה גדולה של
ידידים ונכבדים. ההכנות הרשמ-
יות מרובות, אולם בכפר טרומאן,
לשדה-התעופה גלוך, לא בטוהיםהקרוב יותר לגבול הירדני מאשר
עדיין אס יבקר האוךת בתוכו ו-
-אם יסתפק להכתכל בו ממרחקים.
'************************>

לאחו *נפעל נסיוני להלך וןל-טיהם, לעיני קחל צו0י0 גז1ל, שוזילס נ-8,000 וולאו, נו< לראות אונ וו"נס'ח"'וג'" חטפוחזם לאקסמו וזאנורו! ראו שקוע ווו חזהו — מאוכזב מאוד —,1ו!וך,;,מיפל;!!1.<- פיט,
את זעמם מיו לאחו נשלונו•••חמווונ"ס". אלמלא חמשטות, שת'לגוז או1 ח"<וג<' ואו מו המקום — היו חצ1*<ס הזועמים מכלום 1ותעלול מהלילה על־פני חטים הוכתר על;<ד< מוויוסוטוז נ"נזי המיט, שלא וזווצג כמותו בזמניםאז! תמורת הכוכויסים*- תבטיח לקהל, שהוא יחזור על ה"חגגת• תוו יום או יומיים, ואם לא יצליח גם נפעם השנ"ת — <חו<ו*ומ מע*י־הו<אה• ת"יוג'", "וקווס־לפן 8עז על-ניו גחלים נועוווד, אבל ונונוונ וגוזל, ובלע וזימ8ת וזנדןני51האנטינז המשגים משמאל, ליד חמיכל, חם מנחיגים פ1לילייינו, שגאו לבדוק אס איו גמיכל וגמיםהחדט בבונזביי•

את עצמו לקראת האורח, והמוס-בין כך ובין כך — הכפר משפץ
דות הךשמיים מסייעים לכך. תוש-
בי הנסך, שבמשך שנים רבות ךאו
החקלאים המבוססים. אולם הביקורעצמם "בנים חורגים", נמנים עם
של טדוטז'ז הניא להם כמה הט-
בוח, שלהשגתן צריכים היו חברי
ועד הכפר לכתת בעבד את רגלי-
הם אל הכופרות. בכפר מתבוננים
לביקור בקדחתנות. מסיירים, מנ-
קים, גוופיט פסולת, צובעים !מ־
מאן והוא יבקר אצלנו אחת לשנ-יתן והשם יאךיך את ימיו של טרו־מרקים• מתיישבת אחת אמרה: "מי

תיים או לשלוש שנים".
נציב מחת 356

ן שנו ארגון בינלאומי, הדומה ל•
כל העולם חחםשי, חמחחלקיט למחו-מוכר בארצות הברית וסניפים לו ב-מי ממנו. זהו מועווו "ליוגס". ש-,.מועדון ווטאוי", אלא שווא עמ-
לפני כשש שנים, ובמפח העולמיתזות. סניף "ליונס" הישראלי נוסו
בו, מר רפאל אנולעפיה מירושלים,של המועדון סימנו "מחו! 356", נצי-
שנבחר לא מכבו בועידה בנתניה, יו-
הנערכת בניו יורק,צא מחר לועידה ה־49 של המועדון
של כחצי מיליון חנוים, תיוצג לאני! אלפי הנציגים שיתכנסו בשמם
ישואל בלבו אלא גם ירושלים בירת
***************************.

ישראל. מנהגו של מועדון זה לבחוו
שהמועדון הרת על.דגלו.הם מופת לרעיון "השרות בהתגדבות",את חבריו מבין הפעילים בציבור, ש-
ציון. אביו היה מחמורים הראשוביםמר אבולעפיה הוא יליו ואשון ל-
דמשק, נצו למשפחת רנגיט ומקוב-שהובאו על ידי הברון רוטשילד מ-
פנויה בשגת 1740. סבו, אבי אמו,אנולעפיו, מייסד הישוב החוש ב-לים יוצאי ססוד וצאצא רבי חיים
שעלה מוורשה, היה מעשות מייסדי
ממייסוי תל אביב ב־1909 ושמותיהםואשו! לציו! בשנת 1882. הוריו יהיו
עיר. ? ?חרותים על מצבת הוכרו! למייסוי ה־
חמת העולם הראשונה הגיע למצריםהחיילים המשוחררים אביחיל. במל-רפאל אבולעפיה היה ממייסדי כפר
!הצטרף לקויאחו של יוטף טרומסל־
מומו במצרים. הוא ניהל את ביתהוא היה המקשר בין ניל"י באוץ ו-אל אהרון אהרונסון יויוו, לגיל"י.פולי. אחו כך הור למצרים והצטרףדוו לגדוד גהגי הסודות ולהם בגלי־
חחולים היהודי הותיק ביותו בעיר
מוסוות סוציאליים ביוושלים• ?בונים החפשיים" באוץ ופעיל בכפההועבר לירושלים החושה. מפעילי "ה-העתיקה "משגב לוך", שאהו הפינוי
הנציג הישואלי דואה מתסקיוו ל-
הגביר התענינ1ת האוגת הבינלאומי

בפעולת המועדון בישראל, אשר פעו-
יחסית, !כה לשם טוב ברקע הבינ•לתו של המועוו! המקומי, ח"צעיו"

לאומי שלו..
הביקור באיסטמבול

בפרט ויוצא לאיטליה ולמספר קהי-11 תק נסים, מסיים את ביקורו•־* רב הראשי, הראשון לציון יצ־
לות אחרות באירופה. אולם בסיום
איםטמבולויבקר בקהילה היהודיתהמסע יעשה הרב נמה ימים ב־
המקומית ויהיה אורח הרבנות ה-
ראשית. מטעמים שממו או המ־

י ;$111̂!11|1||||4י •י
:

I כשאתה מתחיל לב־ .̂
י רוח — לעולם לא תרע 5
I •י: לאן הנך בורח
ז, (!'אק לנצט!)" י:

לפי בקשתם של ראשי הקהילה ב-בע ברגע האחרון ממש, ולא במעטבהחלט". הביקור באיםטמבול נק-קום גרמם יהיה זה "ביקוך פרטי
תורכיה.

כאשר תהו על שתחילת הביקור
ךק בניקוך בקהילות היהודיות שם,שואלים, שבואו לטהראן אינו כרוךבפרס וסיומו בתורכיה הוסבר ל-
והדבר מעורר בעיות־הלכה שונות.שים האנוסים להתחתן עם יהודים,רבים נאלצו להתאסלם, עתר, מבק-היו לפנים רדיפות דת, ויהודיםמסוימת. בעיר, וו — מהי ? בפרסאלא גפ בפפיקת הלכות בבעייזז
לציו[ לפסוק בהן וכלום יש לך מוסמך מן הראשן[־
דיהאן. המופתי והצאר

וביגיהם ועיתו של ו' עמום.מ! חזור הצעיו, ש"לא יוע את יוסף","תורו. ויואר,", נכחו בעיקו אנשיםבלוי, מנהיג "נטווי קותא", בישיבת'יחוות במבצוו החדש של ו' עמרםחצה זה בשבוע שענו, נערך ננס ו,ת•"נטורי קותא". ביום השנה ד,"42 ל-על־יוי יהווים גיוושלים, היו אנשי11 ד"ו יעקב ישראל דיהא!, שנרצחן* יחידים שהעלו השנה את !נרו של
"היסטווית" "גי-סקי, מייסד הגדוד העברי, וגמור נ-הסוערת של הציונות, החל בז'בוטינ-מסו "סקיוח חיסטוויח" על התקופהו• עמום, שחיה ראשו! המדברים,

ימינו אלו. בהוצאה ?
החרהית כה ולה בנוחות איגטלקטו־הגויי6.ז'נתקופה־"ההיאזהיתה־היהוותשלא יועה איו לפתוח ולת... אצלהרזיה,' נאו'ךישדאל .-,זמילפ''בולו,טפו! האטו! הגדול ניותר ליהדות ה-לצדם של ה"צי1ניסטי1" ובכך י היהלה'', שהאגגלים עמדו מאז ומתמיד
אלים, עו ני גאלצה למסור את נתי-
חחי", ווו, כתב תטוות שנו נגד ה-נת המאמרים הראשיים לאיש "המו־

ציונות"•
על דיהאן פיפר ר' עמרפ, שנשא
אשד, נכריה, חיה מתבולל וותוק מ!
היהדות. והנה העותתף באהד הימיפ
בנשף שנערך בחולנד, ואחד הנוכהיט
חוו בתשובה והחל לומות שנשלח עלהעליב אותו בשל היותו יהודי. פא!
המעונה נגד הציונות. במערכה זוידי ההשגהה העליונה לעמוד בראש
יזם בזמנו מברק מחאח, של שלושחנפל הלל. חרב בלוי טען, ני ויהא[
דת 'שואל" באוץ-ישואל, המופתי ה-תייט זוגגפלד, רבו, הואשי של "אגו-מואשי הוחות בעולפ — חוב יוסף
אה גגו ההיסת הות על־ידי הציוניםאפיפיור — להבו הלאומים, ונו מח-ירושלמי חאג' אמי! אל־חופייני וה-

חן כה וב בעיגי שליט רוסיה, עדויהא! לראיון אצל הצאר. הוא מצאהוב בלוי: בהיותו בפטרנורג נתקבלגאוץ-ישואל. פרט פיקאגטי היה בפי
הפץ.,.למיתה והרשו, לו להון את פי שלבושהגיש לו הלה ושימו, של ניוונים

אילו קם מקברו...
I קה היהדות חחרדית לשחיטהיי עוד קוריוז: ביפים ההם נאב־
נפרדת בירושלים, ורנה.הראשי של
שוחט, חעופק במלאכה בפועל. ה-חיים שני שוחטים בנופף על ה-שחיטה יחיו נוכחים בבית המטכ־"אגוךת ישראל" דרש, כי בעת ה־
פלד והוא עצמו, שאל את הרב:הנציב העליון דאז, הרב חייט זוננ־דיהאןו בפגישה, שהשתתפו בד.נציב העליון התנגד לכך. מו, עשה
במשחק הכדורגלן" מובן שהרבמיתר לשוער להתרחק מן השער"יגיד לי כבוד הרב, בנמר, מטרים
זוננפלד לא ידע להשיב על שאלה
נציב את התשובה הנכונה. א! קםלנציב העליון. מיניה־ובית אמר ה-ןו, ואו הפנה דיהאן את השאלה
שוער להתרחק מן השער, אבל ע-חייב לדעת בכמה מטרים מותר ל-דיהאן ואמר: הרב ווננפלד אינו
להיות בבית המטבהיים, ואילו ע-ליו לדעת, כמד, שוחטים צריכים
ליך, נבוך הנציב, אין חובה לרעת

פרצה?אחד במעמד זה היה הךב!אח...
יצא במלים חריפות נגד מה שמכ-תא", הרב אהרן קצגלבויג!. חואהאיש "מספר שניים" ב"נטורי קר־צעיר של נטורי קרתא והתנן שלאברהם יעקב אפשטיין מן המר ה-
הא[ מקברו היה זועק לעומת אגו־נים "אגוךח ישראל": ,,לו קם די־
מענם, אתם נוטשים אותם". בעי-האידיאלים שהקרבתי אח היי ל-דת ישראל, אתם הדוצהיס שלי;
קר עמד על הוראתו של המזכיר
הכללי של משוד הבריאות בעניין
הגדולה ביותר, שנעשתה עד נהניתוח מתים וקבע כי זו האכזריות

בידי חציוניפ.
הבעלות והתמרה

מיסחנוא".4) ש. שמיר, ידוע כ"בעל איפכא%̂ נהל פינהל מקרקעי ישראל, אלוף
בישיבה האחוונה של ועות־המשנה
למטוות ציבוויות, עורר אלוף ש,החכירה ותקופות ההכיוו, של קרקעלקרקע עירונית, שדנה בבעיית דמי־
קרקע מוחכרת איגו נופל ?בשום פניםשמיר תמיהה בטענו, כי ערכה של
מערכה של קרקע בבעלות פרטית.
יועיו לקרקעות הםוחנרות למטרות"חזקה על הציבור, שבסופו של ובו"פשוטי' — הסביר אלוף שמיר —"חניצד!" — תמהו הנוי הועלה.
ציבוריות את העוד הגבוה ביותר ו-
ניצול החברה על־יוי הפרט"..,לאום,' וכי וו לא"תשמש 'מכשיר ל-הניצול• של הקוקע ?יישאהו 'ביוי ה-תעמולה," לרעיון 'לי 'מלוא' אפשרויותהגיע הזמן, ובותי, שאף אתם "תעשו
עצמו כגציג הסקטור חפוטי.— חתלוצץ אחד הנוכחים, שהגוירדע 5ות הענף אעיר "גו יושבים עליו:""כלומר, אתח רוצה שאגו עצמנו גג־
? ועמי הצחוק של חבוי"אל תדאג" — החויר לו אלוף שמיר, לקול
ניווקיט"...הועדה — "שלוחי מצווה איגפ

"איבי נתך• היפאני
*?לונווני המודעה האישית הגדולהי6טוף השבוע הופיעה ב"טייפפ" ה-
דעה המשתרעת על אובעה עטווים,ביותו שפווסמה שפ אי־פעט: במו-
הכוללת 18:000 טלה והעולה בסכום
הפעוט של 15 אלף דולאר מבשר ה־
לוייטגאפ ולעולם נולו.יש באמתחתו "פאטגט" להניא שלוטיפאגי מאהירו מאטסודה, כי
ניצר יעשה זאת מאטסודה, בעל

"
חיו?.*

" 
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בלי מלים
ואב לשגי ילדים ו. לא, זאת אין הואעפק לציוד-בגייה ביפאן, ב! 45, בשוי
ינול לגלות,? משום שלזנרי המודעה
קש איש־העסקים. נעל יוטת־חשלופן"יש לתקן שגיאותיהט". לשט כך מב?אליופ נאחו גכשלו נתהום המויגי"סבוו הוא, ני "הקאפיטאליזם והסוצי?לתוהו־וגוהו מוחלט", על נל פגים,— "עלול פירטוט שלא נעתו להניא
לקבל "הרשאה וסמכות בלתי מוגבלת
לפעולה" מן הנשיא גיונסון, מראש
ממשלת בריטניה, הארולו ויל&וו, ט-
,מאסו.שו, ההוץ וההגנה של אוה"ב ומראש ממשלת יפאן, אייסאקו
על כך שמאטסווח מתייחס להצה-
?גפ:ה- ותו היקוה ברצינות .מצביעה
, ־ "'"'.' ?.;..;י*?משימתו.ישרוף.עצמו, בזרו"הבודהיס־.עונוו" י שהבטיח, ני. אם ייכשל ב־

עיט. ־..
י̂' * , י: ? ?ץ־־ד־־?...

כמפרעה על השבוז הפתוו! מונן
צפוגי שיחיה ביוי חוייטקונג ולחלק- לחלק את דווט וייטגאט לחלקהוא לגלות חצעו? אחת משלו, והיא
ורומי שיהיה גם להבא בידי סייג!!,
וכי הללו יקבלו על עצמם להקיט ב?שיישמרו ויכובדו וכויות האטויקגיט

אשו בו ייהנו כל משפהות הקומות(המתיר: כ־8,4 מיליארד דולאו),וווט־וייטנאם "ג! עד! עלי אומות"
וקרוביהם שטבלו במלחמה מאי תש-
וממשכורת רגילה".לוט מטים, ממזון, ביגוד ודיור חינפ
הרעיון בא לו, למר מאטסודה, בעת
הדייג. אגב — הוא, בעצב, ממוצא
מס־אוויר"ועצמותיו ייקבוו ביפאן".זוום־קוויאני, אך גחשב כיפאגי —
ף' וויכוח על ענייני־טלביזיה ב-
*• ישראל טען.ה"כ י.. תמיר 0־
על מקלט־טלביויה, שהטילה הממ-גח"ל,-כי המס בשיעור חמישים ל"י
שלה, הנו תמורת אפס שירות, משל
כאילו היו מטילים מס על האוויר.
:דיסוראלז&יחותןימסבים וממ8א"ע;יהיה להטיל ",מס־אוויד/ כי אוויראמשי(י<*ת*ר־י:"-;4ימ; מתר מיוני

עוף השמיים
ישא את הכל."

*?וחד חיווגיפ נפל על ממשלת טור-
<* יו, חחדשח. כליסי דמשק התפארו
מאית שנה. אילפ לפי תקנית החיווט,באמצעות יונים", !ח היד, לפני כתשעשהיו הראשוגים לארגן "דואר עולמי
שתיקנה ממשלת טוויה זה־לא־כבר,
לגול יוגיט במוחק 25 קילומטויפ מ-חייבים מגולי היונים לחירשפ. אין
הגבול ללא רשיון. חמומהיפ לנטהוגה
מות לאמצעי ויגול חמור. כאשו הודטפל חשלום — חיחו, ביוי הוושי מוי־הפנימי והחיצוני קבעו, שהיונה י-
פוסמה התקנה היו שהסבירו, כי מכ-
וונת היא גגד מרגלים מישואל• הו-
סיפו ואמרו: הויגול הישראלי מש-
תמש ביונים. אולם הסתבר, שיותר
משחוששים להעבות יויעות לישראל
ללבנון.חוששים, שמא יעבירו היונים ידיעות
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אץ אפלייה
בחלוקת כבוד
מטעם צה"ל

במכתבו למערכת מיום 26
ני בטקס האוכוה שגעוו ל?במאי טוען מר אפרים כהן
כ"ג מרדי הסירה השתתפו, ק-
בוצת ירי של צה"ל, ואילו
בשעת הבאת! למנוחות של ע-
צמות ואב ויבוטינטקי וזוז
ניוני טענה גנ' גליד, כגנוביץתופן של קנוצות ירי. נ-6רויאל - לא חרשת צה"ל שי-
על המכתב הג"ל. נ-13 בחורשעל משרד הבטחו!, שלא הגיב
ור, בא מכתבו של קורא שלי-
שי, מר מאיר אינדור, הטוען
שאינם נוחים לו.החל מתעלם משאלות בענייניםבין השאר, שמשרד הנטתון
בסס. האמת היא: א.) בשעתאיפה — אין לו, על מה להח-ובכן, כל טענה על איפה ו-
אל בבית הקברות הצבאי בהרהבאתו לקבורה של דוד תי־
תו למנוחות של !אב ויבוטינ..של צנחנים. נ) בשעת הנא-הרצל, השתתפה קבוצת ירי
סקי יוצג צה"ל ע"י נציגות
של קציני צבא נכיוים, משמו
כבוו של צנחנים, שויגל את
על קברו. ג) בטכט האזכרהנשקו וע"י חיילות, שהניחו וו
של כ"ג יורוי הסירה השתת-
על צה"ל), ואילו שום קבוצתקציני-ים בעכו (שאיננו ומנ-פה כיתר, של הניכי ביה"ס ל-
ירי של צה"ל לא השתתפה בו.
אשר לטענת היטנעותי של
משור הבטתי! ממת! תשובה
על מכתבים של קוואיט : אילו
פנה הטוען אל משרד הבטתו!
במישרין, או אילו העבירה ה-
מערכת את העתק מכתבו לבי-
רור במשור, לפני פרסומו ב-
עיתון — איו ספק שהטענה
תיתח נבוקח מיו ואף הת-
שובה לא היתד, מאתרת לבוא.
יש ערך לתשובה מהימנה אם
היא נתנה בגליו! אחז נצו
התלונה, שאם לא נן יש בוח
משום חפלייתו לרעה של ה-
מעוז הממשלתי, כי בינתיים
נשמעת התלונה ברבים ול-

עיתים אין בה ממש.
ש. כךמשוזתל-אניב

וזאחואי להסגרה ולפניות
הציפור כמערכת ולגטזון

אמלא
באנציקלופדיה
_ אז גם לא
מם־וזכנסה...

קראתי בעניין ובסיפוק את
ב"קיואיפ נותנים" (20.6.66).דבריו של הפרוס' י. ליבוביץ

,זורקהיים' נערו באנציקלופד-כי: "ערר על אום בשם
ולא נברא". העתק ממכתב זו,יה, משום שאזם נוה לא היה
סה...העברתי מיז למשרז מס-הכנ־
יעקב דורלןהייפ

תל־אביב
יביעו הצרכנים

דעתם!
בעיתונות הופיעו מאמרים
המביעים את עמחתנו בעניין
יום ג' אחר־הצהויים. לצערנוסגירת החנויות בתל-אביב ב-
ולתמהוננו הרב טדס שמענו
נל תגובה שהיא מקרב חצר.
בזעת קוראי העיתון ונשמחזבד במישרין? יש לנו ענייןכנים, שלחס למעשר, נוגע ה-
אס יואילו לשלוח את הערו-
תיהם בנדון אל המערכח, או
אלינו באופן ישיר, לפי המען:
א. אקמןתל-אגיבראל ח.ר• 1019, תל-אביב.איגוו בחי מסחר כל־בו ביש-
יושב ואש איגוד כתי-מסחד
"כל־בו" בישראל
אבטלה - וזוגות
של עובדים

ולא וק בצמרת הממשלתית,דאגה מכוסמת בכל היישובבימי האבטלה הגואים ה-
להיפטר מכמה אלפי פקידים.פדי מנופח וצו השעה היאשקבעה, כי המנגנון הוא יותו

לפלא בעיני למה לא מתהילים
בפיטורין מחיו קימוץ אצל
לוקס", שנה הבעל מרוויחנמה משיכבות הפקידות "זה
יפה, והאשו? יכולה להיות עק-
לדים• אבל היא איננה כזאתות בית טובה ולחנן אח הי־
- אלא עובזת בתפקיז ד".
נכנז במנגנון הממשלתי, כי
עם הילזים. נשאלת השאלה:אין לה חשק להיות במטבח ו-
איננה מקבלת משכירת עללחוזש — האט לפתות הגברתז1ג כזה, שמרוויח 3000 ל"י
חשבון פקיז, שרוצימ לפט-
זים?רו, ושמפרנס אשת ו־4 יל־
כל הנבוז לאותן הגברות
שעבוזחן היא מתון פרנסה,
לתוזש, שאינו מספיקות בש-כי הבעל מרוויח 400-300 ל"י
אבטלה כאלה, כשיש אנשיםביל לפרנס משפחה, אבל בימי
החיים במצוקה, אין צרינו, א-
להעסיק אשת כזאת במטרהויותר — לצאת לענווה. איןש" שבעלה מרוויח 1000 ל"י
ממשלתית על חשבון בעל מש-

י. טננכויפפחה אתר•
ומת-גו

נהגי המוניות
ניצלו השביתה

בוסים בבאר-טבע ניצלו לרעד,בעת שביתת נחגי האוטו-
נהגי מוניות ?\,ת ההזדמנות ו־
ויחס ב מ א ח אחת. !וחי ש-אהזים מהם העלו את מחי־
קבלת־הויז מצו תושבי העיר.ערוריית. גרוע לא פתוח —
של רשויות העיר, שלא הפ-או השיא חוא בחוסו־חמעש

עילו סמכותן כלל.
הייתכן שמצב כוח ינוצל
כספיים ?לרעה מתוך כוונות של רווחים

נוישל אליוריכרירמןנאר־טכע
ראש המועצה לא
הציע ולא ההליט

מדוד ירושלים והנגב, פווסמו,ב"מעריב" מיום 14.6.66, נ-
מווייקת ווצוני לתקן.באפקים. האינפוומאציה אינו,יריעה בענייו פינוי רב אשננוי
ההחלטה על מינוי וב שני
זית, היתר, של המועצה הרתיח,בעייוה, מבני חעוה חאשכנ־
לפני כ-10 חוושים?. בתקציב
המיעצה הזתית, גם של השנה
וגט של השגה שענוה, מופיע
ובנים באפקימ? ואש המועצה]טעיף מאושו למשכוות שני
המקומית לא הציע ולא התליט ו

על בחיות ובנים מקומיים ו-
ההצעה באה טחח"מ — איננהמשום כך ואמור בידיעח, כי
חית לבצע את החלטותיה•קיונו — נעווו למועצה הו.נכונה. אי! ספק שבמסגרת הפ־

משה מייבפקיאפיויט
ראש המועצה
ילדים מדליקים
_ ובוחדם

אני מתייחס לקטע האחרון
12.6,66.נפי שפורסמה ב"מעויב" מ-משתקים האפווים — באש"בכתבתו של צבי לביא - "ה־
שה כלל לתופעה וו של שרי-משטרת ירושלים אינה אוי־
יום ביומו היא פועלת למני-פות קוצים ע"י ילוים? מוי

במקרים וביט הילזיט אינםבקרב ילדי השנונות וחוריחם.קים וח! ע"י פעולוח חסברהעתן ה! ע"י סיורים בלתי פוס-
התלקחות חאש, אולם באותםנחפםים בגלל בריחחט מיז עם
המקוים בהט חחקירח הניאה
ליוי גילויים — והם אומנם
עושים השוטרים למע! כיבויציין עוז, כי במקריט וביטהרי חס מובאיט לדין. יש ל-נושאים באחריות פלילית —
החליקה בכוחותיחם חם, עוז
האש, ובנן מונעים התפש-לפני שהם מועיקים את כבאי

אברהם מי, פקד,ט! תה.
דובר נמת ירושליפ

ירושלים
ועוד ל"פרשת
ואגנר"

למרות שהנהלת התומורח ה-
פילהרמונית הסתייגה מהפסוק
עמנו", ברצוני להבהיר אתיחסה של האומה כלפי משמידייאננר", המרבר על "שיגוי ב־במאמרי פל "חשיבותו של

תוכנו•
שינוי היחסים עם גרמניה
חצינוריים אלא גם הפרטיים.ליך מתדחנ בחיינו, לא וקמצעות — שהיא חלק מתה-הוא עובדה — אמנם מאוד
חתכוונתי לעם חגומני בכלל,כשכתבתי "טשמיוי עמנו"
וכשרנלותי על "שיגוי הימס'

לפענוח שורשים נעלמים בעניטוען, ש"אין להסתייע נעובית
רשימה !ו ולחמהונני מצאנו,רוש טווייק למלה", עייננו ב-רא", שפ מצוי, לובריו, "פי-לושימחו, שנחב "בבית מק-בדבש" הפנה אותנו מר ובי!וית". להבנת המונח "צפיחית
פולנית, גרמנית !אנגליה. ונ-לעבוית, הסתייע וווקא ב...עות בערבית, שהיא שפה-אחותשמר ובין, המתנגז להסתיי-
זיש, אך מסוסקגי אם גט אנ-אני מוזר,: איני 'יזע אי..האניג".נה אלא "א וויעקעלע איןבווזאות, שצפיהיח בדבש אי־רושי — על האיויש וקובעו עיקו מבסס מו ובין את פי-
ויתנו מאור, שאפילו משה ר-יחס מונח 1ה, יזעו איזיש.שי זור המזכר, שאליהם מה-

לא קבעתי בשם מר בוולא,בנו לא ויבו איזיש..•
שנל ונש האמור נתווה הוא
; "כי אף פעם אי!ני! אומר, ואף מוסיף וקובעונש תמרים — נפי שמר ו- ובש בתווו, ובש תמרים".בפסקנות
אבל מה נעשה, וחכמינו הם
בש האפור בתורה הוא ובשאנו מוצאים כחוב לאמו: ,ד-סכת בוכוח, דף מ"א ע"ב,שקבעו דבר 1ה, ובתלמוד, מ-
וזמרים". כך אומר רש"י.
עם תנ"ך ומערבם יחד.' האט(אגב, מר דבי! כורך "תורה"
רק לחמשת חומשי תורה ו)וו חכמינו "תורו," — התכוונואינו יודע, שכל מקום שתזכי-
הוא דייר מנתם נאור.תי אותו ולא נקבתי בשמו,פרש! התנ"ו הידוע, שהזכר-
בסיכום: אם מר בורלא ו-
זי-ר מנחם נאוו, ורבים כמו-
הם, מקבלים פיווע! זה של
רקיק ממ1לא בדבש חמרים,"צפיחית בדבש", שאינו אלא
מה גם, שיש עוז אסמכתא
לכך בתהגומו העובי שלרבגו
אין חאניג" של מו ובי!.שקול, לפחות, כנגד ה"וויקעלע— אפשר מאוד, *פירוש !ד,ממתקים, וידוע באוצית הטזוח"קטאיף", שחיא וקיק ממילאםעויח גאו! למלח צפיחית —
גבעתיים מאיר לוי
ועדת הביקורת

בדקה
בקשו עם השאלת שהציג
בעניין ביקורת הופוס שלמו מייילס לח"כ יוסף שופמן
להסביר, כי ועדת הביקורת ה-סיפים את עתו! "היום", הנני"תנועת החרות'', אשר בו מו-
נוקו, את עניו הופוס וקש-עליונה של "תנועת החרות"
רווה על ממצאי הביקורת בפניריו עט עתו! "היום", !היא ת־

א. שרצרהוועידה.
של תנועת החוותיו"ר ועדת הביקורת העליונה
!•-,, . זלראביב -",. .

עמוקה לשינוי !ה, ולא מחוך— היה וה פתור התנגדותי ה-
תידהותי עמו (דבו שעתונים
המשפיע הן על חיינו הציבו-ואבוני, גדל וחולך בתחליךניסו לייחס לי). שינוי !ה, ל־
מוכן לשכוח ולסלוח, או וואהברט, כל מי, שכמוני, איננוריים והו על חיינו הםוטיים.
את היחסים כסי שהם מתפח'
עתר? ניסטו, בלבז.לדעתי, שהחום על ואגנו הואחיס במציאות שלנו — יסכיס
תל־אביב אורי טפליץ

ייאוש
מאלטרנאטיבה _
רק אצל מועטים

מ• פייולס (ב"מעריב" מ-
פת, פתח-תקיה, היפה ואהוים,מפלגת הליבראלית, ביניהם צ-19.6.66) כותב על סניפים ב-
הרואים בהשהלמת בשלטון
אלטרגאטיבו'.. ברט בגגו כלכורח השעה נוכח כשלון ה־
עסקו הוואה כך אח המצב
בריס, כולל הנהלות הסגיפימ,— אפשר להציג שווה של ח-
נשום מאוחדים טאחזרי רע-
יון האלטונאטיבה, וגח"ל ב-
ח1ת חלק של סניפים אלה, בםראשו. אני מכיו היסב לפ-
חוק עדייו מהמציאות?"הייאוש" נוסח פ. מייזלס ר-
לגיטימי ביותר שבבל מפל-
עות", שעיקר הגותם וגדולתםגה פוליטית יימצאו "הוגי ד-
שבועיים ולצעונו נמצאים גםבהחלפת זעותיהם מוי שבוע-
במפלגה הליבראלית קומץ
חברים קטני־אמונה מהסוג
כח אי-הצלתה זמנית או נוכתהנ"ל, המתייאשים במהרה נו-
הירמוניה בקרב שתי המפלגותיציב ובעל כושר פעילות ו-"הגוש" כשלעצמו חינו חוק,הילת ווכו, ללא עוווין.למרות תמיכתם ב"גוש" בת-חוד צפוי של "הגוש" — האת Iחחשש לעמדתם האישית באי-
המרכיבות אוחו, בום הצור,

זים, שהם בבחינת גנראלים!היא שמוקא זעתם של מד־ ן
טה בעיחונות, מאה ללא שוםללא חיילים, מועלים בהבל-
יחס ומשקל לכוחו של האומר,
אלא אך ורק מפאת הסנםאציח
!הייחוד שהזבוים צופנים ב-
חובם ; ואומנם שיטתו של ה-
ני בליסטראות בגת"ל זרךקומץ הנ"ל חיא: לזרוק אב-
הכלל.מוטעה, שדעתם היא נחלתהעיתונות, תוך יצירת וישם
בני שליטא

מנחמיה
..צפיהית" האם
זנש", כפי שהוסבר במכתביעל פירוש המונה "צפיחית ב?("מעריב" מ־22.5). שבו חלקבמכתבו של מר ח• ובי!היא "וויקעלע"?
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חברה,,בני משה קרטו בע"מ" מציעה לן את מבחר המכוניות האוטומטיותמה לומר יותר מאשר לכל משווקי המכוניות בארץ•כי כאשר מדברים במכוניות אוטומטיות גם אן יש ל"גגי משח קרסו בע"מ'ז
הגדול ביותר בכל גודל!לנל מטרה•

,,דאף" — ההולנדית הספורטיבית 750 סמ"ק 12,950 ל"י
"111!- (ללא מט 4,750 ל"י)
" ?י י— (ללא מט 6,510 ל"י),,וזילמו מינקס" — המשפחתית האנגליה 1725 סמ"ק 18,650 ל"י
-י י י— (ללא מס 6,985 ל"י),,הילמו סופר מינלןס" - עיצוב מודרני 1725 סמ"ק 20,150 ל"י
,,הילמן סופר סטיישן" — מודרנית, שמושית, 5 דלתות' 1725 סמ"ק
 י ־־ 21,150 ל"י(ללא 0ט 7,260 ל"י)
 24,950 ל"י (ללא מט 9,450 ל"י)"רמבלר אמריקאן־" — הסומפאקטית האורגינלית, 23-5 כ"ט
,,ו־מבלו־ קלאסיק" - המפוארת 23-5 כ"ס 27,750 ל"י
 (ללא מס 10,350 ל"י)
כולו אוטומטיות, נולן מהימנות ומפוארות, כולן זונות לשוות מעולה

בכלי רחבי הארץ ולמלאי החלקים הגדול ביותר?

הנחה 0< ו חדת ל גנ_* ם_
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- ><£.ללולל לתחל0ח ,!,:וגוזו -מנמל ללמיט וזוזלים חיל ס-.50נ יי•

ולל 1,10?" לי(וו ילהק 'לולו 11? לו-ל, 0ל.,נוממנילל! ושלוח: •. *<1לן. חנלפח 1]י?ללו-מנויוז

עובדות משרדך יוצאות לחופשה
אך העבודה חייבת להימשך

תיע!ו בעובוות אועיות בעלות ומה מקצועית גבוהה
ביותר' בתקופות של עומס מוגבו.

מוכיוות ובתבניות בכל השפות לביצוע המשימה, ממלאיאנו נספק לו — במקרה הצורך אף תוך שעות —
מקום לעובדים בחופשח שנתית או מחלה, במילואים וכוי.

¥? שוות וש!פ פתטוקוליפ ופענוח טוטיפ פזקלטיפ.* מהלקה מיוחדת לתונונויפ מקצועייפ.
מבר המתרגמים

רחוב חופן כמו 14? תל-אביב, טל. 232532

̂£ ך~ק?לזדזלש <~£ 71!<4 ןך
~ ̂ _] ךוהן ר,!! _] ד~נז ך' "רןן.ץ ??!ו " י? ך!ו ךז\[> ר~םך£7 \ ע£!4ןן0 ן&צ* ן ך'

( 
^
̂ון1 !!ז .1.! 1.!-''' 11 ::.<_ 1. !_! ן ן§ 8 ןן !ן ן '1 :,3ך_ ! ו נ<!",_ יי"".ן . 

.0£1י1\ £1< /

יזמי '9*4"''̂ *־——־"

§$11.?2מממ (';־ך  ̂א
0©(>

II ן - תכשיר חדש! ג!וריד כל לכלוך ומשאיר להשיג בחנויות, !צלבניות V ¤
II י"י"" -י" ¤ שכבת שעוד? להגנת הרצעה עם כל רחיצה. לשמוש על / יי""ו-
 בסופרגורקעים וב"שו3ר"סלי' " י ןן

^
 מרצפות, שיש ומדרגות, מתאים גט לחרםיגד, וזכןהיח. /
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סדרי בטיחות
ב"מצפה שלום"

לפני כשבוע עוכחי ביקוו
במצפה שלום יחד עם שני
עיתינאי היץ, כדי להתבונן
בעיר מגבוה. אורחי הביעו
חשתוממות ובה נוכח חבעי-
חוח במצפה: ראשית, ה"מע-
לית" המעלה את הנוסעים מ-
המצפה. שנית, העוו כל גווהקומה ה-24, וומני, אל וים
לה. בוטו ביקוונו שהתה במ-מסביב למעקה במצפה למע-
קום קבוצת ילוים והם ניסו
לקפוץ כוי להיטיב ולראותו
מעל המעקה; יכול היה לק-

וות אסון.
הסבוי המאולתר? שהמבנה
לא היה צריך לפתוח את ה-כמובן, והם צייגו בצוק, ש-עויי! לא גמוו — לא הועיל,
מצפה למבקוים, ועוד לגבות
ככר על המונו!, בו אין עדיי!סו -.2 ל"י לאדם, שלא לובו
אף כסאות לשבת. כלום הייתי
? להסביר לאורהי, שטת־ צריך
הילים אצלנו להשוב על במי-
תות ולהקים שבע ועוות ח-
סון?קירה, רק לאחר שקוחח א-
קיוא!! מנחם טלמור
עונה:הכי "מצפה שמפי'

טבעי הובר שדאגה לשלום
הציבוו תתעווו כאשר עולים
למבנה בגובח 140 מי. חוסו
ההרגל לגבהים, מוסיף אף הוא
גופו משלו? אולם חבעיות ה•
בפחוניות והחרדה לשלום ה-
ציבור היו בואש מעייננו ב-
עת תכנונו של 'מצסה שלום.
. 1. המצפה תוכנן ונבנה לפי
תקני הבטיחות הנוושים ב-
התאם לחוק, ונוסף על בך
נור, כדי להבטיה שאנשיםהוגבה המעקה ע"י הוספת צי-
הנמהיפ מהרגיל לא יוכלו
הפועלות נמצאות באופן מתמידלהתכופף מעליו! 2. המעליות
תתת פיקוח• בדיקות שגרתיות
נערכות ע"י הבודק חממשלתי
המוסמך לכך על מנת שתימ-
צאנה תמיד כשיח" ותקינות
לתפקידו: 3. ילוים מוושים
לעלות, למצפה אך ורק בליווי
מבוגרים. אנו מקפידים לשמור
על תקנה !ו וכן מציינים זאת
מצפה; 4 סדרן-מפקח נמצאבכל הפוסומים הקשורים ל-
בשטח חמצפח בכל שעות פעו-
לתו ומפקח על חסדו ושלום
'ר,אווחים-;-5. קצי! בטיחות
מטעם המגדל-מבקר יום-יום
ובודק את כל סדרי הבטיחות
במצפה;6. במומו המצפה יש

סיוווי ישיבה ל-30 איש•
מצפה גקט בכל סווי הבטיהותמהאמוו לעיל מסתבר• שה-
הסבירים, ובר אשר אושר
לאחר קבלת המכתב, ביקרומכים לכך. ברצוננו להעיר כיונבדק גם ע"י המוסדות המוס-
ענייני הבטיחות מטעם המוס-במצפה מהדש הממונים על
וות ואישרו לפנינו את נכונות

האמור לעיל•
א. עמיאל

מנהל מנפה שלוב
4?

מינהל והנדסה העיווני עור

ביקוות ב"מצטה שלום" וקבע,
כי קיים מעקה בגובה של כ-
מצפה וכי חטעליות במקום1.10 מי, המקיף את שטח ה-

סועלוח בואוי•
עם זאת. העבוגי העתק מכ-
לב בעלי הבית? על-מנת לגקוטחבו של מו טלמור לתשומח-
באמצעים האפשויים נגד תופ-
עות בלתי שכיחית, העלולות
לקוות למוות אמצעי הבטי-
חות הקיימים, וכדי לחחיש
מצפה,את הטעו! שיפוד במונו! ה-

ייפה מלן
ויכו וויויית תל־אכיב
המחיר והזפת
כיווע, הכניסה לחוף חוח־- עולים

נפש. כמוומני שסכום זה ניתןצח הוצליח עולה 40 אג' ל-
על־מנת ליהנות מהוהצה וה-
שירותים ולא כדי ללכלך ול-
התלכלך פבל הכמויות הגדו-
שם בתאויך 28.5.66 היה בהשל הרצליה. "הופת שחיתו,לות של ו,!פת לאוו!־ הופה
או אפשר שהעלאת המחירדי כוי לסלול כביש במקום;
נפט מי לנקותו!הנתקלים בזפת - יקבלו מעטתכוסה על יוי כך, שהאנשים
מכל מקום, העלאת חמחיו
ללכח יחו...- ולכלוך מוגבר אינו יכולים
תל-אביב מ. פרץ
עיריית הרצליה עונה:
חמהיר שנקבע ע"י עיויית
הרצליה הוא סביו בהחלט ב־
חור, כולל מגושי ההגייה ללאהחחשב בשירותים חניחניפ ב-

כד תשלום.
חוף. הופת הוא תוצאו, מניקויאי! חובר קשור בנקיו! ה-לעיניו הוסת הבא מהים —
האוניות בלב 'ים. ליויעתו
של מו פוץ הותקנו הביות
נ. רחנטלמציינים מקום הימצאו.עם נפט בחופים ושלטים ה-
סג! ראש העיוייה ווובוה
כרטיסיות - בצבע
אחיד או לא?

לשפ נסיעה לענודה הל!ך־
משתמש בשני כרטיסי מנוי,וחזור אני (כמו דיים אחרים)
אשר מהיום שוגה בהתאם ל-
קווים המיועדים להם. בצורתם
הכוטיסים. שניהם מודפסיםחחיצונית אי! הנול ביו שגי
באותו.הגודל, באותו הצבע -
טעויות. הגוסע מ1ציא בהפזוןדיל. עובדו, וו גורמת הוכהוק המהיו הנקוב הוא-דלמב־
לעקוב בכל כוטיס אחוי ה-מס תנועה איו הקופאי יכולבעיקר בחורף - ובשעת עו-את הכרטיס, האור לקוי -
כתוב עליו. נוסף לכו יש
ע"י המבקו?חוי הוא "נתפס בקלקלתו"אם הטעות היא ל!כות חנופע,חובו, לקופת החברה. ואילונוסעים — הוי ה! י מכניסותשהטעויות ה! הפסדם •של ה-חינים בי! אות לאות•.במקרהעדיין באח ובים שאינם מב-
הנוהג חיווע לנל מוסד אויוועת (או אולי מתעלמת) מ!תמיחני שאין הנהלת "אגו"

חבור, ככל העולם וגם באוצנו
כמו, בקולנוע, שירותי ההמ-
רה שונים וכוי, שקובעים
צנע סטאנווטי לנל מחיר, או
!ה היו הוכח תלונות והתמד־בקו המיועו לנוטיס• על עניי!
מחיוי הנסיעות יבוא גט ה-מהיות• קיוויתי שעם העלאת
התאנובתי. אני מציע להנה-מעוות ח!ה על תיקנו — נ־
לח, לחת דעתה על כך.לח "אגו", אם כבודה יקו
איו אנו רואים קשר כיוחכרת "אגד" עונה:היסה יעקב שקדי
חעלאת חתעויפים אי שמיות
לביו הצעתו של מר יעקבכבודה של הנהלה "אגד•• -
עו תלונות מצו ציבור הנוס-שקוי. על "בעייה" זו לא הגי-
אלה", כמוונו בתלונה?עים ואין "אלפי מקוים כ-
נוסיף ליויעת המציע וה-
סיות צבעוניות. הסתמכות עלקוואים, כי בעבו היו הכוטי־
צנע בלבד שיהווה פסיכולו-
גית את הנוסע והנהג מלעיין
במחיר הנקוב על הכהטיסייה
שיש היום. פניות בגוו! !ד,וגומח לטעויות רבות מכפי
מספר לשנות את הנוהג ול-נעבר הביאונו לפני שנים
הדפיס את כל הכרטיסים וו,-
ובאותיות דפוס אחידות.נדסיסינת על נייר בצבע אחיד
למרות ,זאת ואוייה הצעתו
של מר שקדי לתשומת לב

י. הרריובדיקה חוזרת.
חמח' ליהסי צימו

סיווג עובדי
עיריית תי'א

• נימים האהוונים זכו שוב
עוברי עיריית ת"א־יפו להי!-
נר ילהיפקד מעל דפי העתי־
עושים עובדי וזעיויה. כאילוהו מההיובי, מעשייה אותהציין, ולו קצה מ! הקצת, מש-נים• פוסום !ה לא נא כדי ל-
כל אותם השירותים הרבים
והמרובים, הפועלים והמופע-
מם מופעלים, באופו אוטומא-לים ע"י עובוי חעיויח, מעצ-
דים. כאשו גואה היה כי המ-ביהם ובריאותם של העוב-טי. הסיווג הוא שמרנו עצ-
סיווגם של חלק ניכר מעוב-די- העיריה"שתנעו- השוואתאילולא "חוצפתם" של עוב-לא היו מוימים ק1לם בצעקה!ו כל אותו !מ! ן אפשר ש-היכן היו הבוי ועוה נכבוהעליונה והוימ! קול צעקה.ני גמר, התעודות הוועוו, ה-לאכה הובר, הזאת עומדת לפ-
המוינה, וזה לאחר שבוקו שגידי העיויה — לזד, של עיבוי
משווים ממשלתיים ומצאו ש-
קיימים הסושי סיווג וי־ניב?

וים.
ניתנו, הוראה חמורה האוסרתיצא לכן הקצף עליחם, ו-
לאפשו את הסיווג במשוזיפ
ממשלתיים, שהעבודה והה ב-
עובהי המויגו, יצאו בסיסמהיה• כאן גתגלו, הפאואדוקם:הם עט •זו של עובדי העיר־
עיוית ת"א-יפו, ובאשו בו-"השוואה לדיווג של עובוי
עובד המדיגד, בסולם הסיווגנו מעובדי העיויד, למטר. מ-צע הסיווג — יצאו חלק גי-

החוש.

כיצד קוה דבר זה ז הוי
עיויה למעלתו עומהיזגהת-לפני הסיווג — היו עובדי וו־
בוו, שאין זה כלל סאוא־
צע מתוכנן ליצור עילית שלווקס וובו מקוי, אלא כיב־
זו ייגוו מהגה עובדים, שאףעובדי מדינה. מאחזוי עילית
אם חפקיויחם זהים ועמו־
חם חיא בעלת עוך ונ, אסור
לתת להט לחשתוות בסיווג אל

העילית.
מוסב שיוציאו את ושימות
נה מ! חסודיות הכמוסה ויינ-הסיווג של כל עונוי המוי-
לערוך השוואה. השוואה וותן לעובדי עיריית ח"א־יסו
עליונה מחי האמת. חצעקהתבהיר אף לחנוי הוועדה ה-
מכל מקום לא אלינו, עובדי
העיויה, צריכה להיות מופ-
הזהות המלאה בסיווג בתפקי-נית• אנו עומוים על קיום

דים והים•
במערכת)? (השם והכתונת המלאים —
עונה : ? ? ?נציבות שידות המדינה
הכוונות שכותב המנתב מי-
סיווג ה! תסוות שתו• ועוד,חס לוועדה המקצועית לענייני
וו נבחוה על יוי נציגי המ-
שירות הציבורי, 'ונהנית מאמו־עבידים ונציגי העובדים ב-
?נם המלאי? במקרה המיותו של
'עובוי עיריית תל־אביב, הרי
החלטת הוועוה נתקבלה ?לא-
-חר שניתן לנציגיהם להופיע
לפניו, נמה פעמים, להציג
נציגים אלח נשמעו נוועדחנצווה נאותה את ענייניהם;
מנחם הדמוםלובריהם.בקשב וב ייוחס משקל מלא
האחראי לקשרי ציבור
בנות המתכסות
באיצטלד. דתית

נלדוע אין בתורות דתיות
מקוים, שבחווות אינן דת-משוחות בצה"ל. ידועים לי
יות ורוצות להשתמט משירות
יות. הן גם משיגות שני עדיםחובה — ומצחיוות שח! דת-
זאת•"מהיטגים", כביכול, חמאשוים
זו ושות מוסמכת, הבודקת אםברצוני לדעת אם יש אי-
נחווות אלו באמת דתיות או
שהדת היא וק מכשיר ביוי.
הן להשתמט משימת צבאי.
וות המתיימוות להיות דת־יש אפשווח לעקוב אחוי נחו־
בת...חופי הרחצה הציבוריים בש-יות — והולכות להתרחץ ב־
היפה שלמה כהן
משרד הבטחון עונה:
בהתאם לחוק, אשה אשר
פינות דת מונעות אותו. מל-
שרת בצת"ל, באםשוותה לה-
מחיום נו זוויינה להתייצב ל-גיש הצחות על כך לא יאוחו
שיחות סויר, נהתאם לצו ןו-
פוקו. אם הגישה הצהרה'מ-
הבטחון. ועוה !ו מוונבת נסות פטור, שמונתה על יוי שרמן, בקשתה מובאת לפני וע־
מנציגי צינור והיא ריבונית
לעווך חקירה בנדון נואותנהחלטותיה? התערו? מיסמנת
עוים או כל הוכחות אחוות.עיניה וכן רשאית להזמין
החלטת הוועד"', היא הקובעת.
הקריטריון לקביעת דתיותה
, לשיקולו, — נתון של חבת .

של הוועדה.
החוק מאפשו תביעת! לדין
ש. כן־משהוימו על הוועדה.של בנות, שהתגלה, כי הע־
במערכת הבטח!!הממוני, על יחסי ציבור

משהקי־מזל
ליד בתי־קולגוע

נית־ספר יסודי, הייתי חצו,בתוקף תפקידי ?כמרבד בי
חושבי ואשון-לציון עדים להלחתויע על תופעח חדשח, ש-
באחווגה. במגוש הנמצא ליו
מארגנים משחקי מ!ל, שתוךשו!" התמקמו להם אגשים ה-בתי הקולנוע "נעמן" ו"רא-
ומן קצר ונישו לחם קהל אוה-
מספרם הגדול של געוים).דים וב למדי (בת1נפ מלט
אגשים אלה, שמטוחם צבי־
ות תוהים בדרך קלה, מעוו-
דים את העומדים פניבמ נ־
יוצ"ב, בסביבות חשעה 10 ?ב-של! והכל יהי, בסלו", וכ-"כל אחד ישמור על הכפףמאוד" או "כל אחו מווויח",קריאות כמו "!ה משחק פייר
לילו, עוברים אנשים אלה.ל-
מקום השוו? בשטה הגן, כיוון
שפחד המשטרה י(שאיגה נמ־
נופל עליהם. השאלה הנשאלתצאת במקום או בסביבה".)
טור, פועלת לסילוק ?מיכולהיא, איפוא: מדוע אין המש־
והו האם שוטריה של וא-
שו!, הפעילים מיאויו י בושימת
-.מדאיגה וו,:,המסוכנתדו"חות הנייח,- לא הבחינו?ב־ פי נמחותופעה
, (השפ והכתובת —
עמודים במערכת)

ואשון-לציון
משטרת ישראל עונה;

, משחקי קוב- יה בגן ציבורי נואשו! לציוןנעיית ניהול
נס-ציונו, וה כפר והם פעלוהיתה יוועה: לאגשי משטוח
רבות נגד מטרד !ה עוד בט-

החל בחווש אפויל חשנוום נתקבל חמכחב הנ"ל•
?4 יי אנשים והואשמו בניהו;נעצרו ע"י משטות נס־ציונו
משהקים: .?אסורים והם;'יועמד!
,לוין• משטרה נפ־ציונהיתמ?
שיו' ?בפעולותיה'::'נגד מפיוי
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צ י 313 מדיח כלים, הינו מכשיר חדש להדחת
כלים בעל פטנט עולמי; מיוצר ומורכב כולו בארץ.

א *נו ם\על על חשמל
כל אשר עלין לעשות: להכניס את כלי האוכל
למין המכשיר — להפעיל את בו? המיס ו...הופ!

הכלים נק"ם להפליא!
את צ' מ פ אפשר לראות בפעולה בביתן 32
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צ י 2113 ייצור ושווק מכונית בכיסה
ומכשירים ביתיים בעי' מ
תל־אביב, רחוב. החלוצים .42

רשות הרישוי שבמשרד התהבורוז
מודיעה לצבור הנכבד,

שביטיט 5,9.66 וער $*.20,8 יהיו משדרי הרישוי
הנכבד, לפיהם יטפלו צוותים של עובד משוד הרישוילמוות הםגוה נעשו סידורים מיוהדים, לנוחות הציבורסגורים לקהל הרחב.
שנתיות של ?רכב? לשם חידוש רשיונות אפשו לבצע, בימילא קיבלו טפסי ושיונות אלה להיווש. יצוייו כי בדיקותלחידוש ושיוגות רכב שתקפם יפוג בימי הפגרה ושבעליהםמודיעין, רישום ורישוי רכב חדש ובדיקתו, מתו טפסיםבמקרים דחופים כגו! ו

הפגוה, במוסכים מורשים שהוסמכו לכך•
ביום נו' באב — 26.7.66, לא תהיה קבלת

קהל במשרדי הרישוי.
בחינות!חגים!בדיקות כלי תב

בתקופת יולי־סגטמבר 1966 יתקיימו בחינות
גהגים ובדיקות בלי דבב במקומות ובתאריכים

הבאים:
3.7.66 (ד) 4.8.66 (מ) 1.9.66 (מ)א. אשקלון ?1. במחוזות ירושלים והדרום

14.7,66 (מ) 28.8.66 (ו) 11,9.66 (ו)10.7.66 (ר) 25.8.66 (מ> 8.9.66 (0)7.7.66 (מ) 22.8.66 (ו). . 4.9.66 (ו)
17.7,66 (ו) 31.8.66 (ע) 13.9.66 (מ)
21.7.66 (מ) 18.9.66 (ו)
24.7.66 (ו) 22.9.66 (מ>
27.9.66 (ע)31.7.66 (0+(ע) 26.9.66 (מ)28.7.66 (מ) 25.9.66 (ו)
העוה: מבחנים עיוגיים יתקיימו באולם המהיאוו

28.7.66 (מ) 22.9.66 (מ)21.7.66 (מ) 31.8.66 (ע ) 13.9.66 (מ)14.7.66 (מ) 25.8.66 (מ ) 8.9.66 (מ)7.7.66 (ט) 23.8,66 (מא) 1.9.66 (מ)־. אשדוד . . ?באפוידר
31.7.66 (ע) 26.9.66 (מ)
27.9.66 (ע)

ג. אילת
29-30.8-66 כל הפעולות.

2. בדיקות וגב במוסכים מורשים
 מוסך "סולד בונה"

א. באד שבע _
בימים א'—ו' בי! השעות 08.30-07.00
3. במחוזות תל-אביב והמרכז

א. נתגיה
נכל יום ג' (מ) . בכל יום ו' (ר)+ בדיקות עיניםבכל יום ב' (מ) בנל יום ה' (מ)בכל יום א'(ע)+(מא) בכל יום ד'(מ)

4. בדיקות רכב במוסכים מורשים
בימים בי, גי, די, ה' ביו השעות מ>י00-07.מ>א. קבוצת "מעבדות" — קואופרטיב "עמק הפרי'

ביום 1' בין השעות 14.00-07,00בימים א'-ה' בין השעות 16.00-07.00ג. בני כרק - מובן ,,8.מ.מי'
ביום ו' בין י,שעות 14.00-07.30בימים אי-ת ביו השעות 18.30-07,30נ. ת"א—יפו — 8ו6ן "דינמיפפר''
?.",?, ־.,־.5. במחוזות חי9ה וו!92ון ,'* •ן1פןלה"1י.. .".-,"ן :;ו..",•,

4,7.65 !ע)+(מ)+(מא) 23.8.66 (מ)
6.7.66 (מ) 29.8.66 (0)

12.7.66 (מ) 5.9.66 (ע)+(מ)+(מא)
18.7.66 (ע)+(ג!)+(מא) 6.9.66 (מ)
19.7,66 (מ) 12.9.66 (מ)
26.7.66 (ם) 66י16.9 (מ)

2,8.66 (מ) 19.9.66 (ע)+(נ0+(מא)
4.8.66 (מ>+(מ)+(מא) 25.9.66 (מ)
22,8,66 (ע)+(מ)+(מא) 28.9.66 (8)

ב. 'טבריה
5.7.66 (מ) 21,8.66 (מ)
7.7.66 (ע)+(מ)+(מא) 28.8.66 (מ)

11.7.66 (מ) 1.9.66 (ע)+(מ)+(מא)
17.7.66 (מ) 4.9.66 (מ)
21.7.66 (ע)+(מ)+(מא) 11.9.6 (ט)
22.7.66 (מ) 14.9.66 (מ)
27.7.66 (0) 21.9.66 (מ)

1.8.66 (ע)+(מ)+(מא) 22.9.66 (ע)+(ט)+(מא>
ג.חדרח

3.7-66 (מ> 25.8.66 (ע)+(מ)+(מא)
10.7.66 (מ) 30.8.66 (מ)
13.7.66 (מ) 7.9.66 (מ)

14.7.66 (ע)+(מ)+(מא) 8.9.66 (ע)-1-(מ)+(כא>
20.7.66 (מ) 13.9.66 (מ)
66י28.7 <ע)+(מ)+(מא) 20.9,66 (מ)
3.8.66 (מ) 26.9.66 (מ)

24.8.66 (מ)
6. בדיקות רכב במוסכים מורשים

 מוסך "מ.ט.ט."
א. חיפה _

ביום וי בי! השעות 13.00-7.30בימים א'—ה' בין השעות 15.00-07.30
בימים אי-ה' בי! השעות 15.00-07.30ב. הי9ה - טופף "כהן"

 מוסף "התבור"בימים א'—ה' בין השעית 15.00-11.00ג. חדרה -טוסו "הבודק"ביום י' בי! השעית 13.00-07.30
ד. מודע _

בימים אי, גי, הי בין השעות 15.00-13.00ה. צמח - מומך "עטק הירדן"בימים אי, גי, ה' בין השעות 11.00-08.30
 טופף "מית שאן הדוד''

ו. תל־יופן* _
בימים א', גי, ה' ביו השעות 11.30-10.00
, בימים בי, ,ה' ביו השעות 11.00-09.00ז. קדית שמונה - טופף "הגליל העליון"
7. מתו הסברים כלליים ובירורים

.י לשם ימתן הפנוים כלליים וביוווימ בעגי! העברת בעלות
כתובת וכוי.יבקרו עובוי"פשרד הרישוי בימים ובמקומותוכב, תשלומי אגוות, היתרים להסעת נוסעים, שינויי

כולקמן:
בין,השעות,08.30ך-10.30:.א. מודע - מוסך "התבור"

בין השעות 11.30-10.00!.ב. מיי־יופן* -שיפד "בית שאן חדורי•?נימים: 12,7.66, ?י126.7.66' 23.8.66, 6,9.66, 25.9.66
25.9,66 ,6.9,66 ,23.8.66 ,26.7.66 ,12.7.66 , בין השעות. 15.00-13,00 •ג. צמח - טופן "עמק הירדן" ?בימים:
בין? השעוה 15.00-11.00:ד, חדרה - מופר "הבודק"בימים: 7.7.66, 7.66.י21, 21.8.66, 4.9.66, 22.9,66
בין השעות 00י09ד-11.00;ה. קרית שמונה!- מופל "הגליל העליון". ,, בימים : ;66;14.7, , 28.7.66, 25.8.66, 8.9.66? 20.9.66
בימים: י 11.7.66, 25.7.66, 22.8.66, 5.9.66, 19.9.66

8. בדיקת טרקטורים בלבד
המועצה האוווית קישון;יביום.7.68;31
המועצה האוורית גלבוע ביום 31.8.06

,-"נהיגת מעשי? בלבד! (מא) - מנהו נהיגת ,מעשי?*קרא: (ע) - מנתן נהיגה' עיוני בלבד; (מ) - מבוז!
-ירכב בלבד. באופנוע. ,י וקטנוע! (ר) ,- בדיקת
. דוד יכין ??? ?.,'.?."י. ?
 רשות הריפוי
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!טונזזד־ ג11י מך"אותן "
?יואי קוה לן לא פעם שנאנקונ "כונול שטפו" — השמפו ̂(@3  י היחידי בעולם המיוצר על נ'ז"י •?6

עס נס1"י ""
 ̂ . מי־טופא ממעיינות .חמי זוהו". ,̂י .
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אי מתי־עה נלתי געימה
קשקשים הנושוים על שמלתו? וווהו ושומו על בריאותו• ן ה
יבש ווגיש• = 1ניעיותיד אלו ונפונוגה חיש קל מיוצר לעיי "?'ו ויגיל ילעיי I / יי

I 1אם תחסכי אינ שעיית"ונ־ הקפידי להתאים את השמ־ו 3 ''לונול שמפו"• ,לעוון• י \ 
?<רהוווינ בנר התמרוןיות הסובחוות, נתי־מוקהת ? ודוכני נוטות 'חמוזקיס \ * / ". I ך1בדר11ז1 ,י מחירהשכוכות2-95ל''י
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;בחרת כיקוד ההדרכה בפעה הששיר. — או נבחרת— באת כתב "מעויב לבפורטאיב" —
התשובה לשאלת זו תינתן היופ כשעה 4 אחר־חצחרייפ,חנח''ל, מחזיקת גביע הרמטכ"ל, גפעט השלישית? —
!דהרוה היונה ודניל"י במשחה לנמר ו!ל גביני.הרטטג"ל.באיצטדיון חאוניבופיצאי כירושליב, שפ יתמודדו ביניהן

אם לא מנחינת ומת הנדו־
הפכפכות והכלחי־צפוי, .עמדווגל, הרי לפחות מבחינת ה־
טות הסיכויים, הן שהעפילוולעומתו דווקא חנבחרות .מעו-— נשרו כבר בסיבוב המוקדם."כוכבים"(דוגמת מרכ! וצפון)ה"פייבוריטיות" ומשופעוח ה-"על הגובה''. דווקא הקבוצותהשנה משחקי גביע הרמטכ"ל

לגמו.
נבחות פיקוו ההורנה כול-
לת כהוכבה שחקנים, ששמו-
- גם חיהס לא יאמרו ובו,.
לבקיאים שבי! חובבי הכדורגל.
אד למוות !את, היא תתייצב
אהגקי!היום לגמו עם מא1! "מ1וו" —

וזיהיוה השנה, שלא נוצחהה"הווכה" תינה הגנחרת
כמשחקי נגיע ההפפפ"ל.
נוטלו, נס לא פפנ אףיתו־על-נן, שועוה, אשו
שעד הוכח אחו (לכד כמו-
מ'). היא סייטה את משח-בן משערי בעיטות ה־11
0:1 על נכחדת סיקור *בון,ומרב! 5תיי,ו־אפס; גנוהקית עפ נכחדות 'גוריו!
11 מ' על ;כחית חיל.וגברה פדי־יגכ בעיטות
יחפ שעויפ של — 0:1...האוויר. הפאז! בסיכום —
נבחרת הנח"ל, לעומת זאת,
הפתיעה לרעה' במשחקים/ה-שחרכבה "מוכר יותר' בציבוו,
מוקדמים כשהפסיוה 'לחיל־

האוויר 2:0. וק סעיף מווו ב-
תקנו! האליפות, !יכה אותה
רוץ. היא גבוה על חיל־חישבהודמנות נוספת לחוור למי־
בדו־קדב בעיטות 11 מטר ול-
אחר מנ! התאוששה והפתיעה
שריון 0:1.לטובה, כשהכניעה את גייסות
היופ גחוככיפ הכאיפ:'מתי הנבחרות יופיע!
עור שסיגל): מוסקו־נח"ל(המאמןואלי-
שנומפהנ, שורוק! ארג!ביץ; וגן, י. לוי; יוהלמן,
(בר), שתוכני, לפווו!,

פאכו, ?נר.
הדרכה (ח מ א מ ן: ד ו ד
קרמו).• גדטלו: קסט:־

קרקי, ש. איזונן, מ? כחן,פויפ, שניצי; מדמוני,
ולקה, הנני, נן־יעקכ ו-

ימיו.
את המשתק ינהל השופט
הקוונים אנקרי וניב,חיוושלמי נפתלי איתז, מהות
בהתאט לתקנון. הנוכרי
של תיקו בתופ 80 הוקותלא תהיה הארכה, במקרהשל משחקי נכיע הוטטכ"ל
והקבוצות יתחילו מיו
בביצוע בעיטות 11 הטי.

רמטנ"ל, רב-אלוף יצחק 'ובין,בתום המשחקי יעניק ה־
מנצחת.אח הגביע לראש הקבוצה ה-

אחים"
 ומכבי "

כפר־מנחם

בגמר הכדוריד לנשים
קבוצת הכווויו של גשי
הפועל כסר מנחם גיצהח אמש
ומעניין, את חפיעל וחובותבביתו, במשחק שקול וב־מת!
לגשים בכווריו.רמת־גן, בגמר גביע ישראליולי נגד קבוצת מכבי "אתים"בשיעוו 6:7 ותחמיוו ב־4 ב-
כוווידניות משק כפר מנחם
פיגרו במחצית 4:3 ולמרות
שהשהקניות האיוחות הגדילו

את התוצאה ל־ג:3, הצליחו ה-
- 3, חרשקוביץ — 2, שערילנסר מנחם הבקיעו: שבילהוהיבותיח שעה נופף למאונה.לפני הסיום הוסיפה הקבוצהאת הוזיצאח על 3:7 לונותן.וצופים הוד 10 דקות והעמידומקומיות להבקיע 4 שעוים
סקי — 3, אביבי — 2, ודליהיגייו — 1. לוחובות: פ11ננ־

וםויפ זכו במדלית השירי

טות 11 מ' ה$רד על"ידי. נעי
גייטות שריון _ חיל־אויר 1 : ג
(בבעיטות 11 מ' _ 3:4 לשריון)

באליפות צה"ליככרורגל, ל-השיגה את מדליית האודנבחרת גיישוה השריון— מאת שמואל שחר —
אחר שגברו! אתמול על נב-
צות 11 מטר, בתוצאה 3:4,חרת חיל־האויר בקרב כעי-
לאהד שבתום מועדו ההוקי
של המשחק היתר, התוצאה

.1:1
עייפות ובה, נינוה אצל
שחקגי שתי ?הקבוצות בעלותם
למגהש. הם הציגו משוס כן
משהק משעמם, יווד בומוזו
כו השדה, והכוור נע ללא מס-ועצבני, שהתוכ! בעיקר 'במו־
'?במחצית הואשוגה, שהיתר.כלל זכלל למשחק גניע,רה — הוסעו. שאיגה אופיינית
משחק ווום ומשעמם. במחציתהגוועה בי! השתיים, היה ה-
חשגיח השתפו. מעט משחק!
של שתי הקבוצות, נשחיל־
חאויו החל תוקף את שעו ה-
שרי!! יהיו, קווב להשגת שער
מקו השעו,ב!-הו1ש, מוחק על־יוי רוזןבהקה ה־50 כאשו כוווו של
לווין חיל־חאויר נםשיו עוו
כדור לקוות שעו, שויו! בדקהועוד ,ויעיש "הדביק" את ה-
אים בשער ראשו!, כאשר ?בן־ה־60. נוקה ו,-76, וכו האויו־
הדוש,פרץ משמאל, מסח לרו-
חב השעו והיוש שנא בטדוצח

שער זה נפר ווח־קרב— חושית' פנימה.
: פשוונןני השריון ורפ חישוו
האויו הספיק לאונן א,זאת התוצאה לפני שחיל־
שורותיו; נאשר מוצ'ינפקי
כעם לאחו מפיות פונל
של יהושע לוי מיציו.

שער !ה הוריד שוב את ה-
מתה ולקהל המועט לא נשאר
וקות על1ב1ת כל־כד, בהםיעיל מן השחקנים, לאחר 80כי קשה היה לדווש משתקאלא לחכות להארכה — אם
הונוו בעליל שהם ממש נופ-

לים מן הרגליים,
הושגה הכרעה, החלה פיו?לאחו שהו>.נוו 'בלא
דאשוניפ למבצע, נפנפורת געיפות 11 הטטויפ.
אנשי חיל-האויו, שבריאו־
תיהמ לא נשאר מלאי אויר
אלו, ורק יעיש וששוו הצ?מספיק אפילו לבעיטות
ליהו להכקיע שעויפ, בעוו
שלפר ינושוניץ בעכו ל-
חוץ. את כוווו של חופמו
נוי! נפלא.קלט השוער !ייונכרג מי-
אהויהפ ניטו השיויונ?
איפ את כוחם,וחוופ, ווון

ומוציינכקי לא השאיוו
שלישי, כאשד של1ש.זפספק 8י יזנח פמקופ מ-
האויר מה אתר זח•הפקיעו את שעי היל־
אר אלא לשרוק לסיום, וסגךלשופט *ינקלשטיין לא נש-
את הסוליות לקבוצה היונה.מין גופני ראשי בצה"ל, העניקאליף מנחם רק־עיו, קצי! אי-
בשויוז בלטו ווו! ווובוביץ,
בעוו שבחיל-האויר הצטייגו
לסר, שלומוביץ ובן־הווש.
דקה אחת לפני סיום המשחק
(לפגי ההארכה), נפצע שוער
זייוגבוג.השויון מעייגי, והוחלף נ־
ניגשטוק.סוסתיאל (פרקש), מרציינסקי,.וו!!, וונוניץ; י, לוי, הזום,דנבוג); בלו, חביה; אקטע,גייסות שויו!: מעייני (!יי־
תיל האויר: ט1םמ!; עוזיאל,
ששו!; גרשוביץ, לפר, ציפניק:
הירש, 'עיש, שלומוניץ(ינאי),

הופמן, בן-הווש.

מרסון ־" הבטנה ^

התחזית לזזצי־הגמד בורמבלחז:

אליפות ווימבלרון גטניפ
— נצנבת חיום לשבוע 1066
רפון,- המחזיק בתואר חג?האוטטרלי הטצויין: ריוי אמ־השני שלה,' כאשר הטניפאי
גריפ נראח מועמד וודאי ב-
שית.יותר לתואר זה -־ בשלי-
אמוסון בן ה־29, המצטיין
חמישי. אל שלב רנע־הגמוכה מאד — העפיל לסיבוב ה-במשחק רב־כוה ובמהירות ר־
- מבלי שהפסיד אפילו מעו־

יגר על משנו הולף שפקדנ" אהת! נכו הוכיה כי הח-
אותו בראשית העונה.

יריבו העיקרי של אמוסי.
צ1ייגת? גואה כי הטניסאי ה-טיי! ב"מגע־קסם" וביכולת נדהקט!" מאנואל סנטנה, המצ־יהיה עתה "המאסטרו הספון•
אר הביגלאומיישל ארה"ב, יפ-ספרדי בו ה־26, המחויק בתו־
בחצי הגמו,גש .עם אמרסיו ביום רביעי
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במשחקי מבחן אחרונים לקר&ת הגביע העולמי

..התזמ־רת"
האורוגוואית

"זייפה" בליסבון
אורוגוואי פתחה אד. מנ-מדות "מעריב לפפורטאיפ"
חגגיע העולמי בכוורגי, ו-ש־רכ מועד תהילת נדמתקיומתגחרת יותו־ויו־ר, כבלשמאי". עובדה זו הידבר,עה לאנגליה — נ"רגל
קני• זו ממשיכה להופיע,כני שנבחרת דרוב-'זמרי-
בצורה אומללה כל־כד, ב-
משחקי מבחן ־שוביה כ-

שיר-בה.
לאהד נצחו! וחוק כיותר על
מאכזב בבוקרשט מבחור. וז-ישראל כרמז־נן (1:2), חפפו
מניה (1:0) ותיקו (1:1) עפ
טוגל גכוח על אורוגוואי ב?נכרת בליפכו•• נכחדת פור-מול ":מזרת התכלת" מחלונה:!.-ר כמאודיד — כגנה את-
ר.ומ5ז המכרעת 0:3 (0:1).

חוב רב (35 מעלות) ותחתנמעהק שהתנהל ־ליסבון ב-ו*: ;ולף צופים חזו אתזיול
שבש קופחת• נבר בדקה ה-
שמינית זכו הפווטוגוים בשער
שקודם לנו השיגו שתי קו-יתרון, מוגלי טור! — לאו..*
נות והוכיחו בהתקםות־הגליות
בי:! הגבוהים במשחקי לונדון.טלהם, ?פניהם מועדות לשל-
תמול _ אפילו גהלקיצ ח•אונומו ויירה, "זייפו," מ-האורונוואי,־,", בניצוחו שלעינוה היא שה"תזמוור.
:?.כרין. הפורפוגזיב -א*ג-פניייובנלשחי,, מהי-בכן, •?.':מוכים שלה, כמו ככושר
'־איפשךו לה להתארגן? ל;
הדקות מסוכגיפ ביותר לשוערהגביע ־,עולמי — היו כל 90וזיו, זה מבחן חשוב לקראו!הפ־רט־גז־ב — שגס להם

בדקה ה־57 הוסיף פור! שעוהאורוגוואי טאייבו•
עלב את המגרש.נפצע אאוסאניו נואשו — ו-נד־" ו,־!* לאחו שער זד,דר.ס אר. התוצאה בבעיטה תוהעני בגגיהת־ראש ואאוכאביו
הילאריו; גואסיה וקולתה!איס, באפטיסטה! ויצנטה ו?פורגוגל: קארנאלו; מור־
אוגופטו, אאוסאביו, טורו 1-

סימואס.
אדנארז ואספאראגו.אורוסמאנוי, סאםיה, אפיסקומאניסרה: םוג'יקה, ויירה ;מ, אשיליו אלבארז, •אונינאס,אורוגוואי: טאינו! מארטי־
שלושער אנגלי
בהלסינקי

גבהרר, הנוווגל של אנג-
הישגה של נבחרת ישראלליה "הזרד," בחלפינקי על
כשגברה אתמול על נבחרת
פינלנד כתוצאה 0:3 (0:2).
משחק מבה! ואשון מחוץ ל-האנגלים — שלהם היה זח
לונדון לקואת הגביע העולמי
עיש האחרונים בכל מחצית.- הבקיעו את השעוים בדג-
השער הואשון הובקע על-
סיפרם בדקה ח־42, כשפוץיי' שחקו מוכ! השדה מאוטין
להון רהבת השער ובעט פני-
מה לשער, לאחו מסירה מ-
את הכדור. ,הוסס — מכלי שיעצור החילה
שתי דקות אחו כו נגח

לאחר כעיטת־קון של קאלאג!.רוג'ו האנט את השער השני,
בדקה האהחנה של המשהק
את השעו השלישי במפתיעהבקיע הבלם גיקי ציאולטון
מדוייק כדור טווית קשה מאד.מפוכז העוד! — כשבעט ב־

וממנו הוסט פנימה לחון ו,הכדור סגע תחילו, במג! פינ
שעו,

...ומהלומה נוספת
לארגנטינה

המזל בגר בנפחות הנדו

רגל של ארגנטינה המתכו-
ננת לקראה הגביע העולמי.
כשבוע שעכו? היא הוכרעח
המשיכה בשרשרת חפפויה(3:0) — ואתמול, בוינה,על־ידי נכחדת איטליה
— וחכעפ שפגה אולי מה-

לומד קשה יותר, כשנוצרה
מן הליגה הראשונה בתוצאתעל-ירי קבוצת "אופטריה"

את השעו לאוססריס ה1.0>.־1.
וקו. הוביעיח,קיע המקשו הימני נהק, ב-

האוננטיגיפ הופתעו ולא !
? היו מוכנים לתנאים הק- ו
נשפ נבר שירד פמיר לש־ ;שיפ בחפ התנהל המשחק. י
הפד את המגרש לבריכת Iדיקת הפתיחה לחתנזווות, י
בוץ. י
הוא שגוס לשער היחיד נ־ ,הכדור ההלקלק והכבד — |
מ-12 מטר מן האגף השמאלי,קליטת הכונו שנבעט לעברוארגנטינה, כאגסורו, נכשל ב- ?משחק, כאשר שוער נבחרת ;
הארגנטינים היו דווביס
בקורת השער.מומי אוטיס (63) — פנעוימני סולאוי (40) ותחלוץ ח-אולם כדוויהס של הקיצוני ה-מאד להשגת שני שערים —
סמור לסיום התחממו ד,יצ-
ואראקח סגע בגסות בחלוץויס, והמג! ־ימני הארגנטיני
המוכוי חאוספוי יאקאו.שהוא
סחום-עוו וממוצא נו!יליאני.
ביקש לגלות
תופשה בבית _

והורחק מהנבחרת...
צית הוציאה את החלוץ המו-חתאחדות חנדורגל חש1יי־
ניי פיליפ פוטייח, בז ח־28
מהוכב חנבחות המתכוננת
קש לבלות חופשה בת שבועלגביע העולנזי — משום שבי.

בחברת... אשתו.
פוטייה, נתרגל! הקבוצה ה-
התאמן שוב, לאחר שההליםצרפתית אנו'ה, החל עתה ל־
מפציעה. הוא נצטווה להגיע
למועדו! שו־דה־פו! השוייצי
נוי לקיים שם משחק מנח!.
בשבוע הבא בוצונו לבלות'תחילה הסכים, אך הוויע כי
"" ?-.' •:•:. בתגובה לכך הודיעה לו וע-חופשה בנית. ?
הורחק מן הסגל הסופי המוגהור. חמרכיבים של הנבחרת כי
מחליף תחתיו.22 כדורגלנים מבלי שיבוא

'ואלנסיה - י
לאציו 0:1

קנוצת הכוורגל הספרדית
קאואקס, וונצואלה על קבוצת"ואלגסיה" גבוה אתמול ב־
0:1 (0:0) במשחק במסגרת"לאציו" האיטלקית בתוצאה
טורניר ביגלאומי, שהצטיין ב-
נוקשות וחריפות בלתי רגילה.
י********************.

המישה ממאמגי קבוצות.ה-
תתפו בקורסים ובהשתלמויותליגה .הלאומית: בכדוריד יש-
למאמנים שייערכו נשוייץ וב-
דות לספווט.ועות הכדוריד שליד ההתאח-.יוגוסלביה - על־כד החליטה
להשתלמות המאמגים, שתע-
'וו נמשו שבוע נשוייץ, כ־16
עו 24 נאוגוסט, ייצאו שני
.דכי מוקסיי (חפועל וחובות)מאמני מנבחרת? הלאומית, מר־
סנדלר.כדורית הפועל. וחובות, יעקבימשו. י וש (טכני צפוו), ו־
.לקווס המאמנים שייעוד קודם
לכו ביוגוסלביה, ביו ה־17 ל-
שאול אקומן (הפועל ו"ג),יאיה טאו (הפועל חולון) ו?י! ניולי, יצאו שני מאמגים:

*********************
5מאמני3דוריד

להשתלמויות גחו"ל

̂*!!?!???זו̂ווווווי?*??"???̂?1? '"" '" "  ̂ ?
סיפורו של השיא בריאת 100 מטר

ביותר מבין מקצועותחפר־חפשרות והפחידצוע המרטיט, המותח,כת חאתלטיקח", המק-100 המטויפ היא "מל-"מלכת חפפורט", ריצתא8 האתלטיקה חיא— מאת אברהפ פז —
מטו בבחינת לוקח בחסו,אתלטיקה ללא ויצת 100משום נו תחיו, תחוור,האתלטיקה

ועוו משהו, ממש כהרףריצה הנסשכוז 10 •שניותמנתחים ומתארים ?את ה-וים ומאות אלפי תמונותאלפי מאמוים מאות כפ־
שגו של האתלט טיבוומשוט כך •היה גפ ?בהי-עין.

̂)*111פוקש (10.3 שגיות) 'משהו ? מטו. הוא החויח במחי; השיא הישואלי נויצת 100" חובה יותר מאשר שיפור|) 0ין̂| ( 1-י<\1 )*1^־|1*\ 
;? 10,5 שניות את העניו ב-
? מלכת הספורט הישראלית.
? והיו, בריצתו משחו חשוב
? שריויפ מתוחים, אכזבות," פיופ תקופח של ?כאוו," פו, ותחילתה טל אתרה.. לא פחות: סיומה של תקו־
? הוכר. 10.0 היווניות של דורי והדוור. — 'טחתכפצו מיל
? ת! לחציה, ותהילתו שלן טנק• ממיט גבול בלתי ני-
; הרישום העתיק ביותו? !:.10 עניות".. יורע, אולי ח־1..10, וח-" עידן ח־10.5 עיניות ומי
? 1933. אוחו, שנה רץ האת-; ויצת 100 פטר,הוא משנה? "זכור' לשיא הישראלי ב-
? הצליח לחישאו בודו ב-? חק ב־11.0 שניוח. הוא לא? לט וייל ממכבי, את המו-
; טבלה למשו !מ! רב. ח-
? אתלט כספי מפשטות ח-
י יכולתם של אתלטי אוץ" 11.0 שניות בבהינת "גבול• עו 1947 היה חישג של" שניוח.־ לגמוא את המרחק ב־11.0; מנוט, הצליח י גם חוא
הישראליים מיאנו להאמין," ישואל", עסקני הספווט
שאתלט כלשהו •מסוגל ל-
רוץ כאז באוץ, על מסלו-
בפחות נד11,0 שגיות,לים לא־מסלולים, 100 מ'
1941 הופעתי בתחוות ש-נטפו ווו טגק: "נ־
נערכה בשכונת מונטיפיו-
10̂רי,,נתל־מגיב. רצתי יחף לנו: ,תרוצו עוו פעפ. זולחתיעצות ביניהם, אמוואחו"כר כשטיימו את ה?8נטיפ: של "חוסר אמון.שניות"' השושטיה נעצו בי5השעו4י8 והורו: .עלי י 9
אלי ואמרו: ,שפע דוד,לא יתכן'. אוזר-נף באו
אולי יותר טוב שנושופ לד
11.0 שניות. חדי לא יא־

מינולנו אחרת'..."

וק בפעם השלישית אישוואת המותק ב-10.9 שניות.כף וצתי פעמיים נוספותווח והשיא לא אושר. אחרלקבוע 10.9 שניות. חיתו,שגיות. כאסויל הצלחתיוצתי 100 מטר ,כ-11.0"וה היו, ב־19,17. בינוארעתונאי ספורט. הוא מספר:אתלט יחווה גנאי, כיוםאת נבול 11.0 השניות ה-לואשונד, "יוד' ושמית"
את השיא".

הו אהד. התפעלנו".בוזדווור.. זה פכר היד, מש-נאלח. אחו כף ואינו אותומין א! במעשיות וציוניותצחקנו• מי יכול היה להא־1011 חמטויפ 1.0-5! שניות.לפתע על ד! שויו יהף את"כאחת התחרויות שמענווור גוב?. מכפר גכאי:תהילתוז של ואגדה ששמהבאותה שנח התרחשה
עונה ארוכה ומעייפת ו-כולם לצחוק. גבאי, לאתרתחרות על גביע קיש, חדלוובאותה שנה, בסתיו, ב-
טבק במוץ־נעורים בלתי-
שני עש 11,0 שניות?שון עם 10.9 שניות וגבאיוההוצאה חיתו,: טבק רא-טבק בתחרות. הם הסכימולגבי המשך שיתופו שדהאתרים כוי לקבל אישורפסל 1הם1ניק פנה לוצימהפסילות בוינוקיט. טיקנוק. א! טרם הופעל חוקנדלה, התיצבו יחדיו לזי-
בסגנון בזבזני.חסכוניים, הניע את גופוהוא ביצע צעדים בלתיעוד היה טבק "רץ פראי".וזנה לשבחים מפי כל. ?אז100 מטר ב־10.8 שניותוץ בסראייבו, יוגוסלביה,טבק לשפו את הישגו. הואבמדינה. רק ב־1951 הצליחקץ לפעילות הספורטיביתםלחפת הטהווו שמה
זינוק ויצת ה־100 מטויוני 1952 התיצב טבק ל-השיפור המיוחל. ב-20 ב-ותוקנו השגיאות — חלאפריקני אוווין מונדשייןצח מאמן האתלטיקה ה-נ־1952, נאשר הגיע או-
עמו? -א! על? 10.2 שניותבינלאומי.. השיא• העולמיהישג הנובר בקנה מיוהבאותה תי!ופה היה זחלאחר 10.6 שניות.אביב וחתך גת הוט הגמרבאיצטויו! המכביד, בתל-
?ילייייי"יי.

השווהו. עפחישג של";ו.10יוויציט מעטיב־י
באותה שנה, במשחקיםהמצטיינים בעולפ כולו.הימנות על שוות חאצניפשניות יכול חיח טגי, ל־
האולימפיים בהלסינקי, שי-
ויצת 200 מ'(21.8 שניות)פר טנק גם את שיאו ב־

אתלט שנולד שנים ונזה <ה,ג'סי אוונס של ישראל", ;אתלטיקה בארץ הוא היה ?הקדים את זמנו, לגבי ה־ ;אמו! או על טנק שהוא ?העומד איתן עד היום• .
רק לאחר שנים, כאשר .בטום-עת. ;
נסיונוח חוזרים ונשנים ל- -
נוסף. ־ , . I!— קבלו הובויט חיזוק ?שפה את השיא, עלו בתוהו "
החלןז כמשנה מוץ. אתל־ .ו"'.,'1 ווזחסתעוות על שייאי ;טבק פוש מפעילות נ־ •
ואדי קנח ועצ־פ גוו!"• ;טיפ כמו אלימלך שוחט, ;
תקוות עפ הישניפ של 10.8 ?הנפפף, הלהיבו והפיחו ;:ובפקי, ותקרבו לחישג "
המאכציפ התנפצו נוכו, !שניות 10.7-1 שניות• אולכ ;
,החומה" המוצקה של!10.1 ;
ניבאו הפוםתימ סיכויים ;בי! האתלטים אשו לחם ?השניות. *
ואשון־לציו!. לא אהה ?השיא, היח מאוי קנו, מ־ ;גמלים ביותו לשפר את -
וו, על 10.6 שניות. ;ריפ כשאחד השעונים פר ?הבשר את ריצת 100 המט־ .סיים האתלט המהיר ודל- ;
האתלטיקה הרין לוי פס? ;108.1-3 הופיע על מכלול *
לים היש־ווה אתלט וח את .אתלטיקה שנערכו ניריש- ;גלןין. בהתוויות הליגה נ־ -
וות. מספר דורשים לאחו• ;השיא. שוב ניעורו התיר "
מכי, במהויוג אתלטיקח ב• •
יוגוסלביה, רשפ פפפקי! ;
אולס ההתלהבות 'טככה ;הישג מצוין — 10.4 שניות. *
כאשך נודעה מהירות חווה .
הימה למעלה מן חמותו. ;':ונשנה פעת-הויצה. היא *
ושוב הוסחו תקוות. וץ ;השיא הישו נשאר איחו. "
קוטע עשיויוח ב1ו, אחו ?הופיע על המסלול והחל ;צעיר מהיפה, מאיר רוזינפ, "
צו, השניה, בחייו. לאחר ,1ה : 10.9 שניות כבו נוי־ "
שניוה. ;מנ! 10.7 שני1ת !־10,5 "
אלא שהשפחה היחה •
ווח גבית ע!ה מנעה את 0מוקומח גם במקור,. זח. 5
אישור הישג ה"10.5 של 5
וק חשבת, לאחו שהיש־ ;יות של טנק גיצנו איח!. "וווינס כשיא. ד,־10.6 שג- "
הצעיר (18) פוקש את ה־ <טווי — גיפץ י האתלט ?לאחר̂קביעת חחישגהחס- ,>השיא ד14 שגד, ו־4 ימים ;1וד, שנוע יקודם לכן• את- "
נוספת. ;חומה וחדו בעור, בעשירית "
!ה יהיה כה ,ארוו! - ;האם גס סיפורו של הישג "
כנראה רק טיבור סוקש... *תשובה לכך ית! בעתיד •

$ עש<ר<וונ השמה ג־$נ שמם
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הימני על נבחרת !וזיל _
... לוק1עי1.פ וטסו נמהירווושחלף על פני שני מגינים

לסרגיליוי
: גלה, ; חכדווגל!?? הטוב-• י

ביותו טל גוויל, נעומו
בשנע עיניים במ/זן כל 90
קוטי בומנר, שלא איפשרהד'ןוונ, על־ידי המג! הס-
(1ילוט ו!1וין-סלנוו31י,— אוג ינ1לתו-לי לגאת ואפילו במד!ו!ו1

מיוחד ל"םעדיב")

ביקה, הראשונה למשווק...,שזכתה נש1(ו יתרו! פנוהלט את הבוויליאנים, כ-
גרזיליאניוז, נוסו במהי?̂וו,־ פרץ *1ת ההגנה•־ ה-וונוקשר וזשמאלי גאיןןי־
מרם, שהכניע בקלות אתוות לחליו המרכוי ציאל•

השוער גילנואו•
סרניליו הישווה כעבור
טל להטוטים ננוור מגו15 דלן1ת, לארור שירה
.הקוסם" חאיו, הקיצוני

מניע העולמי בנעם הש-מרגמדים לוווור ולזנות
-גמשחק נגד :כעוד שגועייס באנגליה,-לישית,, נמשמעוםושינונמו ו מארחת•הישג מגובו לנבחרת ה-תיקו — שהוא ללא סמקגת וננורצונ — ואולגו ל-הסקוטים ל&צח המה צקו?.<א..השכילו.
מניע העולמי, היפתח נ-להיכלל ני! 16 הנבחרות וסקוטלנד, שלא הצליחה

! זהו השער המשווה של
| נבחרת נחיל, במשחק ש-

נגד-־ ) נבחרת סקוטלנד (1:1)•? ־ ? ?נערו? נשנת ננל&וגו
! מצלמה, נרמה התלוו ה-?1 .^ בתנווגה, מרוחק.מו •ה--
! בזרמי של הנבחרת המוז-
) זיקח !נביע העולמי, סר-
] גיליו, כשהוא בועט את
; הכווא טשטוןה בוטר"ס —
( קוטי•| ומכניע את השוער הס-
[ חגרויליאנים, שחם ח?

בקוז לת<קו ו: ו בגל̂זגו ן ברז<ל ̂נ

ודגוו נוס*ימי /$>00̂_ ?\
יטו! ותעבדיית̂,81*̂^^ האוניגדננ ^
^

V ם המקולטה
י
̂% דחיית ?"ו

^̂ 
 לגחגטיקה

VI

^̂ 
למדעי הטבע ! 

^̂ \11̂ |̂¤ ¤̂¤ מסיבות בלתי צגויות .

! 1950— הדרכהן 1949— אלכסנדרוני
— הדרכה — הדרכה\ 1951 1952
— הדרכה 1953
1954— מרכז

! 1955— הדרכה
— משטרה ,י 1956
— נח''ל 1957
— שויו! — מרכ!ן 1958 1961— חיל-אוויר1960 — חיל-אוויר[ 1959

— שריו!,1962 — חיל־אוויר > . 1964 — שויו![ 1963
.1966 — זן 1965— נח"ל

; 'ןזזוכיטעדכה :
: בגביע הרמטכ"ל :
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הקהל התאכזב? מ ר יי אן
. ־עז ל מי שלא? קבע שיא

באליפות ארה"ב באתלטיקה. מיו־יורק

חיישגים.העולים בריצת 44,0 •יאזי!־<£5.8,שני!־ו1),,1מוט-,(18-,נ5-.מ'>
¥ בוסטון'.וארטד - אלופים;בפן1ם-ד.ששיוז..̂.קובולייניבשל

; ??' בנסיונויאכות במדליו* הזהב העשירית בפטיש ־
שווח של הישגים מעולימשוות "טסויפ לכפווטאיפ"
— א6 כי - לא שיאי עולם
ארח"כ באתלטיקה, שנערכה— נקפעו אתמול נאליפות

כניו-יורק.
מצויץ בויצת 120 יאוו משו-'ווילי • דבנפווט קבע הישג
עשיריות השגיה ט1ב יותו מ-כות — 13.3• שגיות — בשלוש
הישגו באליפות שנערכה ב-

שנה שעבוח.
במוט (5,32 מי) קבע אתמולמחןיק בשיא העולמי בקפיצהבוב מיגון מקליפווניה, ? ה־
וג'ון•פנל (5.085 מ')• ?5.18 מטו, לפני סול !!ילסון
? לליט בהוככ נבחרת אדה"בסו את המקופ השני — נה?המנצחים וכ! אלה שתפ-
? למיפגשיפ המפורתייפ נגו
פולין (17-10 ביולי, פפ־
רוקליו, ?• סליפורניה) וב־
קליפווביח, קבע חישג מצוייןלי אבאנס, בו 18 מסאן־חחהלוס־אנג'לפ).ויה''ט.( 24-23 פיולי פ־
ניית.בריצת 440 יאוו — 45.8 ש-

קהל בן 16 אלף צופים
נו ה־19, התאכזב — וגאלץבויצת המייל מצו גיים ויאןש"המתיף לשיא עולמי הוש
3:53.6 דקות). שגי היה בוולד— 3:58.6 וק1ת (השיא —"להסתפק" בהישג טוב —
גול 4:00.6 דקות. _"סו! — 4 דק1ת ושלישי גייס
בוסטון - 8.005 מטו בקפיצה—59.06 מטר בויסקוס! ואלףשלוש מוליות !חב אולימפיות— 4;9 שגיות; אל אוטו, בעלצ'אולס גרי! בויצת 100 'אודיתו ההישגים החשובים:

לרוחק (מולית!חבששית באו-
באוק ניצח בפטיש את קו?440 יאוו משוכות.מילר — 50.1 שניות בויצת67.06 מטו ביווי פטיש! גייםליפות אוה"ב)! או באחק -
נולי (66.75 מי) ואילו אוטו
ותיקים, ווכה בתואר האמוי-חוכיח יכולתו על שני יריבים
קני זו השנה הששית ברציפות,
לפיי באבקה(58.27 מי) ומאפ־
סו! (58.14 מי). לגבי קונולי
!הו כשלון בנסיונו לוכות במ־
ולית הוהב העשיוית שלו ב-

אליפות אהה"ב.

 "חלקים"
פוט חות שי ורי

פגשי הסל הסוערים ממי
שפת את משחק חליגח ה-הפערח שליוותה בליל־
בית אלפא ומכבי קרית מוצ-מכריע כבדורהל נין קפוצות
קי!, בה ביקש הקחל לעשות
שפטיפ כשופט 'יעקב טורה,
לא הווכרה בלל בדו"ח ש-
תוגש אתמול למזכירות אי-

גודי חפרורפל.
נקוות העונשין, שהשפיעה ב-ואף לא מצוייז שם על ביטולההו''ח הוא "הלק" לגמרי,

סיום על תוצאות המשחק.
שוסט הכוורסל טווס, שבי-
טל את קליעת העונשין של
הכדורסלן חמוצקינאי בן-!אב,
הטעים אתמול אח .הסיבה ל-
כמרי בעת 'קליעות' חעונשו!ש,לןש.י,0עמים,,שלא יחזיק',?־ביטול: "הזהרתי את בז־ואב
יותר מחמש שניות, כפי שקבוע
ביטלתי את הנקודה שקלע,'.בחוק. משלא שעח לאוהדות —

הצופים, כאשר השופט בוגמ!חמור ,שלא נעלם מעיגי מאותשופטים לא צייגו בוו"ה מקוו,מכבי והפועל תל־אביב. ה-וובי גמו הגביע בין קבוצותוי ויוסף בוגמן, שגיהלו אתהשופטים החיפניס מווכי גה־וו"ח "חלקי' אחו הגיע משני
מכבי ת"א, שבתאי בו-בפט...נדחף' על־יידל."קפט!" קבוצת
•¥? בגביע ראפאו ככוורנל:
סטוסבווג (צוסת) 1:6 (0:3);אטלגטה בוגמו (איטליה) —
(איטליה) 0:2) ! אוו (הולנד)פיינווד (הולנד) — לאגווסי
-5 גוכ! 2:4 ; איגטרכט- פרג-טליה):.0:2;.-ד.נו.נו., (הולנד•)אהד (הולנד). - סוגייה (איי— באול (ש1"ץ) 2:4 ; גו־
(שוייץ) 2:4.0:2; טילר לייאז' — סיו!קנוורט• ~ שאיה-טך(שוייץ.)

6 מכדורםלגי? הנבחרת הלאומית

ורניר באוגוסט צגו אם,,א בט יי
בשטח אוניברסיטת יי תליאביב מוקם מגרש כדורסל' לשימוש
קבוצת אס"א, שתופיע בליגה הלאומית בעונה הבאה ־:4 אץ

י עדיין הודעה רשמית עלאי־הופעת הגרמנים בגוורניר
— מאת יהושע נחנא —

'גושה מכדורסלני הנבחרת
ניברפיטאי חבינלאומי ב-נכחדת א6"א בטורניר האו?הלאומית יופיעו בשורות
כדורגל, שייעדר כימיה
3ל-13 באוגופט כישראל.
השיגוה הפ: תנחופ פה! מיני!
דסה פטכניוו: צבי לוכצקיוומי גופ — פטודנטיט להנ-
ונטיפ נפאקולטה למועי ה?אשו ואמנון אניון — (פטו?חכרה), גדעון 'סרייטנ, עופו(מוריו בפקולטה למועי ה-

הכוה).
גבחות האוניברסיטה של
תל-אביב, שזכתה במקום ה־
אס"א בטווניו האוניבוסיטאיישואל, נקבעה לייצג אחואשו! בטווניו המיכללות ב־
פוכוים הכלולים בנבחוח הס־הבינלאומי. בי! השחקגים ה־
נוימן וחגי אוליו מאוניבוסי־בילואר, מיכאל ווטו, יגאלטוונטים מצויים גם אפוים
טת תל-אביב: משה אנגל, מן

לינסקי מאוניברסיטת יוושליט.הטכניון בתיסה! ישואל בר־
מאמן נבחרת הסטודנטים
אלי קושניר, אמו אתמול
נבחות תקייפ את אימוניהבפגישת עתונאיפ, י פי ה־
̂ף האימונים לפניפעמיים בשבוע, 'ותגביר את מכ
הטורניר• ב! מפר, כי פ־
נפחדת הישראלית, תקייפתיאופ עפ מאמן טנל ה־
נפחות חסטוונטיפ משח-

קיפ משותפיפ.
אלוף אהד! דורו!, המנהל
הכללי של אוניבוסיטת תל־
של האוניברסיטה הולד ומוקפאביב, סיפר כי בקוית הספורט
מגוש כדורסל, כשלב ראשו!
בהקמת טיתקני. ססווט לסטו-
דנטים. המגוש ישמש גם ל-
משהקי כדורעף, וכדוויו?

היה לואות את הפיות סוללותבסיוו שנעור במקום, נית!
העפו מסביב למגוש, שישמשו
את היציעים !כ! תעלות ניקו!
השמל.ואביווים לאינסטלצית מים ו•

נמסר!, כי בועת י ועות
תל-אביב להשליפ את ה-הספווט - של אוניפופיטת
? הליגה בפוורפל נשנה• ח-בניין עו לתהילת משהקי
י אביב, שולעפילח לליגה ח•' באה.י קבוצת •אפ"א תל-
לאומית הקייפ יעל י מגוש
!ה את משחקיה הביתייפ.
דובי, הוסיף.כי התאחדויות ה-יו"ו אס"א, מר יצחק אל־
חוויעו כי לא ישגרו את ננ?סטודנטים בשוייץ ובחונגויה
חרותיהן לטורניר. חביגלאוטי.
עקבות? הלו חומות י הסוערהוסיף מו אלידובי' — כי ב-לגבי חהחאחוות. הגרמנית —
דיעה ממשלד. בון כי לסי שעו,של ד"ו אוגאור בישואל, הו-בי! ?הסטוונטים אחוי ניקווו
אין נסיעת גבחות הסטודנטים
הגומנית חצוייח לישואל. !ל-
פיכך, לא תסייע במימו! הנ-
הופעת חמשלחח הגומנית טוםסיעה. הוועד, השמית על אי־
אביב.חגיעח למטח חטורניר' בתל-

גות נוי מבנה הלי הדיון בשי

ייערף רק אחרי אוגוסט
לאהר דיון במליאת מרכז "הפועל" - ובישיבת.ההנהלה החדשה

של ההתאחדות לכדורגל, שתיבחר בעודי הודשייים
הצער. שינוי מבנה הלי-
המקצועית בהתאחדות ל-גות, שעובדה על־ידי היעוד
־ רק כישיבת ההנהלה החדשה שלכדורגל, תועלה לדידן
חחתאחרות, שתיבחר בעור
חודשייכ באכיפה הכללית.

!את נחברר מ! ההחלטה ש-
נתקבלה במוכיוות .מרכז "ה-
נושא.זה 'במליאת המוכ!, וקפועל", לפיה יועלה הדיו! ב-

בסוף חודש אוגוסט.
אח הבקשה לדיו! המחודש,
הגיש בסוף השבוע שעבו-יו"ו
הועדה המקצועית, מו מיכאל

אלמוג, שמצא עצמו, יחד עם
חוב חבוי הועדה המונחית ל-
כו' אתי חחלטוה הועוה ומר-על", אשר ביטלה בשבוע שע-החלטת מוכיוות מויכו' "הפו־כדורגל .ב"הפועל". גפגע מ-
כזית לכוווגל והועדה המקצו-
עית 'בהתאחדות' לכוווגל, ל-
צמצום שתי ליג1ת אי האווויות

לליגה ארצית אתת.
אתמול בישיבת מליאת טרמ
חמרכו. וביט חבעו דיון חתושיהותיבלתי-רשמיות ביו חברי"הפועל", הועלה הנושא ב-
ושנוי ההחלטה שהפכה את..ה-וחוף במ!כיו1ת מוכו "חסועל"

פועלי' שוב מטרד, לחיצי
ביקורת ?תוקפניים.
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אוואוו פלס מבלג־ה !כה
אתמול בלטע חששי במיווץ
216.5 ־קי:מ, מקאן לאגו'חיבומ!ה"טור דה פראנס",. כשעברהאוכגיים הגדול ביותר בעולם,
סלפ •פוץ בפיגיש מדהים, ל-יותר? 'במירוץ עד כד. — כאשר,יהיה וו, הקטע המותק ב-און.ה"חולצח הצהובה".ווויי אלטיג.ממשיו ללבוש5 ,שעות 1־21:43 דקות.'הגרמני
אחר' קוב ורמטי עם יויביו
צת המנצח היומי".שביקש־ אף הם ל!כות ב"חול־
י בינתיים ממשיכים שני הי•
תואו, לסגו מוחק ניכו אחויקטיל, הנחשבים למועמוים ל־ריבים: הצרפתים סוליווו ואנ־
השאו• אחמול הגיע סוליווו
מקום ה,-102(1).במקום ה־64(1) !אנקטיל נ־
טניםאי הנוער
למחנה

'16 מטינטאי חנוער הטו־
אתמול למחנה אימונים מרו-בים מיותר כישראל, נכנפו
כז, בן שבועיים, בקיבוץ
נאות מרדכי. את הצעיריפ
מאמן' העולה מדרופ־אפריקה

א. דוידםון.
המחנה ימשך ?עו 8 ביולי
ולאחויו יתכנסו 'במכין וינגייט
טניסאי נבחות הנ!עו הצעיוח
כת. המאמן רג'וא! מנתניה.(עד גיל 15), שיתאמנו בהדרי
בתכגית איגוד י חטניס לקיים
במכון וינגייט לטניסאיס צעי-אחו־כד שני מחנות גופפים
על חגבחוות.רים ומוכשרים שאיגם נמנים
כסוף אוגוסט יתקיימו שני
קווסים למאמני טגיס, חמיוע־
עתו," במו"מ לחחוותו. שלבתי־הספו. איגוד חטניס נמצאדים בעיקר למורי ספורט של
פווד שעבד באוץ ונמצא עתו,המאמן 'האוסטולי גיף .ואו־
את ההווכה בקורסים למאמ-באגגליו, — כוי שיטול ליויו
שיטתי אח טניסאי חנועו.נים !אחו-כו י. יאמ! נאומו

I אנקןטיל במקום 1
וד102 ב"טור" ן

הוץ היפאני הידיאו איז'ימח
100 .מטר,י:הישג זה הוא חטובשג מצויי! 10.1 שניות? בריצתקבע אתמול במעוכ־בולין.!חי־
רץ אסיאני כלשהו.ביותו של הרץ היפאני — !של

רץ יפאני
?!ב;ע 10.1 שגיות
בריצת 100 מ•

16 1

הנםותת

^̂ ^̂ ^̂*^
מנו מ־

ו? ונ וםננ !ו

פו! קוריאה, נציגתה שלנבחרת הכדורגל של צ-שוות "מעריב לפפווי-יאיט"
יבשת אסיה במשחקי גמר
הגביע העולמי בכדורגל,
היא הנעלם הגדול של ה-
יודעים מעע מאד על הק.מומחי הכדורגל באירופה,משחקים, כמיוחד משומ ש-
פוצה המפתורית, שחצליחח
לפלפ לעצמה ורד למשחקי

.- —̂ ייבי̂ז
נודעת זו מ! המיות להימנותכיצר חצליחה גבווות בלחי־
על 16 הקבוצות המתהוות!
גבהות י צפון קוויאה היא— זוהי שאלח מסקוגת ביותו.
עצבים במשחקים .המוקדמים.יועו מעט מאו ימתח ומויטתאחח הנבחרות בנות המזל ש־
היא התמודדו, פעמיים עם נב־
פעמיים. בפעם הראשונה ב-סואלי בקאמבוויר, וניצחו,חרת אוסטרליה על מגרש ניי-
הפרש שערים גבוה (1:6) וב-

להתמודדות וו קומה סערו,פעם השניה — 1:3.
כמעט מוינית מאהווי הקל-

עים• מוינות אסיאניות ואפ-
ויקגיות שעמדו להתמווו ב-
מסגרת מוקדמת !ו, פושו מ-
גיים ,וכד הוחיו! את גבחוותטעמים שוגים, בעיקר מוי-
בדו?צםיז קוויאר. ואוסטרליה ל-
הנצחונות הכשכגעיפ על
תמונה נכונה וכויות ל.אופפוליח אינפ מצייויפ
גבי יכולתם של המו!•
קוריאנים. מכל מקופ, א-
פיו להקל ואש גהישנה
את אופטוליה, שבשווו?של צפיז-מויאח שניצחה
היה הופיעו שהגונים מק•
לאנו. ,צועניים מאנגליה וסיוט.
הגיל הממוצע של נוווגלני
גבחרת צפוז־קוויאה הוא 23.
ההכגות למשחקי גמר הגביע
העולמי מתנהלות באויוה צ-
באית. 30 שחקני כוורגל נב-
חרים !ומנו למחנח צבאי החת
פיקוחו של אלוף־משנה, ה-
ההכנות.אחראי• על הצד המקצועי של
לפני מפפר שכועות ק-
•ימו חקוויאניפ שני מש-
חקי מבה! עפ נבחרת ה-
עיר כוקארשט, רומניה,
תי מפוייגת מומת הפוץ•רומני הביע התלהבות בל-ויכו כנצחונות• המאמן ה-
וגל שהפגינו שחקני צפון.
קוריאה. כעיקר התפעלה-
רומני מהמהירות הונח

של הקוויאניפ.
את הרושם החיובי ביותר
השאיר החל1ץ המרכוי, חאן־

בונג-יין.
מחוך יויעה ברורה שהכו-
שי הגופני ימלא תפקיו ח-
שוב במשחקי הגמח, נבחוו
לסגל הקוויאני 30 שחקגים
מוצקיס וגבוהים. הקוויאגים
"לוקחים בוצינית" את האי.

כל פרט ופרט.מונים ועומדים בדקדקנות על
בינתיים שיגרו הקוריאנים
עשוה, גציגים לאנגליה, כוי
לו להתאמ! ולשהות במסגרתלאתר שט מקום נוח בו יוכ-

המשחקים.
קוויאר. הצפונית תופיע ב-
לונדון לראשונה במסגרת גמל
הגביע העולמי בכוורגל• בע-
בר יצגו, את יבשת אסיח גב-
לו!. כשהובסה בתוצאות ג-1954)• הופעתה שם היחד, כש-הות דוום־קוריאה (בברן, ב־

בוהות.
למוות שהידע על יכולתם
של הקוריאנים הוא ועום מא-
מינים רק מעטים שנבחרה
צפוו־קוויאה תצליח לעמו
לשלבים המתקדמים יותר? של
משהקי גטו הגביע העולמי.
היויפ מפני זלוול גנב?רבים מו המומחים מו-

כרוונלני-היילי נבהות צפון-קוויאה לגביע העולמי
חרת אלמונית !ו, שתפני!
קרוב לוודאי ווה לחימח
לקוריאה שחקנים מנוסיםהאפיאני.האופיינית בל-כף לפוורגל
שהופיע בשורות הנבחרת 103ניניהם, בולט המג! •יו! גיא!,
£עמים. כן ידוע ביכולתו ה-
סובר, הקיצוני הימני בי1-די!,
שהופיע 72 פעם בנבחרת ו־

גבהות).תשוער גיו-האט (63 פעם ב-
קוויאר, הוגרלה לבית די,
יהו עם בויה''מ, צ'ילי ואי-
טליה. יריבתה הואשוגהתהיה
בריח"מ עמד, תתמודד י ב־12
ביולי. 15-3 'ביולי היא ? תי-
פגש עם :גבחהת צ:ילי וב־19
ביולי,עם נבחרת איטליה.' -

אה שתפגין זלזל בצפון־ קורי "אין ל

מזהירים המומחים רוח? לחימה"-
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בקרו בדוכן הספר*ם של "דבר"

ב*ר*ד הבץ־לאומ< (ב<תן 2<)

: ות1לונ1131ז5ןזות על קפד<בו זגד 50%
י::• :־: י חמחיר המחירבווכן ; חוגיל חספויפ י.
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̂נמ "דגר' ו"עם־עובך" רב של 'יפרינז.ני<5פימ מצ ,"., ,ומבחד

ב*ת*פ9ר היכון "הפרא." תל־אב*ב
רחוב דובנוכ 32, תל-אביב, טל. 223916
גפקווז משרד החינוך והתרבות

? . (נוסד בשנת 1927)

$ ההדשמח לשנת לימודים השב־־1 נמשכת '

I מגמה ארכע-שנתית I מכתו ופקידותן מגמה תלת־שנתית
הגומרים מקבלים תעודת.מטעם משוד לימוויפ עיונייפ לבחינות פגוות

חתינוו והתרבות ומוכנים לעבודת במגפה תפותית
פוכירות או חשבונאות ויש באפשרותם "."!" "̂.,"" ̂י̂ ,.,". ,".
מתקנלים במיוי ח, ̂," ימ6יימי לשמינית) לפי תע דית בתי ספר ועללהתכונן לבחינות בייית• !̂,1!7!" ב!י

I [ ט', י' תיכונית (לכיתות מיוחמת). ן |

שכר לימור מודרג מוענק לפי תעווות פקר ובהתחשב בציוניפ.
_העדה.:, תלמיוי המגמה המקצועית (פקיוותית) נחניפ פולפ, נמעט ללא יוצא
מן הגלי, מהנחות מרובות ומהענקות מפעפ משוד חחינור ומושרות מקומיות.
ההרשמה: במשור בית חספר מ-9 בבוקר עד 1 אחה"צ ומ-4 אחה"צ עד 6 אחה"צ

-*̂ 12̂ 8̂  ̂ ..אנו מעמידים לרשותו למעלה מ-1000, ,קורסים
? 'במקצועות ו,8ב1קשים והמשתלמים ניותו'באוץ. \ייון111 א10ו</ י
̂י1111 , נצל; :איפוא,..'אתי.הקיץ הוה, על שעוה הקיז #ןי1*יי11̂1?
*̂*̂ 1̂1 ^̂ . 'המתנות שו!ואי.מיתיר ביוד, למטוה מועילה /42
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 " למחפשי ידע
: הצעות לימודים מונ1"1ות ן
• הזמן אותן ללא התחייבות, לפי ת.ד. 21135 תל-אביב !
I ציין בהזמנונך: לפצל צנא• בצבא• אוזריהצבא• ?

המועצה לייצוי זלשלמק טבק גלמי
דרד העצמאות 21, חיפה
מגרז מס' 1/66

מוצעת לםבמ־ה
מםנית פזלקסווגן 1962

עמ רדיו בלאופוניןט•
 ,כל הצעה שהיא.: י.אי! חמועצה מתחייבת לקבל את:ההצעה הגבוהה או.בנקאית 'בגובה של 10% מההצעה. • , ,"במועצה לטבק עד יום 8.7.66 שעה.10.00 ,!לצוף.המהאההצעות יש להכגיס בטעטסה סגווח לתיבת מכוזים

..,: ד. תזנפלר, מנחל חמועצה0 סוטים: טל• 525392 חיפה. ^ .,

חד?ן• !)> ?? [נ̂̂ז

יתיפונייפ:'̂^ 1' •מיפיופי"של -"כו!ןי' פתי פפריי
ז * נ מע1ב חג וז ה ו־ שמה מ
י||1י:',: לפיתות!:ששיןז(י'),שפיעיוג:(י""):, .י:'.'?
.:? יי 'ושמינית' (י'י&ן;'; י'̂" 99 1'־ יי •!?'.̂¤ ל9י:תונניות משרד החנון'!ח1זרב1תי:; II'.'::?.??י1'
̂§| החמיצות:סוגוגית והושמה: ?דתי' גורדו! 0 .:.א|
53̂, סנתרח':ויינס, טל.:248514 בכלי.יוס | .'.'י|8
,". .י ן !? "" ,, ^•?̂ ?' ":'?' לגין'השעיי1 "*''1-ד יי:9̂¤9י
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־־ נלילהתורש
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י פנימית הילדים
: בכפר הילדים

•גי;, ש: פ יזה'" יי'
, ע"י זיכרון,יעקב•.

..נמשכת ד,הרשמד.,ו.,י5..
,:,5,7̂ 15.7. למחזור ,א'
'למחזור..ג? 4.8'—25,7:
למחזור ד.:4.8ו-ד4.8,
| .:? מןזזןר ב;.1זלא.;:.יי;: :
̂טן/: הושמה.:', :יגאל':;ה
̂דג̂. נפעתייפ;::;וה'., קק"ל
;';'.?',.<, -̂ 1 :;יייטל.!י1108'י2ד
.ג,י?3"שפיה'ז<;ואר*,נע:

:
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!כהות הכוורגל של נורב-
גיה גבוה אתמול בקופנחג! על
נבחרת דנמרק בתוצאה 0:1
(0:0). נבחרת 'דנמרק תהיה
נביה, בחורש אוקטובר.יריבת י ישראל במסע לסקנדי-
את השעו לגבחות 'הנורב-
גית הבקיע המקשו השמאלי
אריק יוהאגסון בוקה ה-55.

_ בורבגיה
דנמרק 0:1
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םובייטי שלמה רבינוביץ' מספר בהמשך רשמי ביקורו הודי־ תונאי הי הע
וון שראל על פגישותיו עם אנשי "תנועת הידידות" ועם חברי מעריג בי

תונים בארץ כמה ע
נגלות. אזרחים המקנאיםראל שרויה כמידת-מח כ?שפת אידיש כמדינת יש-
חשכ כעובדות חחייט ועו?לעברית אינפ רוציפ לחת־
שיט פל שפינולתש פוי ל-
השפיל את שבד, אידיש.
פדופ' שמואל אייזנשצדצ
קכל באזני כחתטומרות,
שקנאים ולאומנים שונים
אופן, ששפת אידיש וכפ•אינם מרעיש בשום פנים ו-
רותח יחדרו לבית-הכפר
אידיש נעדרת לחלוצי'.כחפ במח שפות — ואיזוהיסודי והתיכו;. מלמויב
של מנולי ושל שלום עליכם,חיו, וקיימת בישואל שפתםשל האוץ. אף-על־פי-כ1 עודעברית היא שפתח הרשמית
משווו העבוי המחולל חייםאותה שפה שבו, כתב גם ה־
ובדרך כלל היתה התשובה:אוכל לשוחח עפו באידיש,אל יהודי ושאלתי אותו אפנחמן ביאליק. לא אחת פניתי
..בודאי. מדוע לא 1 כיצד נ־
שוחח אם לא באידיש י הוי
ביאליק הוא, שאמו ,עברית
מדבויס ואידיש מידברה'..."
קוראים בישראל אלפים רבים.את "סאוועפיש ה"פלאנו"
חוציתי בחיפה על הספריתדית ישראל—בוית־חמועצות"על־פי בקשת "תנועת הירי•כים כאן את כתב־העת חזה.נוכחתי לדעת עד כמד, מערי-
האולם היה מלא מפה אל פח.חיהוויח־פובייסית בח-ימיני.
בהרצאתי שאלתי את הקהל,מיוצג היטב. לפני שהתחלתישי־שינו, בלבו. הנועד היהבין הנאספים ואיתי לא וא־
אם הוא שומע איריש. שאלתי
עוררה צחוק. קם אחו הנא-
כאן באו בעיקו קוואי ,סא-בבתיו ביתו, ובו איויש. ל-ספים על רגליו ואמר: "עשה
אחווה ששמחתי מאוד למש-וועטיש היימלאנד'". אודה ו-
מע וברים אלו, שכן בעצם
שלנו בשנים האחרונות.יצירות שנתפרסמו בכתב־העתביססתי את הוצאתי על ה־
גשתי! כי לרביפ פהט נ-בספרות אידיש פגר!!. הד-רות הסיבייטית ככלל, ו-עינינות עודי' ביותר בספ-המאזינים חפגינו. הת־
הירות היפב יצירותיהפ

שולחני ערפה שלמה דלעעה ר,־צ>!,-* ;.זגכבה עד

כתב־ער, מה"?ני, בהן צוק•". "הלוא' על־גוטיש הייפלאנו מצא ה! בעי־ יכוחר, של המערכת". "סאות־:,סאוזעפיש ווימלאנד• יישר,"הריני נהנד, מאוד מקריאתוהרי אחדות מ! ההערות:
?יפנים, יחיאל פאליקמן, משד?טרנברנ, אהרן ורגליס, יצחקרביו, נטע לוריא, יעקב ע-לו נושאיפ מטפלים עתה יוסףאוזד הנוכחי: שאל: "באי-
אברהם גאנטר י האם מוסיףאשרוביץ', שמואל גורדו!.טייף, חושל פוליאנקו, חרש
־ומאן סלו ,ערבי! מריע פ•אליהו שכספ! לכתוב את "־
:!עטת פערנת ,סאוועטיש
זיי היהודים בארצות אהרות,־,יימלאנר' בפרסום יריעות על
:ורינת ישראלי' י כ! נשאלו:כמיוחד על היי היהוויט ב־
שאלות, שהוכיחו לי, עו כסה
בחיי בוית-המועצות.:!תעני! "עמך" של ישואל
כעבוו כמה ימים נעונה גס
צאה !ו באו לא רק קוואים,וות חסובייטית־יהודיח. להר-בתל-אביב הוצאה על הספ־
אלא גם סופרים ועת1נאים.

בתל-אבינ נזדפ! לי להש-
תתף במסיבה ספרותית גדו-
לה, עהיהה מוקדשת ליום
הולדתו השבעים של פוץ
מארקיש. מספר המשחחפים
נואמים היה פרופ' שמואלעלה על כל המשוער. ביו ה־
פן ומבקרת הספחת חוו,איי!נשטוט, המשורר אלכסנדר
תר היתר. הופעת בן־עירו שלסלוצק"־קסטין. מענינח ביו-
מאוקיש. חפזכיו הכללי של
המפלגה הקומוניסטית היש-
הוא עצמו יליד פוליו, ואתראלית — שמואל מיקוגיס.
הפולניות" והחוקות הללו.מאוקיש הכיר עוד .בשנים
הוא הזכיו סוטים חשובים
מאוד מימי ילדותו של המ-
שורר, איו ספק, שהיינו נש־
כרי"ס מאוד, לו נתפרסמו דב־
פתל־אביב, בחיפה וב?דיוקנו של פשוררגו הגדול,משלימים במידה ניכרת אתריו של מיקוניס, שכו היו

מחסקווע-
טעל-1זוו־11

ן"?ו ־דוכיו,. חנויות אלושל פפריפ פובייפייב, וכ?יוושליפ פרתי לחנויות
פלאות תמיו לקוחות, והב
בצי שיוה, וומאניש שלקוניפ מכל חכא ליו: קו-
הקלאסיקאיפ שלנו ורו-
ימינו, וכ! מריש שוניפמאניס של כי־ריפ בני-
קה. מנהל הברת לפ"ק,
פנוי אידיש המנ"""ב מ-זרח לובי•;'? אמר לי ש-

ל! אותי, אם אמת שכתביאחדים פסזפוי 'שואל שא-
ישראל נמכרים קובצי שירהדולות. מחבור, כי במדינתסופרינו יוצאים בפהוווות ג-
אור. עם אגודת הסופרים שללמו"לים, כדי שספריהם יראולא־מועטים נאלצים להוסיף300 ואפילו ב־00ג. מחבריםלא אחת ב־500 עותקים, ב־
לאוו אח היותו! "מאונים".חבוים, בקירוב, והיא מוציאהישראל נמנים שלוש מאות

אצל ידידינו
צות לעשרותיהם. אולם שעתיהידידות ישראל—ברית-המוע־מועווניס, שמקיימת תנועתהשתוקקתי להציץ לתוך ה-
אייולבוג, אחו מראשי תנו-חיתו, קצוה. מה עשה מישה
כל המועדונים המו מרוב עם.והובילני ממועד!! אל משנחו.באחד מלילות השבת במוניתעת היויוותן הושיב אותי
בבל מקום ציפו, שחאורח מ-
מוסקבה ימסור דרישת־שלוט
טויה מברית-חמועצוח• עד ש-
כל מועדוני חנועת־הידיוותאיש ואיש לא רטן עלי.ליל. או'-על־פי-כ! לא הסתלקיפו' כבו? היתד, השעה חצותהגענו לאחו!! המועדונים ב-
מצויירים בספויוח ובה! ספ־
דוו־קבע סוטי קולגוע סוב-וים סובייטיים. סד, מציגים

ייטיים, וכפעם בפעם נערכות
הרצאות• לעתינו קרובות ן!1-
דית־המועצוח להרצאות• כך,מיניס את נציגי שגרירות 'ב-
צ'יבאהי! בחיפה באווני קחללפשל? סיפר השגריר דסיטוי
רב על התפתחותה חכלכלית
של ברית־המועצות ועל המא-
ארצנו.בק העקבי לשלום, שמנחלת

כחברת הכרים לעט
נפגשתי ושוחחתי עם 'עמי•
הפנים המיוחדות שערבו לכ-חים רבים, ה! בשעת קבלות-
בודי מערכות הבשאזניפ השו-
ביתיח, על ספל קפה או עלנית. והן באורח פרטי באוירה

כוס יי( מחוצות האחץ.
חבוי המעוכה. שמופזחומי, נוגח פנה, וכן כלונת־ו בשיחתנו העור,־ ה-פטעדפת "?יל העב"הש-
נת- של הומר כנרותי ו?ש־ח־"ו עמרה בעיית הכ-
פובליציכפ? לכבוד היובד
ההיסטורי של ברית-הגו־
מאיר וילנר, גכחו גם סופוים"זו הדרך", שעורכד, הואבעח הפגישה עם מערכת
לאנד" 'עורו לעתונותה ה-גם מערכת "סאוועטיש היימ-סוכנות הידיעות "נובוסטי" ו-יחאו". הובעה חתקוה, שגםשל העתו! העובי "אל־אית־
משלוח יצירותיהם של סופ-מתקדמת של ישראל על-ידי

רים סובייטיים.
ערכתי ביקור אצל סוכנוח
הידיעוח עתי"ם. כ! חחארחחי
בל עורך העתו! הראשי, מרבמערכת "הארץ". אח פני קי-
גרשם שוקו. בפנישתנו נכח
גפ מר שמעון סאמט, אחד
הכתבים הבכירים של העתון
וועחי עוד לפני שגים אח-הגוול. אל מר סאמט הת־
וות במופקבח, בעת שעוכנו
לו קבלת־פנים מטעם סוכנות
מות ובהן השתול לתאו ב-נעחונים אחוים, סורת רשי-ארצה פרסם נ"ויאיץ", וכןהיויעות "נובופטי". עם שובו
אובייקטיביות גדולח ככל ה־
בוית־המועצוח,אפשר תופעות שיגות מחיי
מביו סגישותי ומקצועיות
(אם אפשר לומר כך) וצוני
ידידותיה, שערכו לכבודי מע?להזכיר את קבלח-חפנים ח־
חב"• בעת פגישות אלו ונוובות "על המשמר" ו"למר־

לם בעיקו ביקשו מאוחי לק-נם בכמה שאלות עסקיות, אי-
בות של יהודי ברית-המוע-בל הנהרות בעני! חיי התר-

צוה•
נות לדבר ב"קול ישראל".פעמיים ניתנה לי ההזופ־
מן הסתם חוה מאור למע-
הסובייטי מידה של הכנסתרכת "ובה" שנוהגים כאוות
שליחות להבקיע כמה שעריםוח:י "על הבינוביץ' הוטלה תראווחיס, יעל־כ! נכחב בעתו!
 של כתב-העת "סא-שניית, הריהי מבן... תשאלו:של, הכדורגלנים הסובייטיים'',פוליטיים, כתוספת להישגיהם

שר ?לטעו! דבר לעומתם.<?וועטיש היימלאנד"• כלום אפ-של מי י?
אפנפ :שלחתי לישראל
כנציג סוכנות היריעות
, אכחיש, שגפ מערבת"טא־";יכופטי", ועם-זאת לא
וועטיש היימלאנד' חבילה
ובו עפ פוסוי ישראל עלעלי תפקיד מיוחו: להי-
חשתתפומפ פנתב-חעת ש-
זיי •ילנו• וכי עוול גדול. הוא
אוזלות והולכות ורשימות
:!פנקסי. השתדלתי לתאר לפ-
ניכם, הקוראים היקויס? ב-
נאמנות את חוברים שראיתי
(פור)וח־לא"כבר בישראל במו עיני.

אמדי

גיחנוונ מהרגשה קרירה וטרענות בביתן — מזג! אויר <מסחר הרוצח להגדיל או! היעילוו! בעבודה; או אדם הרוצהאם אחה מהנדס, נעל מקצוע חופעי, איש עסקים, בעל בית-
"אמקוו'' הוא המיג! המתאים לדרישותיו-

.אט0א־ תיא, חינה, ירושלים וסוהויס טוושים בכל חאיוץ•ללא נל התחייבות — פנה אלינו והוטן ניק1ו מ1מהה /ולנו*
מזגו אויר "אמקוו'' שקט- איזו הדגשה נגלאה. ו*

 י
'
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— מאת יגאל לב —
18) את 'הגבול לירדן ופעמייםשעמייפ חצה ג'האו חוקיה (כן
חוה!ר משט. עקשנות חראוייח ל-
תשומת לב. לפחות התובע, עו"ד
כלומר: חוצה את, הגבול פעמיים,מקרה שאדם 'עוכר אותה עבירה,אויה קדמוני! הדגיש ואת: ב-
צעיר מוחזר' מירון וחוזר אליהאנו יכולים לכ5!ל פפק זה באשדחט בעלי ערד בטחוני, לפחות אץמניעיט ילדותיים. אולי המניעיםשוב אין אנו יבולים לייחפ לכד

כחזרח.
ג'האו חוקיה חוא צעיו שחרחר,
בעל פניס נאים וחיוך החושף שיניים
חזקות. מווע הוא 'בורה ליוון 1 לוא־
שונה היה זה כשהיו, בן 14 בלבד
נועו חמל עליו ופסק לו שנהיים של(1961). הוא וב עם אבוו.־בימ"ש ל-
פיקוח 'ע"י קצין מבחן ;בלבו. אולם
עתה כשברח בשנית, הוחזר. ובית
פאסו. '" ,המשפט פסק לוי? השבוע שנר, והצי
אולי אפשו למצוא אח התשובח ב־
סיפור חיי משפחתו י הסבוכים. ג'האד
הוא ב! אשתו השלישית של פוחמד
עבדול ווחמאן מהכפר טייבה (65).
תחילת הסיפוו עוו בימי התורכים.
האב הניר אז את אשתו הראשונה ו-
נולדו לו מסנה 13 ילוים, מהם נשאוו
בתייס וק שישה! שניים מתוכם משו-
חים עתה בקצינים גבוהים בצבא הלג־
יו! היווני. ואילו יתר הארבעה הקימו

משפחות בישראל.
נישואיו לאשתו השנייה היו רומ-
אנטיים הובה יותו. כשהיה בן 32
הכיר נעוו, בח 16 וחטף איחה מבני
משפחתה. הוא עבר לגור עמה בכפרה
(הנמצא כיום בשטח ירדן), לאחר ש-

אשתו האהובח. ממנו, גולוו, לו בתונטש אה אשתו ואת ילדיו. היחה וו
הואשונח. לאחר מכן חזו.עט אשתו

לכפו טייבה.
משו, לו כמוהו, כוי לקנות את אשתויוי קרוביה. נשאוו, הבה. בת זו שי-לאחר !ס! קצר נוצתה. האשה על־

השלישית. הוא מסו את התינוקת ל-
משפחת אשתו השלישית וקיבל אשו.
הצעיוו, מטנו ב־25 שניט. זו ילוה לו
11 ילדים, כשהבחור בהס הוא גיהאו

חוקיה.
+

חבית כו גרות שתי הנשיפ (ה-
שתי הנשיפ מבקשות לקנות לחןקרב", של מריבות ותככים, כאשרראשונה והשלישית) הפד ל"שדה
הצעירה טענה, שרכן של חאשד.התקוממו שתי הנשים משום ש-— על חמשפחח פולה. יוט אחואת הכבודה על הכעל, וע"י כך
כתה. חאב החליט להוציא אתהראשונה מנפה "להתעכל," עפ
נאוויהה זו נול גיהאה. הוא למו ב•אשתו הראשונה וילדיה מהכית.

חל בו שינוי מווו. הוא היו, נווה לבית־הטפר עו כיתה וי. מכאן ואילו ל
I הצוחקים - קם !בוח ליוון. הוא היו, 2אותו במקל, לעיני שאר בני הסשפחה 2מכות נפוצות. ין6 אחד, כשאביו הלקה ?מביח־חספו ומוח1ר על יוי אביו תוך
או בן 14. <
אביו (15 דוגאם, שקיבלם כתמורה על לכשחור נותם לענוות המשק של }
50 הד"אם שלו, שהופקעו על-יוי ו,־ }
שלטונות). כך ותבנו, כששויויו תופ- י
גאתה בו מדירות, שהניבו, לבסוף את ירה מאביו על עבוותו ולאט־לאט >חים מעמל מסוד. הוא לא קינל תמו- *
— בויחתו השנייה. 5
על וגליו. מסביבו יוצאים בני הכפו להוא חש עצמו כנער, שאיננו ניצב ן
הוא נשאו צמית של אביו ומכלה את 5והופכים עצמאיים לכל ובו — ואילו ןהעירה, חוסכים כסף, מחליפים בגויהם 5
כוחו בלא שום הסווה. $
לילד, אחו הוא צוו את בגדיו והצו. ?
ורך הכפו בילגוליו, אח הגבול ליוון. ?
חודשים אווכיס ישב שם בכלא. כש־ !
הוחזר'לבסוף, ניצב פול שני שופטיו: 5
הנשיא התוו! ד"ר י. לם ו...אביו. 5
הפעם שוב איננו נעו. חציית הגבול ן
שוב איננה נחשבת לו מעשה נעווח. י
פט, כי בעביוות אלו של חציית גבול ?התובע א. קופוני פוגיש לפני השו־ י
יש לוחמיה, כי מסתננים כגון אלה 5
שמים עצמם במצב. שנו אי! להם >
לאוייב. לאפשוות להחגונ! ספני מסירת יויעות >
וכך יוצא ג'האה לבלוח שנה וחצי ל
בכלא ישואלי, כוי להביו אחת ול־ ?
תמיר, שהגבול ביו ישראל ליוו! אי־ >
I רציני — במיוחד במציאות בה אנו {ננו וק קו יווק במפה, אלא עניין
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 לשרזתך
 י
חברת "פד מעמידה־

שמתה תחנה בקרית־

... "שרות אדיב ומהיר? מטרתו של? שרות "פז" הוא לבוא לקראת הנהגים וגעלי מכוניות ולהעמיד לרשותם תחנות
במקומות בהט הם זקוקים לחן ביותר,

י תחנת "פזי' בחלק הצפוני ביותר במדינה. עתה נפתהה תחנת "פז" בגליל העליון הצפוני, בכביש הראשי בואד
קריח שמונה (ראד, תמונה). בעלי בלי ירכב! בקרית שמונה, ישובי הסביבה, מטיילים יכו', יוכלו להצטייד במקום בכנויו
* או סולר ובן בשמני סיכה המתאימים.במיוחד למכוניתם. כל זאת, ללא צורך לםור מדרכם ולנטוע קילומטרים מיותרים.
בחירה בין-־שני שמנים עם איכות בינלאומית — שמני "פ!" ושמני "קסטרול". , ־, . יבחירה בין שני שמנים בינלאומיים. בעת ביקורד בתהנד, זו, כמו בכל החנות "פד' ו"עוז", יש בידר היתרוו שי

 שיי המוצרים הנמכרים בתחנות "פז" והשרות המשוכלל מבטיחים לד חסכו! מכסימלי
יתרונות עבורך. האיכות הגכוהה

באחזקת מכוניתד ובטחון בבל דרר. י
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לא רק הצליליפ של רי.

לנש&יגל") שהגיש לנו, כ.כאדר ־נוטואיפ ("טיל אוי.
הורי הצעיר !וכין מהטהאילו באקראי, המנצח ה-
במקדטה-מדגמח לראיון
עמו, ששודר נמסגדונ התכ-
ריכת מיכאל אוהד, צרמו אתנית "כימית ובריש" שבע-
אמר האורה מו החוץ ועצםהאוזן, אלא גם הדכריפ ש-
התערבותו כוויכוח פנימי
טעפ הטופ.מובהק פגעו לא כמעט כ-
'איננו יוועים, ניצו היד, ה-
אזוח ישראלי היה מופיע לפ-אווה הגכבו מגיב במקרה ש-
?זיווד הממלכתי בהודו ומטיףני המיקרופון של שירות ה־
אגושית-רגשית־לאומית בהודו— בעת ויכוה סוער בשאלה
שותיהט של הלק עצום מהט.רה שיש בח כוי לפגוע בוג-— לבני העם הזה לגהוג בצו-
וואה בהופעת האווה מיוה שלספק רב, אם במקרה כזה היה
נימוס נאה• אנו, בכל אופן,
פגה —לנוכח התערבותו שלחמהנו מאוד — ותמיהתנו לא
טיף, בוויכוח הנוקב והכואבהמנצח ההודי, בנוסה של מ-
המתנהל בתוכנו בשא.לה: האם
ראוס במויגת ישואל ןואוי לגגו את ואגנו ואת שט-
אולם ההשתוממות גדולה
שבעתיים ביהס להתנהגותו של
חמיקוופו! של שיוות-השיד-ולמה הניא הי זי. את האווח !גלעודן "כימות ובדים"? דאשית,
חממלכתי כוי להטיף באתני
אזוחי ישואל בוכות נגינת
ואם כבו גמר אומר בלבו לע-צליליהם של ואגנר ושטואוס י

לציוי לפחות איש נוסף אחדשות נו — טויע לא העטיו
לחבעח דעה שכנגד 1 ואת ו-
עוו : באיזו !מת עקף, או הפו
את ההוראות המפוהשות ה-
מעל גלי האתר ואסור לגג! יצירותיהם של אלהקיימות ב"קול ישראל", לפיה!
'זכותו המלאה של מיכאל
אוהו לחבב אישית יצירות
הט, ואף להטיף באופו אישימשל שטואוס, ואגני ויומי-
בת לצלילים אלה. אולם בש1םנאומי אהוים שיטי איו! קש-
שיוות ממלכתי לצורף !ה.אופן ופנים *גו ושאי לגצל
לאמיתו של דבר לא נוגנהאפשר, יטו!! מי שיטען, כי
יצירה משל'. שטואוס, אלא
לפני ויואיו! עמ המנצה ההוויהושמעו כמה צלילים בלבו -
אינה לעניין. אט השאלה היאולאחויו• אולם טענה כזאת —
מעטים כוי! יציוה, שלמה• 3•עקוונית — דינם של צלילים
פמטה כדין מאה•ניוון !ה חל מאמו ח!"ל: די!
ימו אוהו עצמו טוען, כי
משל שטדאוס", טיעונו זה הוא"קול ישראלי' משור מוסיקה"אין זו הפעם הראשונה ש-
נכון, בכמה תכניות שעון
מיכאל אוחד בעבר ואשו שוו•
וו מעל גלי האתר שלנו שול־

יוצרים, שהיו מעטווי התווךבי גם קטעי גגינה וזמוה משל
של האמנות בגומגיח הגא-
צית, ואף בלשון הגהמ־
ראות חנהלת שירות השידור;גית, ובר האסור לפי הי-
גית! ל1מו, כי מיכאל אוהד
כשלעצמו ה1א עקבי מאוו נ-
לרבות יציוותיחם של מלחיגיםגישתו אל היצירה הגומגית —
אשו שיוחו את חמישטו הגא.-
צי ומרעיו• אולם "קול ישר-
וחובת הנחלת רשות השידוראלי' אינגו נחלתו הפרטית —
לפקח על קיום הוואותיח גס
מציוו של מר מיכאל אוחד.
בכל אופן. אין לעבור לסוו
היום על מעשהו האחרון של
גגיגת יציוות ואגגו ושסואוס,נהל אצלגי הווינוה מסביב ל-מו אוהד - וווקא בעח שמת-
החונות המטלות על התזמוות
חומרה על שירות ממלכתי.הפילהרמונית — הלות ביתר
הואיונות בנושא זו, ששוווודית: האט לא וי היה בשנייש מקום לשאלה נוספת, צד-מבחינת שיוות השיווו —
אחת של השופט לבנברג(בעדבה ביתו ביטוי לשחי דעות —ובדים" במסגרת "יומן השבועי'שעתיים בלבד לפני "בימות
השמעת יציוות שטואוט וואג־
בישראל) ואחת מפי ה"כ גר ,

גדעון האוזינו (נגד) ד

האם אתה אוהד את שטראום?

דרכו של שרת י

מפי משה שרת
שרת — האיש ודרכו", ש-התכנית המיוחדת "משה
שודרה כמוצאי שבת ב"קול
חיה כה כדי להעכיר כדישראל" וכ"גלי צה"ל" —
רטט, אפ כי לא כללה חי?
צבי לביא ואבשלום כץ,איש והליכותיו.דושיפ כלשהם על חיי ה-
עורכי התכגית, גיצלו כהלכה
חומו שמור של משה שות
נוי לספר על האיש וורכו.
לאוון המישוו כולו שמענו
משה שרת עצמו על חחנותבעיקר קטעים מוקלטים מפי

שונות בחייו. בחיות הקטעים
כלל, טונים? אולם נומה לנו,והקישור ביניהם היו, נורו
כי בסיום חרגו במקצת מ!
פוליטי-הפנימי. אמנם הקט-הקו הסיפורי וגלשו לצד ה-
עים ששודוו בחלק זה כללו
פרקים קצויפ מנאומו הווא־
וועידת מפא"י שלפני הפילוגמטי היווע של משח שות ב-
היה זח במסגרת שידור מיוחד ליוםנאומו הפומבי האחוו! — אך— ואם איננו טועים,
וותר על פוקים אלה.השנה מיטב היד". לדעתנו, ל-

ותר המין החלש ־ חזק י
מכלי לחזור לוויכוח, אפ
לתחנת-השידור הצבאית ש-היונית תכנית כמו "הערב"
לנו ואפ לאו, ראוייה' לציו!
?:הי6עתמ.;עול.8שתתכת חר-
שה.בצוות העורכי6י::י\אלה
הראריויהוויתיקיי&תלי • לווין•?הר-שפו!—.לציר,? של;איש-
לשבחה ניתן לומר, כי .לנד
.מת היותה הדשו, בעילם־
הואדיו, מיטיבה היא למלא

הלכה. שיחו? קולח ושאלותיהאת התפקיד המוטל עליה כ-
הו, .לרוב, לעניי!. שלא כאח-
דות.מקודמותיה מגלו, יואלו,
הר-שפי בקיאות. לא"וק.בנוש-
פעיל ?•גטיי-כאשר מופיעים 'לפנייאים "קליט" והיאינזטלת הלק
המיקרופון אנשים כבדים המ•
פוליטיים, ציבוריים ונחמה.שוחהים על נושאים בבוים —
טכפד, בחינות טיבו, היא
יותו מעמיתי. בעל הנפיון.

בות עולם שחרב בעק
שיעור מעניין בהיסטוריה
של הקהילות היהודיות ב־
כרתיפ, ששריד לא נותר ט?
הן, נתנ! לנו ו"ד צבי אנקו-
רי וישראל וליוה במישרר
דות כרתיפ — סיור כעולםהראשון של תכניתם "יה-

שהרב".

עורףתכנית דליות
טלו! נמיופ נית-ננסת

הם הובילו אותנו אחריהם
בדרכים ובשבילים של האי
לות יהוויות מפוארות והעלומקומות שבחם היו בעבר קהי-כרתים, הביאו אותנו אל או"פ
מובא. Vבאהנינו םיםוו חי, מרתק ו-
אורן- המישור כולו, בעיניםבעת ש"הלכנו" אחריהם, ל-
— עצומות ונאווניט כוויות,
אמרנו לעצמנו! כמד, הכל,
שסיור יה לא הועבר על מסך
חטלביויה. אמנם כל תיאור ו-
כל סיפור כאילו חומחשו לפ-

וומה שמיעה לראייה•נינו, אך בכל ואת — אינו
הורוה לעוות שיוות השי-
צועו של ועיון ישן: לשהווחו הלאויטי.היווני נתממש בי-
נתכנית־ואויו את העולם ה-
נו עוו•יהווי שהיה באי כרתים ואינ-
אחת השכונות היהוויות לשע-ישראל וליות, בעת סיורם ב-הוה" — אמו ו"ו אנקורי ל-"ואח נא את המלון הגוול
השעה ?אכלנו כא! אווחת־צח־בר באיי כותים• "לפני מחצית
סת היהודי".וים. ישבנו או על נית־הננ־
בנוי מחציתו מתחת לפני ה?הכנסת" 1 בית־הכנסת היה!מו, פירוש "ישבו על בית-
נות את ההויסות• כן נקבוצים, וחשלטונות החליטו לפ-הכנסת בין, הבנינים המוסצ-קוקע. בשנת 1942 היה בית־
במקום בית־כנסת !ה. ומהתים האחוונות נבנה המלוןבית־הכנסת בתוך עצמו• בשנ־
שט עומדת עתו?"• מסעדה, בהנבנה במקום השער היהוויו
כבר כמה פעמים באי כותים,ו"ו צבי אנקווי, שביקרלרקוד ויקווים כותיים?נוהגים לשיו שיוי כותים ו־
את הוחוב היהווי, שנותו ל-וק לפני שנתיים עוו מצא כא!נוכחי בי! השכונות היהודיות.היה נדהם ונסעו בסיורו ה-
לא יחווים. ואילו עתה גם ה־
וחוב, בצוותו המקווית, איג־

נו...
י ומה שמכאיב ביותר, שמכל
היהוות הכותית המפוארת לא
נותר אלא ווג יהודי אחד ועוד
מתחנכים כנוצוים•יחוויר, אחת, מומרת, שבניו
'העולם היהודי בכרתים חוב,

-לא־ צברי...;
"בימת הצעירים", שפתח
שירות השידור שלנו כמג-
מה לתת אפשרות לצעי-
ויפ-מטש להתבטא מעל
גלי האתר, אין ני, הלהט
שבו נחונים בני הדור הצ-
עיר 'שלנו, ובעיקרי נעדר
ממנה הדיבור הגלוי, נופח
ח"דוגרי". ואפ לא די ככד
— חפרה.היא, החכמה ודד
דינו.עוקצנות האופייניות לצכ-
יום אי, שעה 19.50) זומנובמסגרת ה"בימד," (גל א',
יחד שלושה צעירים משלושה
עולמות! 'בחור־ישיבה, סטו־
ונט ערבי מטייבה והבר קי-
בו נדי להבטיח שיחה מענ-בוץ אייל. צוות כזה — יש
יינת .ומגוונת כיותר. אך לא
עווני. התכנית והמדובביט,כ! ד,יו, הדבר — באשמה
ששאלותיהם היו, אם להת-
בטא בעדינות וברתמנות, לא•
ההאוי להעלות לבירור שא-לימון צוות כה נדיר — מן:נבונות ביותר. כאשר מגיעים
לות יותר מעניינות ווציניות

מאלו: מה דעתם על כסף,
מינים אצל בגי ישיבות, אצלאין.הפגעים בין בני שני ה-
הקיבוצניקים ואצל הצעירים
הערביים. נמה מ! השאלות,
אנשי הצוות השתדלו לה?לפחות, היו מחוסרות טעם.

לות לא גרמו להם תענוג רב.שינ לעניי! גם נאשר השא-
אולם האמת ניתנה להיאמר,
כי גם הט. לא חבריקו ב-

מיוחד.

\-  מח0נאיי
דרושי'

לחלקי חלון. למ3)ני1ח
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את ההצגה. אבל אין מוקדם ומאוחרהנאתי הפרטית ואבי ראיתי במאוהושלות מקוים ונסיבות חשחו אתההצגה. אף לא על היצירה• השתל-קורת, מלאה ומקיפה, או הלקית, עלמד, שייכתב כאן איגו רשימת בייגתו ואין הוא מוצג על הבמות.ששוב אין המודעות מכהיזות על הצ-מגלמת שלו: גילה אלמגוו, שעו.מאותו זה לגיבור האגוה פיטו, !ל-8ולי זה ההסבר להקושחו של טוו!*•יוד עליגו ובאגדה נמוג והלד•ין יטר פן" היא אגוה, וכאגוה
בממלכת חאגוה. על רקע זה חגעחי
למסקנה שבלב, בי רק לעתים וחז-
הרמונית, דמות עם המגלם אותה,קות מדהים עד לידי כך, בשלמות
נפש עם המגיש אותה, תפקיד עם

הממלא אותו.
גילה אלמגור ופיטו פאן נולדו ב-
מול אחו? הם תאומי חלוט, אם לא

תאומי מציאות.
טמון, הלבוש לתמליל. קובע ווחו?ע1פאף הוי !ה מחומר. אבל לא**כנאים יאמוו, אולי, כי "פיטו* *־ זי

איגה קובעת• הווה קובעת. ווושל יציוה. ובעצם, בל הצורה בולה
בלבו של היוצר, וק היא, היתר,ותה. וכאן יש לומו, ני אהבו. גוולהמקבלת את ופופה האמיתי ברגע לי־
לא שמישהו מייסד אותך או משכיל— דמות, סיפוו ואפילו מוסו, השכל.מסוגלת להוות וללדת את "פיטר פא!"
א1תך, מ1סר ההשנל גלום' נא! ב-
אותו משהו בלתי מוגדר, המשווה
לחיים את טעמם ואת ניחוחם, את
הטעם של החיים ואת הטעם לחיות

את החייט.
פיטר פאן נולד בער&לי סקוטלנד.
שמים נמוכים ואפורים שותלים בלב
געגועים, תשוקה להידות. גימפ מ.
שהאגדה ליותה אותו י בדוכו במשךטומי' של גנות אלמגור, היה סקוטי,ברי, אביו של פיטר ושושביגה הפופ־
89 שנות חייו. צריו לקרוא כיצד
הקרוב, כוי לתהות כלשהי על קנ-מתאו אותו י.ב. פויסטליי, ידידו
חבוי הותיק, הרומניסט! וחדומטווגןהסוסו והמחזאי פויסטליי "גיםס בויקנו: "זה היה ידיד מהר" כותב
יציות דממות-עגק, משולות לאגמיםהסקוטי המפווסם. הוא היה אמן ל־
לתוכם, נדי להעלות ביעות וקצףשל ממש, ששוט אב!, שהיית מיידו,

הוים, מעשנים, כאותם שני קטויםלא הפוגה, מעשנים .ושותקים ומהו־מקטרות ארוכות... חיינו מעשנים ל-שום שלשנינו, גט 'לו וגם לי, חיוהווחות נפשית מוחלטת, כנואה מ-שות !את. בינו לביני היתה קיימתלצורך שיחה, לא היתד, מצליחה לע-
אגם וג1ע !וממה של תכלת•ני פיטו פא! נולד נשעת מקטורת,אני למך מתוך עוותו של פריפטליי.שנשכחו על פני פסים ניוהים..."

שהקנית אלמגור
נולוו במזל אחו

את מחזהו הפנטאסטי להצגה. המזההאל עולם הרמפה. רק לאחר זמן חיבר\• שלו רומנים, בטרס יוליך אותון!/מס ברי הקדיש. לגיבור הנערי
־בישואל. אך'זוהי'מתוייק כמהוה לנועו, וכך, במס- טעות יסודית. זהו מחזה לנועו מ-גות זו, גם הוצג
שלא אבדו, לחם לחלוחיתה של תקופתמוטב לומר, כי זהו־מחזו, למבוגריםבוגר, מבוגר מאו ועו לקשיש,י ואולי
הילוות ועווט מסוגלים 'לחלוט, לחת'
געגע ולהשוק• הסיפור על הילד ש-
איננו ווצה לגדול ומעדיף להשאו
המשיך בתוך התלומ ודומיו!, מהו אםלנצח בחברת הצפרים ,־הקוסמות, ל-
לא םיפוום של רבים מאתנו. בוי
היבר גם סאטירות (אתת מה! "קריי־
ט!ן הנעוץ", הוצגה בשעתו ב"הבי־

הקהל האנגלי.עד היום, למח!ה האהוב במתו עלמש1ם כד נחשב בודאי "פיטר סאן",אותה בכתיבת אגו1ת-מח!איות דוקא•חחבוי. מוצאת את אקלימה ההולםשאת סממני הדמיו! הקסום וההומורמד,"). אבל דדך-נתיבתו הענוגה, נו-
I להביע —? ולא להיכשל — את%?' ק שחקנית רגשית היתה מסוגלת+ * +

ווטנטיקח, דמעה כאגל טל. פאתופאבני חח! הדרושים לאגדה של ברי.מלאי הנפשי־הדרמטי שלה את כל(ילד מתו. גילד, אלעמימצאד, ב-מיות פיוטית, שחמחואי הודי אותוההומור הדק, ההקיק, זה הספוג פסי־
עמוק (ללא צעקות!), ומשחו שאפשר
מיתה השחקנית-מליוה. לחיות את פי-לקרוא לו "אוירה של מלאכים". גילה
ילוו, מאושות, מוקפת מלאכים וקוס-שום שלא ניתן לה לחיות נעוהרכה,מצאה את גאולתה במות הווחוו!, מ-ליהם שונים. גיבוות "לאחר חנפילח"לארתור מילר, אחת היא, ורק משעו־מילו וכוי. כי הווך בין ג'מס בריחגיוי. כי באישיותה של גילה גפגשוטר, ואינגי ווצד, לצוד סווונס ב־
מות ומאזינה לציוניי הצפוים בעפאי
האילנות. ורק כך אפשר להסביר את
העובהה המפליאה, שגילה . אלמגור
טואלית, גם את הצל חעצוב שלידעה לגלם ולעצב בצורח נח מגיים־
מוילי! מונוו וגם את הבבואה האוו־

רירית והמאושרת של פיטו פן•
? ?*- י . כדי שבוצמבו תהיינה לנו שושנים". !י"אלוהים חעגיק לנו ?את כה הונוו!, יימשום כו אומו ברי באחד ממחוותיו:I- להם, לאנגלים, שושנים? נגניהם. ;ף< חושי החורף' העו של אנגליה איו ;-
; אימוה דקה, עגוגה, עמוקת הרהור,
טלגיו? ועל געגועים! ?על !כוונות ועל שושגים, על נופ־' ;
הגבעול הענוג" והמופלא של אחת ה- י!גילה היתה, במשך לילות ונית, !
שושנים היפות והריחניות הללו, אשר .<
גצח, שלעולם איו אחריו יקיצה. . .;בני האדם המתרפקים על חלום שנ־.,!בגנו של.בוי, ובעצם בגנס של כל.!

י\ %יי"?יי??י,

'I ' ._ ? ! ?י' ''
\ 0י £3 ה?.€י31111 £3 ד 1

 1"ת 1:ןי1־41\
I ,נדם־ד"דןדזנ בו,

1 1311113 43 71)114*1131 I

I לסילוק לנחות! במקום לרסס - Iן לראשונה גישדאל: שמ<ת גוהפנגית ן
ן 'שימי גא מיפה אחת של נילה־וד ן

I בזןבודן אחד של נילזדזד מגיל 200 |
I *̂8̂^̂^*. 

I טיפות בשלנל אחת פעילה מידית

̂^̂^ ו ־"1̂
1' נילודוד הוא מוצר בינלאומי הנמצא ן "

ן בשימוש מליננ' בתים נאוה"ב• 1 '1101 יי 4 1§111 י

! ככר שמענו תכניות
; רפות י במפגרת משחק
?יטחן טובות מאד, מהן; הראריו "טובים השנייפ"
: בינוניות ומהן למטה מ?
!ה. אולפ מישור מצויין
כזה כמו האהרוז כפי-
; כינייפ (גל בי, יום \•/! דרה על שידת ימי ה-
י עוד, לדעתנו., שעה 21.00) — לא היה
: המרתק במישור !ה חיה
לא רק בשל העובוה, בי
הפעפ התמודדו בשלב ה-
גמר, לואשונה? שתי צ-
הציל מחברויי-יאוי אבגר,קר — מכות השאלות ש-עיר-ת, אלא גפ — ובעי-
: ובוכות ח- בקיאות הרבו? !הרוח 'זדי?בהיגוי גפלא
, מתמודדות•,י ספורטיבית שגילו שחי ה-

; כל הכבוד ו

!טובות השתיים

שוות שבועי באנית מענוות לנוסעים ולמכוניות לסווגין,
בימי ראשון ועוני ע"י

^
א./מ .אב"וש־ ¤¤5
פנה לסוכן הנסיעות שלך או ל: אלאלוןז ושות'פיזואוס * גרינזייויללימסול ¥ רודוס *

תל־אביב!-אלנבי 94,יהיפה: רהוב כיאט 6 י

" ' גבית משפט השלופ ודל־אכיכ_יפו.י
בעני!: ת. אז, 13592/66
ובעני! ו פרדי פיז'וטו, דיל באל-על רח' הנדזד הענוי
12, חולו!. נגד שמואל אדלר, מהנים קתו, מוחוב
הגדוד העברי 14 חולון. הנתבע: אני מצטער, שבעת
נעס וווגז. ז!טותי, לתובע דנוים, שלא צוין הייתי.. לוטו
ואני מצטער על הבושה שנגרמה לו כתוצאה"מנד.
איני, הזשנ, כי דנו' שאמותי היו מנוטסיפ.לו שלטתי בוו1ד לא הייתי מטית כלפיו את מו, שאפו"י,

̂?־.-?̂ייז'.* '*?"**> V ? •4 י ,
!14־ *י י*' '*'_'.'"' V' " ייי' <"־'
? ? '% "" ' "-'" '" 8̂ '"' ~י '*' •?̂י" '''"

, \ "̂.

ע"י מאות אלפי אזרחי,ישראל:- וכןפגישווני"שלום 1'< - .טמזתל"ילפורט־סעיז/'שנתמכה 1י
עם אישים רמי מעלת בכל רחגיי העולם תומו' " ?

ללא ספק, תרומה לקירוב השלום גין.ישראל
לשכנותיה. אולם,יעד כה היו אלוז־ימיבצעי???
גכז• הגיעה העתי לפעולות יחיד, ואין די
שלרבים• י

; כולנו רוצים בשלום• אולם השלום'-לא יבוא 'י .ל*
מאליו, יש להביאו ולא בדיבורים בלבד אלא 7 י*

בעיקר במעשים• י ־ י
כדי לתת ביטוי לרצון השלום של העם בישראל ובמגמה להניע את הממשלה והכנסת להגביר
את פעולותיהן לקירוב השלום - תיערך מחר, יום שלישי, י' בתמוז תשב"ו - 28 ביוני 1966
צעדה מאבו־גוש לירושלים, אליה מוזמנים להשתתף כל איש ואשה; צעיר וצעירה בישראל
המוכנים לתת ביטוי מעשי לשאיפתם לשלום בפני שכמנו והעולם כולול והמבקשים להוכיח

?השלום• כי הגיע. הזמן לרוחות'חדשות, דרכים חדשות והצעות חדשות למען
הצעדה 'תיפתח באבו-גוש מחו, יום שלישי, בשעה 2 אחה"צ, תגיע לשערי ירושלים בשעת

5 אחה"צ ותעשה את דרכה לכנסת.

תושבי ישראל, יהודים וערבים, שנבצד מהם להשתתף בצעדת חשלובו, יצאו מחר

'ום שלישי בשעה 5 אחה"צ מן הבית ומן המשרד אל הרחוב ל־5 דלןות כד*

להביע בבד את הזדהותם עם הצעדה ולקיים את הכתוב "שאלו שלום ירושלים־

3ל הד1!ני0 3עו5י01 ־ 397139!•!£
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- יום מטולה-
,. בקול־ישראל

';הוא יום גי, :
, י' בתמוז תשכ"ו
" ?י יי(28-6-66) -

הרצל, אלימלך רם,9 עורכים: יעקב בן
חיים יבין, דן רביב

־ משדרי י היום . ". ,
סיור על אומות אבוי מטו-שעוז 07.45, ושת א' —
לה חגובלות בשטח לבנון•
עפ משמו הגבול המס"ושעה 09.30, ושת כ' —
לאווך הגבול הצפוני.

בייקור• בבית הגב' רווליג-שעה:11.00, ושת ב' —
שוגיט במושבה.סקי"— אחד הבתיט הויא־
שעת.13.10,.דשת א' י—
'.יחי זיגל&וםיאון שחוקם במ-,'מאגישי תל-חיי, בחצר תל-'עם שג"אווסון-זאליוביץ — ? •. - ק1ם•. ,',
י ושת א' — חידו!, גושא פוסים, על?שעה 16:30 ,
תולדות ההתיישבות בגליל,
'נהשתוזפות תלמידי ביה"ס
— בעריכת שמו- במטולה

אל ת!ן.
.של. מטולה• '".סיור בבתי המל!! והנ1פששעה 17.50, ושת 3' —
'מטולה, במקום.על בעיותיהם ־י של צעירישעה 19.20, ושת א' —
?וותיקי המושבה מעלים !כ-,שעה •21.03, רשת כ' —
:,משיוי ואשוגיס בהדונת-וונות *ימים עבוו ושרים

אפיינצו.



הב*ת הקען שלך
ווז*ר*ד הגדול

- מאת ערד! כהן -
מת חוש געילם כלי הכית
והמטבח כיויד 1806? מעט
טאו. *ן מרבית המוצגים ככר
ואינו פח ?ושם. א6 בחלונות
ואחוז טלזמיים, באלה של
ארונות הזץ, אז, בתצוגות של
יגומניפ שהניאו *ז הסנוניות
הראשונות של תוצרת הדן, עט
החשיפה והתרת יבוא מותוות.
ליד פסלוני שנחב, עץ ונחו-
שת, גיצבים בגאווה ובחור
נוצץ, סיוים וקומקום בעל
סון) מאלומיניום. וכל !ח ב-ידית נאה ושימושית (באלכ-
אלומיניום לו אנו וגילים. ב-נוצץ ובתיו הרבה יותר מו,•ניתן חאפחיקני. אלומיניום זה
עבודות יד שימושיות למטבחאותו ניחן יש נם שפע של
ולשולחן. כגו!: כלי חוס פ-
שוטים, מגשים ופלחיות זעי-

שת, כמו שהיח אצל סבתא,רות מרפיה וחוטים, ולי נחו?
חזק בלתי שביו ואיתן. כלי
לכתישת עלים יגבישים, מגשי
גוני עץ משחגים נבלי. בני-עץ וקערות פרי גדולות, ב-
וצלחות העץ בעלי הקווים ה?תן קווב ניצנים מגשים
ישוים וחחוים, הנמצאים נבו
מיבוא, אם חיקוי.כמעט בכל בית ישואלי? אם
נסיוי הסיליקון, נהם אפשו
ומיצים, חוגימו בישול וטיגון.לנשל ללא חופפת שמן, מים
באחו המחבתות, סיוור מיוהו
של מחבת1ת משגה קטנות, ל-
טיגון ביצים. מכסה הסיר? פ-
פיוקפ, משמש בגפוד, לאפיית
עוגה• ליד מחבתות שימושי1ת
אלה ראינו גם כלי הגשה נס־
לאים, סכו"ס מגיווסטה וידיות
עץ. מעוכלים עפ הוספות לנל
פעולה דרושה במטבח. מכוג1ת
כביסה, מקורים, מייבשי שי-
ער. נרילוים ובלנדרים. בקי-

המאוווויפ הועיויט והנאים,תמשת נהם. מה שקסם לנו הטוכאשר כבר יש לה, אינה מש-חולמת ני יהיה לה במטבחה,צור — כל מח שעקרה 'הבית
חטובים במיוחו למסבה היש-
ראלי החפ, שאסשו לחעמיום
ליד הכיויים או שולח! הענו-
וה והם נמעט שאינם תופסים
מקום. גם שואבי האבק הול-
שאת אותם בשעת הניקוי. .כים ומצטמקים, וקל יותר ל-
ליריד הניאו לנ! .שפע של
רק, סגלגל וצהבהב. כוסות ה-כהיויט, וחדים, תכלת, ירק-סיוי אלומיניום, בצבעי פסטל
לגוגיט הכהים, במקום !כו-יי! והמים לע1מח זאת, עבוו
חויף. חידוש גוסף, ארצות ש-סות נ"לאות באוום כהח, כח1לנית לבגח וצחווה, ואיגו כו-
פשוטים ובעלי הצבע חאחיו,הצטיינו נקו היעח ומלים ה-
חוציאו לייצוג, ספלים וצלחות
נפוחים קטגיט וקישוטים.
ככסף, תמיד נאים ושימושיים,כלי הנירוסטה, הגואים ממש
גפ אם אינם בבחינח חידוש.
בעיקר קוסמים השילוב של
נירוסטה תכוכית לבנה ועבה
לכלים, כמו: מלחיות, נליט
להגשת ריבה, דבש, רטניפ
ותרסינח, מעני!, קעוות הקר-וכוי, גם השילוב של נירוסטה
שוט, המוצגות בכמה ניתנים,מיקה הגוולות, לםיוות ולקי-
בית. כיוס ח! גהלתהכל, מג-לא חמיו־ שימושי ומתאים לכלחיו סעם חידוש מעני!, אס כי
פת הקוםיקה הפומית, פשטה
קרמיקאית.בארץ, כמעט כל אשה היא
לא כל האוצות מהממות את
בתיהן בהסקה מרכזית• יש ש•
נו ביריו. חם קסנים, עגולים,ישן נושן. תנווים כאלה חצי-מווקקיט עוד לתנוו הנפט ה-
נאים וקלים לטלטול. אנו מ-
אותם אוצח, או שאחו המפע-קוות שלקואה החורף ייבאו
לים יקבל את היוע לייצוום.
לים חולים שכל עקות ביתשיים למטבח של יום יום, ק-כל הפריטים הקטנים והשימו-
צמאה להם, ויכולה לוכוש או-

תם, נעות מהיויו.

!וצלו! תסוחי עץ:
הקציפי שלוש ביצים, הוסי-
פי נוס פונו, יכום קמח תו-
פה• קלפי ופרסי לםווסוה אר-
בעה תפוחי עץ גדולים. שמני
חנגית אפיה. הניהי את פרו-
פות התפוחים וחגי עליהם את
בינוני עו שהבצק ישחים.תערובת. הבצק. אפי בתנור
פזוי מעט אבק סוכו מעל.

צלו! ממולא כענבים וז'לי :
מלון לכל סועד. וחצי אתבחוי מלונים קטנים• חצי
המלונים וחצי לשנים. הוציאי
את הגועינים ומלאי נתעוובת
של ז'לי לימון, נופ וחצי מים
לא ההצניט• לאהו שהזילי הת-חפים ושתי כוסות עננים ל-

?וש קשטי בענבים םעוובים
סוכר•במעט שמנח המוצר. 'וקורט

מחית מישצש:
בשלי פישמש במי סוכו. ס-
גני• העבירי את המישמש ו-
ון מסננת. ד,וסיפי סונר לפי
אם יש צורו, ושמוי כמשקהתבלי במיץ לימון, 'בסוכר,בונים. את "חעסיס" ומבושלפי יחה עם קצף משני חל-הטעם, מעט מיץ לימיו והקצי-

קר•
עוגת שודןולד

!והי עוגה הגיגיו! הנמסה
בפה, ממט. הכנתה קלה? ו•
במידת ואין זולליט אותר,

עשוייוז להשתמר אפילומשר יום-יומיים — היא
שנוע.

הכמויות: 4 , ביצים, 60
גרפ (6 כפות) קמת תופח,
50נ ג' שוקולד בישול,
150 ג' מרגרינה, 150 גר'
פוכר, חצי ספל צימוקים ו-

אגוזים.
•הדומו!: מערבבים את
החלמונים במוכר. ממיסים
המרגרינה, מצרפים יחד אתמעל אדים את השוקולד ו-
שתי. התערובות. מוסיפים
את התלבוניפ המוקצפים,
הקמח, הצימוקים והאגוזים

(אעשר .בטנים).
לאחר? שהעוגה 'מצטנינת ..
הים 3 ?צ&יות מים עם 2— נ!ורו)י0"קרא6:•>£ית?-
כפות קקאו וחצי ספל סוכר,
מסירים מעל האש ומוסיפים
שוקולד. מערבבים 'ויוצקיםשליש מרגרינה ו-50 ג'
על העוגה. חותכים לרינו-
מרובעת),עם (רצוי לאפות בתבנית

המתוק, המתרץ הוה...

מחוץ לשעות הימיסבמ
- מ*ת תמר אבידר -

מי אשמ?
טנועוומ ושיקים עבות• נשיםנשים נה רבות יש בונים0 לפתע גתגלה הובר? ל-
כה רבות, שעו כה יכלו להלד
עוור את האשליה כי הטבעבשלוות ברחובה של עיר ול-
?הנן אוח! בוגלים לא מבוע-
תת — נאלצות עתח להציג
חו, העקומות...ה! העבות או, מה שגווע יו•לואוו, את האמת: את וגלי-
מה בעצם קוה כאן ן גזרו
עלינו לקצר את חחצאית• גוה!
עליגו לוותר על !־,נוחיות של
אימותה אינה עולה ומטפסתהישיבה הנוחה בחצאית ש־
נלסי מעלה•.גזרו עלינו לשנת
בבוכים צמוהות וו לזו ולהח-
זיק במלוא הזהירות את חחצ-
אית לנל חתוומם לה נלפי
מעלה• איסוא הימים נשישבגו
מבלי למתוח את החצאית

כל חומן כלפי מטחו
בעצם איו אני מאשימה את
נמנע מצידם• החילה חשפואבל — היד, וו. צעד בלתי-הנשים — אלא אר! האופנאים.
הכתפיפ. הצעד הבא היה ה-לנו את חוהועות, אחו — אח
מחשוף בגב שחגיע, בעוונו־
משנכשל הנסייו לחשוף אתתינו חרבים. עו למתגייס, ו-
החוח וגם חשיפת חטבור לא
חווה של חברו? מענייו מח!כחד? לחצלחה גדולה — הגיע
או תווו של... מי יווע מח.יחיד, בשנח חנאה? אולי יגיע
חם האשמים באי-הנוחיות אלאתאמרנה — לא האופנאיט
אנחנו חנשים שקיבלנו עלינו
את הוי! ולא ניסינו לחתמרו.
אבל אני ניסיתי, באמת, ולא
וח אני מקדישה את חשעותהכינו אותי. וכד בלית בוי־
לקיצור השמלות. אני מניחההיפות ביותו של היממה —
ני המלאכה תסתיים עד ה-
האופנאים החליטי להסתיר לנוסתיו, ואו, אולי, נתבשר כי

מחדש את הבוו•
מהירח שי ת88ירת

0 ידיו־ שלי חוור. מ-
הפליא- אד במקום להלל אתמספרה והיא קצוצת־שיעו ל־
חספוית שלה — חשמיעה נג־
וו, טענה מוה: ההוצסנית ה-
וו, לא די לד, שחיא מתיייח-
לקוחות' שלה. השבוע העלתהסת בזיל1ול ובגסות אל. ח־
את המחירים: עבור תספורת
היא דורשת עתה עשרים לי-
רות י ועבור צביעת שיער 'היא
מקנלת"אונעיפ ?וגט המישיט
לירות• ידידתי ביק'ןה ממיני
עתי!.להתויע"על כוי מעלי' דפי י ה-
מניכתי, עטתי לה, אין כ-
מחיוים כל עוו אתו, הפתיות,דעתי ללחום גגו מפקיעי
והביומגיות משלמות לה• חפ־
וא! ירוו המחירים.סיקו פולכו לבקר אצלה —

במוחו של משוו חתייוות חישואלי עלה ועיון מקווי מתחו!
וןמשוד ברומא — שיר הלל לכבוד כובע הטמבל.חישואל• חחביב לגוגיון לוז"ויס• ני! השאו, חובו, ניומתלכובע הטמבל• וחיא — לחנון את חכובע חשל1מיאל1
!ה4לא ונלא•. משיו ונועד נואש מצעי חסזנווניס שש,
כמובן, שמיו (תלווה לשיר ביטוי ויזואלי בצורת ויקוד,
שחובו :על-ודי ממה חליי, לא הבמאי, כי אם הווןןץ.
הקצב הוא סלט של הווח, שייק' וציה ציה? הבכורה
זה נוחו של וח שליש•שנשרתון — בנוכחות לא גתווג ולא <ו1נר מאשו לנ' ק,<•הישראלית של נובע טמבל גתקיומח ב"מינו הקסמים-
וות"וות." מישראל לוומא•להיות השחקנים — ני מלמוים ויקוו זה שם להונותאגנ, ההצגה תמשו גנוועוו! שותוו יחצומיט יובלו אף

השנים המוכות

שאני אוהבת לקרוא ולהעריץנשים ב"אובוובר") היא האשהדי! וייטהוו! (בעלת טוו ל-0 העתונאית הבריטית קת־
משתדלת להסתיר• את עונותבת על האופנל, תוך שאי! היאלי בשקט. בשעתו היתד, כות-
היותה האשה המרושלת ביותו
שאת! בכלל מעלות על הועת...
כשהיא כותבת רשימה על לב-
החלט לפתוח אותה בתיאורנים עדינים היא מסוגלת ב-
חיפושיה הנואשים באוון ה־
שמלה תחתונית שהאימרה ש-בגוים ה"הפוך שלח. אחר
לח חוש הומוו טוב ויבשלה עדייו אינה פרומה••• יש
וכשהשתתפר, לא מכבר במש-
אל שגעוך בין. יגשים, בגיל.
תשובתה"נמלוא תישומת.הלב.שלושים"פלופ — קואתי את
מטרת .המשאיל הייתה: לו,1כיח
את המסקנה של עווכת המש-
עיו בטרם ניגשה לראיין אתאל (אליה הגיעה, וזוששתני,
שים דרנו השנים הטובות ב-הנשאלות,..) ני שנות השלו-
יותר בחייה של אשה. הנש-
אלות לא היו עקוות-בית רגי-

"עילית" המקצועית ולכל אחתלות. כולו נימנות על ד,-
יש עיסוק מעניין ביותר: בי-
בה או עתונאות.מוי, תכנו! אופנה, ציור, כתי-
היא נר, 40 נקיוזנ 0,11 ל-משיבה קחהיו וייטהוון, ס-
תינוק בן שנתיים: י לגבי היו
שנות ו,-20 שלי י שלשלת בל־
תי-פוסקת של 'מישרות מתאי-
מות וגברים בלהי־מתאימים.
עכשיו חולתי לרוץ ולחפש
אחר יום אתמול כיי ענו• נ-
שנות ה-30 שלו אין את חיי-
בת לעשות את מח שאין ב-
שאין את רוצה בחם"• בגילירצונך לעשות בחנות אנשים
25 הרגשתי עצמי" זקני, בת
?.בגיל- ?!?כרונולוגי40, כי הדגשתה שלי 'אשד? אי- ,נה חלויי̂ה
שלה אלא'בהישגים'הממשיים.
פוק בענווה• אנל בשטח אהדשלה: ביה, נעל;"ילחים, סי-
אי! אני-יכולה להושות לעצמי
ללבוש כל מה שעולה על ו!מעכו : בגילי אי! אשה רשאיתאת החירות שנהגתי בה ב-
הה. עחה קיימת הסכנח ש-
למגוחנת.לבוש בלתי־גכו! יעשה אוחד,

— מאת ארנה עוכר —
• ביום וזחכישי הקרוב, ב?
שעות הנוקר או אויר ה•
צרדיפ, נצער גהשונינו ל-
הגינות פדופ עונ ת־לימו?
רי*,אנו נחזה כהצגות ה-
הגינות כיוכ שנת הליפו-
ככר אר. ילדפ העני או ר•
שלישי, ראו אות6, טע!,
פעמייפ ואולי יותר. שעב
נתרגש כאשר רבן או הכת
יגידו י אמ תכקיריהפ, כקול
הזק, ונראה כהפ את ה?
שהקן לעתיד, הפרכי שלנו.
הפורות הוציאו מחוש את
המכניס חפוטיים שלח!, את
הילדים המוכשויס, שאינם
חוששים להופיע, שפחו הקהל
אינו נופל עליהם והלוטדיפ
מורות מתגאות6.יגחפי בהצגתאים כל שנוי• "נוכביפ" שה-בעצם, "הכוכבים'' שאנו ונ-את תסקידיהם בקלות• אלה,
דים האחויט, שעי פי הויונכל שליש ובסוף השנה. היל-

אף אינם פחות מוכשויס, יש-
או ויחכו ?וגע של התחלתנו בצו, ישירו במקהלה, יקנ-
הזלילה. מקבלים את הוועזוח
וחוזוים חביתה, כדי לקבל
את מנת הפינוק ותשומת הלב

האישית חביתית.
האס נדע להעניק להם או-
מה? אגב, תשומת לב זו,
מלה טונה, נשיקה ולטיפה,
ווושים גט נאשר התעווה
מוצגת לפנינו. לא כל ילו
עליו השלום, לא תמיה הביאהוא איינשטיי!, וגם איינשטיי!
להוריו תעודות נאות עם הו-
תעוור, לא תיראה לנו כאי-כח "טוב מאווים". כאשר ה-
דיאלית, מוטנ ולונע להסת-
כל לאתוו אל עצמגו... ניצד
נראו התעודות שלגו ז לאמיתו
של דנו התעודה איגח נבחי-
גת חדש. הוייידעגו את מצ-
נו של הצאצא שלג! ככל ימות
השנה, והתעודה היא וק סי-
כום• ואפ לא ידענו והתעודה
*65• האמהות צוינזת לשאתו,יא.ננחינת חידוש, לא הילד

בעונש -ל של-? יופו".

"אמא, אמל'ה 7זל*חה
"
לבע\V על<,-את לא צר*כ ה."

אגב, הוא אחו הנוגעים טנואו גמיווץ חסוסימ המלכותי, נאסגןוט•נל שאויוונ חאויגינז שבביתו ימצאו <זיף שוף "שינון קבעי בתיד נובע צכוע זח•
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הרמוניקה" "
חצאית הפלא

החצאית בחבילה חקטנה•מיליוגי נשים גאיוונח נבו קנו את חצאית הפלא,הולמת להפליא, צבעים מוהיבים, אלגנטית ושפווטינית!, המושגית בלבוש חאשה המודרנית י.
מוצו חדש של מגשו הלבשה — בשרות חאשח המוזונית
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ווג. חדש ,ני ̂̂̂^ ז.< י6
יומ*.*זמחי0.>מ*מ, אפי-ח"כוטייןיט" וה"דיפקוט•— טאוז יהודית חנוד —
לו כימים חמים אלה, מפט-
מע נופף עוד אחר, שקור?ריות אחרי וזגשט. ככל ש-
איפ לו גשט מטורן) יותר.
עכשיו הולידו "אבא-ריפקו?
כשוף', או כתוגופ חפשי,הושר. קוראיט לה •,,דיפקו?צ?" ו"אטא־פוטיק'', יצירה

היא אילגה פווטן, האוהבתייוטת ה"דיסקו־פשון" ה1ו,"אופנת-תקליטיוז".
לאכותיים, עם עבו של מווו,שמלות קצוצוות וויסים מ-
להתעמלות, קווס לאופנה ו-
של בגוי־ים בצופת, עתההמהוה, היצו! ב"הא הידיעה"פאויס, אצל "פיטו פן"• לאכמה חדשים של דוגמנות ב-
החליטה להיות לאמוגגית של
ויה.עוכה ב"שבוע חובש" בנה־תצוגות אוסנה ואת ה"בנווה"
אילנה מוכנה לחודות בגי־
פשון" אינו מקורי. ,באנגליהלוי־לכ שהרעיון של "דיסקו-
!מוסת עווך כל דיסקוטק,
תצוגה של בוטיק, החביב
השישים.זים, ללא יומוות וילידי שנותשל דיסקוטק — שגיהפ עלי-"בוטיק" גואים טוב, ע? וקעעליו. למה ז כי בגוים של
גוי שלא גטגו חלילח, אח־
וי העולם הגוול, איוננו, אי-
בדיסקוטק של פווויקה•לנה' ערב של "דיסמ"פשז!"
הצוגה כבר היתה במקום כלהצי שעה לפגי התהלת ה־
לו פי!וג האויר לא הצליחנר הונו, "אוירה" עד שאפי-
פק וגב אל גב ישבו געוותלהפיג אותו" מופק אל מו:
על העפעפיים ותסרוקות עםכיים. איסור עם הרבה לבולות "אופ" חושפות לב ובר-המד ב"תלבושת חובה" שמ-
פ!ני על המצה, מלוות ננעוי
חמו, במכנסיים צמודים וחול-

צות צנעוניות.
שד על התקליטים, החליפהה"ויסכוחנת" — הגנות א-
נתור תאה הנישא מעל לוה־
בת הויקזדים זזת אזאמו ב-
את הונילות חאחוונח זפווי,"בופה נובה", הצופים החליפו
הלא היא המאוחה, נשנמיית
שיפו! שקופה בגוו! של קו־
פה־החליקח משולחן לשולחן,גיאק וקומה' ?נמנויקיט, הל-
כשהיא משאיות? פה חיוו!שם
האורות (נדוד כלל, מקסי?שו "נמו בנית". וא!, הועלוליטוף. העיקר, שכולם יוגי־
קפדני בחשמל...), אילגו,.פ-.וים בדיסקוטקים על הסטן
וומן.בשמלה וווווה יאוונה
החליטה ? את הויןוכוהנת
נפנתה והדוגמנית הוא־
מקורי ביוחר שנואה עו כחשונו, עלתה על המסלול ה-
באוץ — בו המשקאות שכו-
פש1!" החחיל.סו, נשטיה — וה"ויסקו־

השתתפו בו שלשה בוטי-
עמיאל, קינוצניק נעבוואופ-האיש של "ויפיפי", וטילאחוונח, ל"נוטיק".חנות בגויט !היקה שדעכהב! שלשה חדשים ו"סקוילי",נוב", ב! חצי שנה, "ויפיפי",קים. הותיק שבהם, "לילי ס-
נאי נהווה, הונית שהוא או־
הב, שני הלקים י רכוסים בכפ-
דקיקות' '"ומלויוצומ"• המוכירותהווים !עיוים, שמלות;שיפ!1
עליון של ? ד,ש!ק!ייס. ,כיסו אך נקושי את חלק! ה-פות. הנגדים שי "ריפיפ??"גוונים גועוים ו...שוקיים חשז־נגד,יס של?,,?ת,-"שנח, שילובי
מתוגח יותר ונינו ננגוים ש־אצל "פיקדילי" שווות רוח

פס בשחוו־לב!, הפחים וצווא-שיש לה! להניד, במשי 'מוד-אים לה! והן אומוות מחשגי ווגות ידיים נשיות? קור-נוצוו ביד נשית• נעצם,
רו! לבגים המקושטים בווו
אדמוני, חצאיות פליסה. ושמ-
לות נדוקאד ומשי, לשעות

שאחרי תשע בערנ.
נושאת שפיזהייללאזיגל יומרו,לי סנוב",:צוסתי.ו,,..צעיוד, ה-כשהופיעו הבגוים של "לי-
ושייש"לה.יזוזו' כנגדה, 'ליו 'היא
נשואה, העונה לשם אנוי, נז־
פח שולבו נח! וב, צוואווןוהזנות דיצזוייפ של פאויס.טיקים" הקטנים הנחבאים ב-כרתי בבגדים שרואים ב"בו-
של תחרה על שמלת שפופות

שחורה, ?שמלות קטנות גילו
גווים גדולים וחשופיפ ואפילו
מעיל וחצו, בגוו! של ניפה
אוופה פקושט בפםים לבגים
משי מסביב לצתארה והופכתשטאויסאית כוונת גו צעיףהיד, נו "שאום". אוחו שאום
סתם שפלה, ליצירה אופנתית.
תפיוו, לא תמיד מושלמת ז;שויים מאויגיפ לא יקויס, ה־אפילו בגדי ה"נוטיקים" ע-
שנוח, השעמום וחוסר הדפ-ווה, אולי, אולי ישפיעו עלהם רומוייס על שמץ של תק-בל •;א<4ו1י הוניל ללבושי*1ות$ןי!קויטזשלו?8.נועזים מכדי ש:
השגוה, השעמום !הוסו ד,דמ־
־כן, ני אז "וויו־לת-בוטיק" וסקציה שלנו — ואם
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פוח אנקרה סבורה, כי חברותה בנאט"ו אינה מכשול לטי
ומוניסטיות נות הק ותר כלפי המדי מדיניות חיובית י

אחר שונהה את מדינ-סוכר "מעויכ" כקושווא— מאת ש. כהן —
יותה הישנה, לפיה שמדד
לפ הקומוניסטי, נקפוז תו-עי ירטיט ?ויריב עפ ־עו?
רכיה כאחרונה כמדיניות
חדשה כלפי שכנותיה המו-
ות אירופיות, שעיקרה הוא:
"הכד, כ־ייד, שוכ ידידים".
סים עם מדינות הבלקן נחשבמבצע !ד, של שיפוו היח-
בעיני משקיפים דיפלומאמים
ניוון הדו,! החוונית כאז הח-באנקרה לשינוי יסודי במדי-

לו, המלחמה הקרה.
.,חבורתנו בנאט"ו אינה מכ-
שול על דוו מדיניות אישיח
חחורכי, מר צ'אגליאנגיל, ב-יותר'', אפר מיניסטו־החוץ
פארלמנט ב-17 ביוני. המי-
של תווכיה לפתח את קשריהניסטר אמו עוד, כי מאמציה
עם הארצות הקומוניסטיות תו-
אמים את החחלטה שנחקבלד,
לא מכבר במועצת המינים־
סרים של נאט"ו בבריסל ל-

סיפור היחסים בי! המורח ל-
גיש כי "הממשלה (התורכית)מערב. פר ציאגליאנגיל הד-
לא תרשה לנהל שום פעילוח
הרסנית ומסוכנת נגד שכנו-

תינו".
מדינאי תורכי חיתח מוקעתחכחו, מעי! זו מפיו של
לפני שנים אחדות בלבד כ־
ואוייה לעונש חמוח. רוח ה-"תעמולה קומוניסטית", הי
שינוי, שהחלו, לנשוב בוחבי
צבאית בשנה 1960 ובעייתתורכיה, בעקבות ההפיכה ה-
?כריכי!, שפגעו, ביחסי תוו־
כיה עם המערב, הם הגורמים
העיקריים לאוריינטציה החד־
סבורים המשקיפים.שה של המדיניות התווכית —
ההתקרבות הנוכחית בי!
ארצות הבלקן הקומוניסטיות
מאמצים ממושכים ועקבייםלבין תורכיה, היא למעשה פרי
מצו מדינות שכנות, כגון בו-
לגריה ורומניה. תורכיח חח־
־עיונות ולהצעות של מוינותלד. להענות באורח חיוני ל-

ראש־ממשלוז ומירל
כשביל שהתווה היויכ...

אלו, וק באחוונה, אחר ש-
עצמאית משלח!,־חליטו לנהל מויניות־חוץנואה בעליל, כי אוצות אלה
לא מכבר כוננו יחפים
ויסלומאטיט מלאים כי!
אי! חחלו חילופי בייןוריפ,־.ירכיה לכי! בולנויה ו-
של אנשי טיטשל ואישים
אחרי: כין שתי חאוצות.
באחרונה נתתם נם הסכם
תורכיה לבי! בולגריה ורוט־לענייני תעופח אווחית בין
ניה. בימים אלה געוך באנ-
חדשים פגביוים בקנה מיוהממשלה התורכית. הסכמי סחוני! משלחת הונגרית לביו ה-קרה? מו"מ על הסכם וימה
תורכיה לבי! אוצות אלה, ע-גוול את סחו החליפי! בי!
כלכלה, התרבות והתייהוח.פעולה הדוק יותר בשטחי ה-תר? נשקלות תכניות לשיתוף־
מצפים שמבצע התקומה
זה, שהפשיו את קפאונו, של
המלחמה הקרה בי! תורכיה
לשיאו בביקורים שע1מדיםלביו שכנותיה הבלקניות, יגיע
לעוור בתורכיה בקרוב ראשי
ממשלות וומגיה ובולגריה, מו
גיאווגי מאורר ומר תודור
חד מייחסים לביקורו שלז'יווקוב. חשיבות ובד, במיו-
מאורו, חעומד להגיע לתור-
כיה בלוויית מיניפטר-התוץ
שלו, פר קורנליו מאנסקו ב-
ויניוהה העצמאית החדשה שלתהילת החודש ד,בא, נזכמ מ־
וזמניה, שאליה מתייחסים ה-

תורכים באהדה ניכות.
יותיוזב השמאליות ואפקשבת — אס כנלל גט?רבים חחלו לחמות ? אוזןאישים תוובייס חשובים
לגה הקומוניסטית הוונו•לקריאתו שי מנהיג המפ-נוכח אכזבתם מנאט''ו —
וואדעווז.רוק! של כריתות נאט"ונית, טי צ'אושטקו, לפי-
מאמציה של ממשלת חוו-
נם פוסחים על המדינה הקו-כיה לוכוש יויהים בבלקן אי-

מוניסטית הקטנה אלבניה.
חודש הבא לביקוו בטיואנה,חוץ התווכי עומות לצאת ב-משלחת מטעם מיניסטריון-ו,־
ביות אלבניח, לשיחות על
הסכמי סחו ותרבות, תורכיה
חיא אחת המהינות המערב-
יות הבודוות (האחוות חן
טר הקומוניסטי האלבני, ה-יחסימ ויפלומאטיים עם המש-צהפת ואיטליה), המקיימות
נוחה אחרי פקיגג. עו כה
היו היחסים בין האומח חק־
סנה, שמרבית אוכלוסייחה
מוסלמית, בקצה חמערבי של
במבוי סת1ם,הבלק! לבי! תווכיה, שרויים
שיטור היחסים הללו יגווט
שעמה עויי! מקיימת תורכיההחסות" של אלבניה — סץ,בלי ספק קורת ו1ח ל"מוינת
יהסיפ דיסלומאטייפ, עפ זאת
ננו בי! שחי הארצות בעתיוסבווים, כי יחסים כאלו, יכו-
חלא וחוק. 'מייחסים משמעות
בוכה לואש ממשלת תורכיה,מו ציו א! לאי, חבריק מברקלעובדה, שראש ממשלת סי!,
מר סוליימ! ומיול, כאשר ע-
בו מטוסו בשמי הווכיה ב-
ורכו לרומניה, ב־5נ ביוני.
מר דמירל הודח להשיב ל-
עמיתו הסיני מברק ברכה,

שנוסח בלשו! ידיוזתית?
כמה מיזנשי ממשלתו ה?
שמונית, הפרו־מעובית,
של מר דמיול מוגישים,
תורכיה עפ מדינות הבל-כי "נוומליוציה" של יחסי
ש ועט העולפ הקומוני-
סטי ככללו, לא תשפיע
לועה על יריוותה של

תורכיה עפ המערכ.
בית ונישאו חבוים בה, אן"אנו חברים בבריח ומער-
לא נהיה ,אווקים מ! האפי-
המזרח". — אומרים הם,פיור' בכל הנוגע ליחסים עם
המתנגדים למויגיות חחוץ
חתווכית טעגו בעבו, כי תו-
וכיח צועות כסומא בשביל
שהותווה ליי על־ידי אוה"ב
יאיבדה את חופש פעולתה ו-
ני את ידידיה בקוב ??!מוי־
נות הקומוגיסטיות והבלתי מו-
דהות. ראש הממשלה התורכי
הקודם,,מר איסמט איגוני, יוט
•ביחסי חיץ בשנת 1964 וכדאת הגישה העצמאית יותר
נריה"מ.נסללו? הדרך להתקרבות אל
נראה. כי טימשלו של מר
וטיול מיכן עתר. לחמשיר ו-
לצעוד בשביל שהותווה על-
יוי יריבו הפוליטי, אחרי ש-
ייר זו !כתה בתמיכה נר-
חבת במדיגה. בחקשר זח וח-
שבת הכרזתו של מר צ'א.
גליאנגיל. על כווגת הממשלח
בות חקומוגיסטיות חשכנותלהון את יחסיה עס המדי־
כשינוי ונ־משמעות במויגיות
מאות גוולח יותר.החוץ התורכית, נדרו לעצ-

11 "םמפר חגנווסם

::!זיל! שוב םונזיסשוים
נן רבותי!••• נציגו של המשקה הפופולארי
ביותר בישראל, וזזר אלינו שוב, כדי לגרום
אחריו בענין רב, מאז החל לחלקהנאה לרבבות אוהדי "טמפו", העוקבים
טרנזיסטורים, לשותי "טמפו" הנאמנים•
שימו לב! מר טמפו מסייר במסעדות, בתי
קפה, קיוסקים, בשפת הים, בבתים,
במסיבות••• בקיצור, בכל מקום בו שותים

מר טמפו אינו מסייר לשווא• כוונתו להוכיח"טמפו"; כלומר, בכל רחבי הארץ•
אונ אהדתו למאות האלפים המעדיפים,
זאת הוא עושה בדרך פשוטה ביותר:ובצדק, את "טמפו" על כל משקה אחר• את
הוא מעניק, בכל מקום, טרנזיסטור לאדם
הראשוו, אותו הוא פוגש כשהוא שותה

ובכן••• בהצלחה•'מבקבוק "טמפו"•

1וחתד1ת..? ע0 נו 131383

שורק-אביטל

!110 XI!!

3213ו מהד
בו̂יבין יות ד
ומעניק ייייריו

23!"3טיויי0?1010 35

3̂-13טכויויה.
ההגרלה בחודש הבא!
בי! חפוסיפ: טלויויה משוכללת
סווט, לטיולים ועוד... ,כלי בית שימושיים, ציוד לס-מצלמות'ומפרשות "ישיקה",3 מכוגות סריגח "אמפיםל",שוכלל מחוצות "פרידמן","נן־גל", מקוו חשמלי מ-
פרפ ראשי: —- כדטיפ
הפלגד! לאירופה הלוך
ושופ פאניה של חפרת

הכביסה ונדרשת ביותו, אשוסאות רגילות "אור", אבקת4771 היפה) 4 מכסים של קופ-הזוו1י ושלתי ל"שמף (ת,ד."נייק ליין".
זכתה שוב במקום ואשו! ב-
משאל העם כאבקת הכביסה
המובחרת ביותו או שגי מכסים
של "פניני־אור", אבקתבלבד של "אור־ענק" אי
הכביסה המעולה המותאמת
למכונות כביסה או של
שאיו טוב ממנו לניקוי המטבח"מקסים" הסבו! הסינטטי

ושנוי על אחד המכסיםוהויהה.
!שלחי מיד במטםפה.שמות 4 מנ1!צרי "שמן''

בהצלחה!

., ? י אגף.הנוערחבל ימי לישראל •עירית ת"א יפו
שעור* שח<ה

לנוער בחופשת הק<<<
? ? ?-־ ;? ? (6 ?̂ .14) ?

יתקיימו בבריבה הלימודית של עידית
תל-אביב יפו ברמת אנינ, כל יום

משעה 30•! —,00•$ בבוקר•
•ההרשמה: משודי-חחי"ל וח' 'אחו' 'העם .15,.קומה ג'
. -הסירה' 1 כ"ג 'יורדי ̂*8.0. משווי ההי"ל, רהי 1,00
הפעולה ההושמו! בבויכת. י ,(בכניסה לנמל ת"א) (12.00,5.00-6.00—10)• עט'תחילת'

ציוד לבבו* אש ועגלות שונות
'!; מינליות נגררות לנצוי אש בקבול 1,000 ליטו
עט מגוע ומשאבח לחץ ומעוכת צגוווו! גמישים.

המתיו —.2,100 ל"י.
£. מיכליות ;גררומ לכנוי אש בקטל 2,000 ליטו
'עם משאבת מעביר כח מטוקטוו ומערכת כפולהשל

י צבורות גמישים. הפחיד -.2,950 ל"י.
3. פיכליפ לאספקת דלק לציוד בשדה , עש

;4',; ט"יילריפ לג'יפיפ משטח בגודל X 1.20 2 מטרי:משאבת יד וארג! כלים. המהיר '—,1,150 ל"י.
—670 ל"י, יי עמ קירות מלוחות עץ 'מתסוקים, 'המהיר
? 5, מיכליפ נגירריפ 'לאססקת-גסט במשקיט. המתיר י

." י —.650 ל"י.
<;5יו1.אלפא, ו.נ• נלכוע•טלפיו!:063.7858 י1ו::030/1ד-085./:מתקבלות הומנות לעגלות <!5ל;נוול; נא לפנות: קגוץ
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1̂ לטקירות מיסוד מ־מימ•, חס 1¤
החלוצים בארןי גשטח הקנית ¤|̂ן

מקצוע הפקידות, ועתח — 688581
מקיימים 4 בתי־ס9ר, המוכרים 13|1$9§
ע'וי. משרד החינוך והתרבות 81318
8881̂ ומשרד העבודה! בתל־אגיב, ג• 88
8̂ רחובות, בחדרה: וברמלה• 1111
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, "'"'ז־ 3זי3י ניוור-נז 3*1ובזבז3י3ז 18̂}^

כל היודע את מקום המצאו
של

מר משה בן ניסן
יצחקי

ה.ד. ממ325/ד, יליד 1932
ואשר תפוגת! מופיעה בזה
לביה"ד הרבני תל-אביב,חחנוח חמשטוח או ישרפחבקש למסור לאחת מ־

אולם ו'.
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<!3.!ע קונצרט צהרים: הייידן:
? סימפוניה ־סם' 05 בד1*סי־
11 חדשווזויניפרר אטו־ו?10.45 (הנ? הקל) כוכב הערב:שלוע סונטות25י10 םרנק םלנ 0נגו: בחוני:10.10 (הגל חסל) מי עבא — באררת10.05 אוניברסיטה עטםיח מעו-10 (הנל חסל} חרשות10 (צה"ל) מעל סטר הכסף930 (צח"ל) תקליט ללא חווית0.13 (צה"ל) צרור נעימות5,03 (חנל חקל) ערבי כידור?וביום: ניסז נתיבנום! נתו אלחומז, עיבודרומה" מאת מולייר, חו־V המסר עולה:. "החולה המ-8.45 (ווה"?) "השבוז אכירה''(.'8,3 חדשות ויומן התדמותזים: קב"ה—קכ"ו1יע,8 פרקי היום בתנ"ד חהי-8 (צת"ל) בחנוער! םחכזדת'7,5:1 ענייני היוםגסי נםו? סניור7.20 בטהוב!: סימפונית מם' 1'0נ.7 (צד'"?) הערב . ,7 הרעות0.45 (צה"ל) יומז צה"?0.40 רגבים0.45. והגל הקל1 עברית .לעש0.110 (צה"ל) בקעכ לכת0.20 טבחר 'שירי ערותי קוסמה0-05 (וזנ? הקל) ששירי ניוון*)) (ה;? הסל) חרישות6.05 באהלי הורהעטים5̂.ש (הגל הסל) ?קט מ־טירי!:!;,ה גצה"?) ד"־ש עם עיר0.30 (הנ? הקל) אור אדום6.23 על חייטים ןתק?טות?ז1.0ז (הנ? חמ?) נעימה'וזמר05.ש בנתיבי אגדות חד?0 חדשות4.31 לסאזעים הצעירים50!.4 (הנל הק?> ק5אםי ות?הביב45-!1 (הנ? ח<]9) ראעו1 ראשון01.צ (ח1י הקל) כזןכר וחביבצ עיקר החדשות40.נ <א1 תערב וטוםיקוז ק?ח<!1:.1 חדשות1.20 המרור ?חיטוי;] קרוביםקח דה־רמיני:יו; זג'ייקובםקי; פדנציס?

ט?טזז 13>2451.ויצטן 00! חל־אביב (כוף קו 5)רמת במודיעין בית החייל רח1כבטיפ וכרטיסים במכירו? מוק-ומר שטחה אבךוהר. פרסים נו־מרדכי בןיפודח, טר סעה סנהו"שו'טת עירק". טשחוופים: ת":למות' והפעם "חשבת השחורה"תבנית מבוססת על פרטיות נע-בישעה 21 — "הנעלם מ1 העיז",9 טהר כבית החייל בתל־אביב,

ה/ודב כ-8:80";יכ-:!551. — םוט דוסוטנטר' ע?םי&ח 'על אלאםקה; טםגע כ־ת-49וי הבט צפונה — וווניבר•תכניתו א5אםקה — המדינהכפעם הואעונח כיר1ש?ים. ב•ירזש5יט טזמינח ?וממת סרםים© אמדת ייטרא?-אםריתה, סני1 "ביח_1ז55". רחוב ב5םור 1•;.נ'ימיני זי̂/
נה" 11(1111 820653 ת-א.ב'ווה רהיטימ ודברי בית. "היוו-9 קונים! כל מיני דברי הק?
2̂§5 ן|51נ2̂|̂|

נושיו החינוך והמינות האנך
לחינוך חקלאי ת.ד. 7036,

הסויה
דכחד, מש' 6/66 על
המוטו האווווןילהנשו! הצ-צעה.קאית בגבולות 10% מערד הה-?הצעה יש ?צרו־ עדבוח בנ-ת.ד? • 7030.סם' 8, חרר 0- הקריה, ת?־אביב,הקנאי, דה' ד' מם' 8, ביתוההצעות הנמצאת באנ1 ? ?חיוורטם' (3/0)"' ולהכניסה לתיבתטסה סנזוה עס ציוו ,.הברותאת הד,עע1ת 'ע ?הניע נטע•הספר, (טלסח ירועליפ 114787).פרטים נוספים, טהנתלת בית?;ם' ידנ.כמות הפירות בככום בולל ולאאת ההצעה 'ה להנייוו על כלבתיאום עפ הנהלת בית־הםםר.תאריכי קבלה הפרי ייקבעוע"ת היוונת.1ר,1ב?ת1 מעטה תטטעים היאלספק אר, האריות. העמםח הפריקטוף ובלחי ממוייו• הקונה חייבהפרי יימסר ב־שםוז המטעיםע1נים.בי25 דונם ברם ענבים (טוניםנם אפרסקים (מזו אלכרטה)תםותים וטוניס '?-יונים). כ־8 דו-כרב ע-י ירועלים. כ־צו דונםטהטטעים. בבי"ס החקלאי עין־ס1צעים בזה פירוח ?מכירהמנייד, פייווז

עות הוא 3 גיולי 1900, בשטח
ביותר -או.הצעה כל עהיא•חייבי ?קב?;את .?ההצעה? ?הנבוהתאיו האגו* לחינוד הק?אי.-:וון?12.00.

לחינוך חקלאי 1ז.ו. 7036,.:נושיו החינוך והוויכווו האגף
רה למ1ר1ת ,'לכלכלת?האנ1 ?ה,;נוף .תקלאי טק"ס?:.: בפלנלת.בית :קויט הכשרה למודות,,יזקליח ?המ'צור י בהתיישבות, , . • יי'הבית לכתי.-0פר חקלאיים ןביתזתקורם ה̂כ ס• ?:, ?וניה. הבותיוו: םוציולזניה;האדם: סיקרוביןלוניה: פסיכו?סיקה: ־ביילוניה כללית? ומי1. לימידי בסיס: בימיה: פי-?שלושת? ענפים עיקריים: ?: ?.-.מקצועות ,הקורסים" טתהלקיםת חיו 1,0 הלי-טודי
̂וע. בחופשות'סוכות,חקזםת-הליטןריט בבתייה&פר ;מתכונת? תלי,טורים: ב?הסתכלות 'ואטוניס בהוראה.סיבולוניח 'ופדנוניה: שעורימתודיקה :כללית וטקצועית: פ?3. טקצועות הכשרה להוראה:התפתחות הילד: בריאות.ותקציב: .יהםי טעפהה וחברה;הול מוסדות: כלכלת המשפחהטיפות חבית: ,ניהול בית: ני'וחבנת ?במ: תרבות הדיור ו?ןונת והכנת מזון: תורת הכדים2. מקצועות בלבלת הבית: וו?הסלאות? ... ? רכון ים בני חמי-יומיים,בש לטמאות: ,בהנדסה. הקלאיוו .יד־ט ק!?ם,?: ,הק ורם: ביחיסםרליטודיים ייטשבו שנהיים.נחים בניי. חסישה שבועות• ה•שה 'טיפ•:' בפנרות תמיין: -וי?חנוכה,,.ופסח•

5̂ ? הפנינה?,?אנו1"0!ן0ד#;צע?וו'-; משכלה " צ1!י;מנותז5יטו.ד,
05-נאות?־• בתנדסח -זוז•?יו־,'; וןקרית, הל-אביב, .או? ?ילח;יניד,!חעיאי' י1 "י!'8","•־ ??ווו, •דנתן, ו.נ. אשרת. ?ח-ס::

081*#1 ייהר, ק"נ, כניסה ט"דית, טלפון9 בחולון 3 חורים. סידור ממ-
המאבק זו כניסה גי. וינר,*-בהורטנות 2 הדרים. גבעתיים
בבוקר 221211 ובערב ווג0ו11.?,בבית הנדסי טהם: והסקה. טל'0 בירושלים דירת :\4 הדרים
ההםתדרזה 01 נעטן.0 3 הררים 27,000 נבעתיים
כ־זדטנות, סלון 1? חדרי שינה0 נכביוו וילה הדשה לטנידה
(72789 10-17 ?הדר כניסה נוחיות כפולה' נרנ'
3 !מכירה דירת ?חוד נתלהרמת־תז, ם' מרמי( 10 טידי.,/'2 קימת ,א' 0 מרדנות 023,000 מתאים למבונרים, !קנים
םיו 1—10, חד; משכת?אביב. לואי טרשל' 14 דירה 1כמו שניים. חזית. פרטר. תיי-
2̂ לוקסוס 3 כיווני אויר עין 2-13) אפל, ,תל/ננים. .איליו 3 (פינת מודו?3 מרפסות' אדוו "קיר. חוית0
"ה־ו"יני. לנ־נוח כמקוםרות בנות ג,'. .','2' 3 ? הוירים,9 י ברה העבודה 22 ת"א. די•

בת"ים
10̂(!5 עי. 14?רמוז־גו. דוד נגבה !51 לנצ'יצקי0 ? לטלייר- 2' + 'הול גדול נ-
©-למכירה .דירה 2' חדריש על
א-רח' םירקיז יייי־ ;ות טל'.!?8408:5 ב̂עוה 1—11עמודים. ת"
טלפון 00צ34.נות: נריו- דר־ הטיםים 0 ג'מיזוג אויר ארונות .יכו'. לפ-יר־י1לי"ו תא? טרפסת פנורה9 צ הדדים ?'-:ח המומחים
ארלוזרוכ 33 ת"א, כמהיריםעם כל השכלולים חחדעימ ברח'ט דירות בנות 3' *י\2> הדרים
ח:0. טלי ז<!3!-ז<! או 140120,רח ביטאר מיז אל־על הדרבמקום בשעות העבודה או להכ-נוחים' תנאים טובים. לסבות:
̂?.0 הזדמנויות נחווך ארלוזורוב 5<;2 '191
\̂ 0 בחולו!" 2' חדרים, 22
4(<2<-81. ?10,000' חוגר "ארניו! ע;סר 47פשותף הרי?־. ?והשום, 1,000)2 -4
דירה מם' 13ל"י' בבת־ים רח' הרצל 07.חדרים למכירה התל ם-000,!).?0 דירות לוקסוס בנות ע—ג/נ3 או טל5ו1 53307,לפנות: במקום '
20 דאאחגיג'פז ם־7 עד 14 צי!00צ ט־10 עדקומת קרקע 3 כווני אויר' לטל•(עם % מרפסות — 80 ט"ר)-היכל התרבות'' 2 וחצי חדריש0 _למכירח דירח יפה ?7ד
ובערו: טלי 230337? ?ניחובסקי 15 (מזנון) טל' 624839אלנבמ לפנות במער היום' טשר•קטן, ליד נז מאיר? בבביבות4,י2, 3 חדרים בכית טי:־ות1ן0 קטכירח דירות טםוארות —
̂החית 2 תד?0 בהרצליה פתוח מ1*-ים למ־ דים? מלפו! 32678(1?כירה וילה דו מי
̂יחיוז למכירת/די" 0(4201 .+ 11000 — 251ר!01??'?ן, 11 ?מ£ה' +!נ£יצ> בעררוח ח;'רה - 2 חרדים; ־טלפח "32578(1, :©?•כ'הרעליחי
? ג/נ14.0001. כבת־ים 2 12.300? בנב-+ 0000. ביד אליהו 3 חרעה0 1"גנ 8000. בצפון 2 20000 1? ע"י הטהמיר וינברנר,0 2 חדרים כרטח-גן רת' בועז?3 — 010201.ברסח־גז 8000 + 4500, הד פעיעחיים 2 12000 ־ז- 7000?
לפנוח כיאליק 30 רטה־נו ?אלפיע''ע 13000 + 000ש טעכנחא.0 לסכירח 2 םדדם־כ'{ חזית

ריזגגוף!) טלפו! 243013. 727172.קיר גדול 20.000 םיז־רורס (לידתית הזיחית, פרטר גבוה. ארון0 כרפ"פ דירת י? חדרים פינ-
מרכו נבעתיים? טלפון 0.241018 בעכ"ה דירה 2' חדרים ב•
̂,'3 חדרים מרוחט חלקית,צהלה) בית בודד ל־12—0 הור-0 להעכיר בשכוו חצ'כים (טול 4—1 אהה"צ 4401154,לצלצל בכל עת חוי! ? מחשעותטקרד, נוי טל:*זז מזנן אויר.גים 
רע1י. טל, $23555 ת"א?אביב געי"־ו ?דוגטא בעכר חו•0 להשכיר 3 ?הררים ברמת-
מאובר, ט-10--20?הכהן 4 (ע''י ־:!ר' קק"ל) ת"אלוקםןם !'י\2 חדרים. ק"ג. אדם?© כרם''פ למסירה מידית דירת
3̂ מ-3—8?חדרים ברמת אביב• 614401 .יוסי^ בעכ"ה רירה חדשה 
̂? י0 חרדים דירות בעכ"ת. נעמ ריט בנוהיטנן? למלם! 0.720322 בשכ"ח דירח חדעח 3 חד?טלפון 7404חיתליאכינ?גת 8 חרדים בהולון• פרטים:0 ב'צזכר חודשי דירה חדעה̂ילו 1
. י.6 כהורמג-ת בדמ''ס ?1%. .ב:• יהודה 00י.לו< תל־אביב? ..

-, שלומציוז:.המלכה 23.© ג־טכ'יח - דירח י? מרוהטת 2 צחדרים ?סטבח מרפסות0 כסביבת היכל התרבות שקטה:ל יום ,בין..17̂-10.דדרים. לכתוב ל"םעריב''.גות כתו, .בייל"ו. ?17? ביום ?עני]רינ'ידר' 'בז ?לשנה 'טנחיים. לפ-צרדרנית
')•11—10־ או ?

טם'-533• . '','",ד.,.',, -.1 ?ןיפהי
- ... •: י..0 דירת פאר לזוג. 10—13 — .? • . ?44306;
2-0 כגכ/1ח1יםינ־150:. 2? בזזו-
̂ב־150?•נחמני? 55: ' •" ̂?- . ? ־קה דירת־ 2' חדרים?' מדוהטיטל1ז 805? _תייא.9 בשכ"ה דירות ריקות ומרו•לןק&ום — הטות. םרסום אלנכי 128
ןןו.2, הד סיני, 3 015251•140, בצחלה 3 מרוהטים וטלפון2011, בבת-ים 3—2? 100??־ בחולו!9 .2 מרנחטים וטלפוז כגוררוז
טרוהטח. ';1נקי1 84־ גבעחיינו9 'בטכ''ח דירת 2 הררים והול
ב5י מתווכים 258011;ס־18—9.10 8 הררים נצפו! ת"א לשנה.הלפריז? -י י ?: ? י ג

־קומה נ' סזונ אויר ו־9 ,להשכיר חרר מרוהט 5יי־ ?לפח. 014021 ? ה"א• __ג__י.תיד(ה)
זלפוווז 31' רמה כהן.9 חדר מרוהט 'להשכיר .רטת־גן
?.??' ?_£? -י ???'חיד(ה) כניסה ג13דח. )ח?0וי.]9 להשכיר י 'חרר מרוהט -ל־ - .̂ ־ ?? 5,; ת < דחמ^-
נ־ ̂גאוזידי"ו־ועם" ̂ב"חויפן'?120.-:, נחטני ?55? י־ יי יי " .,'".9' תהר' ?וקסו כ ?'?19 חדרים מדוחט̂י ??' ־־ ? יהודה 1ע, .תל־אפיב;'

-* הדר. מרוהט ריוננוףי 138בינה.. פרםום אלנבי 128 ת"א,• חרר .מרוהט כתל־אביב והם• 0.58805 הדר מרוהט כניסה נשדדתק"נ? ?

0 לדיפלומט! ן 1 ךררעה רירה
__.או וילה בתל־אביב !סביבתה — , ?244051
כהו, 50102 עד 4? . ?י יטוהליבר, נרוזנכרנ וצרויו 'ח?רק ברח' שם''ר' קלישר. החבור,ק"ין ברם"פ לכית מלאכה 'עכט0 דחחיו טעוני! ג־3—2 הררים
או דיקח — 201(011.© ?לתייר דרושח 3—2 מרוהטתמרוהטת — 6.58805 ררועה דחוף לתייר רירה

14̂?קיים שסורח היטב, טםט לטנח.0 פיאט 500 ענת 1000 105063,000? טל&וז 0.25502-1 בהזדמנות ויליס סטיישן1/1 ת"א.0 םוםיתא טסחרית.04. הלהנקי טלפ11 253131 8-
9 אעליה 55 4,750 724382.חיםח " 520030?0 למכירה מורים מסחרי 1050(00 לי'י? 615180?0 בחודםמח הילםן 47 !טסט.ירושלים' בערב.ק"ט טכט ?שנה. טל' 639338 למכירת דה־שכו 03, 37-000
רה 820384 1.30-י6.9 הילמן פינקס 2(151 4 ציליג־
70100 חיפה• ,נסיעה כטהיר הזדמנותי. טל'0 למכירה אופל 58 לרנלי
044!: 011132.61 בשןןות 8—15 ם־17—(911 סוסיתא 04 לפנות בשן טל'
1004/05. 50741.© מעונין בסוסיתא סטיישן
34083 רק ביום שלייטי אהה"צ.עם או בלי מסים? לפנות טל'© לטכירת פיאט 600 0217001066 16—8 ם־16. 0,612258 םיאט 600 1057 יד ראשונה.רצוי מנוע דיזל? לםלפו' 0.31010 דרושה משאית, חנעה קדמית
35757? ?0 נ.ב.ו. סדיני! 1000 65' —
0 למכירה פולקסוונז 01 בס'ע•
842013.רי טל' 242111/250? בבית —
820057• ? ?0 קונטסה 00>1 03, רדיו —
רטת-נן, טלי 723488• .טוב. רייכםז רוםנו המבדיל 7•*דופיו 58 73.000 ק"ט במצב
231031• י0 פיסקה? 1000 1064. לפנות טל'
ט?"802!ו?3. ־־לגטדי' 20,000 ק'־ם, 0.000 ל"י.0 כ.מ.ו• ל.ם. 905! בטצב חדש
־בי- חי5פזיםינקס־0ש-טםט,ד ל־'י. סופד©? חולון בשעות תערב.רק דרך המועדון' חנקי! 0,19 וםפה 400. קנה לבםחונר,תל-אכיב. טלי 30747? י ־לקטנועים יוסי' רדד ההננה 27,טוח ורדיו 3.100 .
4 שבו! ותיקים רחובות.כ־2000 ל"י. נרינישטייז טוםרנץ0 דה-שמ מסחרי מצב טצויין221̂80? _ ?30.000 ק"ט. לפנות ה"א טל'© למכירה מכונית קרסט 1084
? . ?0 בהזדמנות פליםונט ?+ רדיובבית 253048, במשרד 0.258602 סולקםוואנ! 63/02 טל'0231105 ביום ת"א• ,כונית. מל' ;)24606 בוקר וערב,ריקאית ספורטיבית נהדרת חס-נאש מטרוםוליטז אננלית אט־:!ת אהרונח, למכירה מפרטי,0 אידיאלית ?צעירים, הזדט־ .6 גייפ 54 002418 אשדוד.מלפיז 727106?
234834? .י ? י •"נמרוד''.. שלטה ? המלך ;ב3 טל'0 להשכרה מכוניות .1066 —
• יהרנםים חמורת מהיר המז.טלי.9 טעוני! ?לקנות מכוניות י טבלהמםנר 10 ת"א .9.37323 נהיגה עצמית "אוטו-חור'' ̂ב1 נכירולננימ חרשים ומשומשים. לפנות:© למכירת כל סוני? ןןולהםווא־בין 13—77.14.30. רפת אביב טלשו! *!72314מאי רוב יץ, רח' האוניברסיטהפצויי! + דדיו + תוספות.9 סימהת 1000? 1003 כמצב242017 תל-אביב. ? - י 70 ת".א טלי 240403•"מרכז חמכוניות" 
0(5341? - י י ?©?טנדר, שנהרד 063!.. טלפון021̂• י י - :_מחודש. מצב סצויין, טלפון. —0 - ויליס מסחרי 1060 מנוע9 ריפיו? 1058. מלםון 53400?823001? י ־ ־י י ;__שינקם 57 ־טםט,_ 05;ה.:? טלפון.'9 .?לט:ירר, בהזדמנות.וזילט!247000? ? .טודיבייקר חריש? לפנות טלפוןי© נר"ןדסנות למכירה טנדר ם־70 ה"א טלי. 210103. ?־,מרכז הסבוניות" אבן נבירול9 למכירה קונסול 815 ? 03..רול 70 ת"א טלי 240403.נות: םרכז המכוניות אבן נכי־בינה בםולח חדשה לנמרי. לפ-9 למכירה פולקסוונן טנדר ס־
_9 ;י<נ' אייר 01? 003-7410לטלפז 721038. .. .9 'מחפש ? טאונום. ־1 65־ד1!00 אופל ??;1037: טל0ח .53430.__ במצב מצויין, טל, 9.440581 למכירה הילטן מינקם 1141053(301. _?עב מצוין. ".4850 ל"י, טלפון• וחוו• ביותר דופי; 08 בנד731305. ?9 כהזדמנות.פולקםווג! 3.0001084/135? . ? ...̂_
(202 2̂33222 3̂
05נ1ו1 ימנו,. אמני.77, ת"א.,?6 0י?ון 05' ;מניר1ז ננוצנ מונםווו"ו,, מל 30508? ?• ?מכירת לסברםה 02 במצב9 אווונוע אי.ני? אם,. 71:0050.מצב מצוין. ?פווח ט?£וו 1910ו!97 ?בגבירה י ?טברטה 01702 ב?

תלאביב בוגרעוכ 5.02מ:עו?ות • "נשיונ?" ואי,נו.אם.© גפתוזיט יןולםיפ -נהר/ערב

131 ת"א? ?לאספרסו קפה פרק רח' דיזנגוןז*י • ! ?ש/1ז ם?צר/ית ובחורה
לצות . ממקומות ? עבורה קורמים,שיים'- כצרור תולדות חיים והמ-בתיבת בעלתינםיון.' פירטים אי-על? מכונת "נשיונל" .עם .מכונת0 מופר צבורי מחפש בתבנית
הלת חשבונות ח"ד 30 חל־אביב.נא ,לשלוח לפי הכתובת:. הנ־
ציט 88, ?8*19?0 דרושים? נובים מגוםים. טל־
445200?8 בשעות אחח"צ והערב? טלםוו9 דויושה ממעלת 'בילדה בת
̂טל' 230820 לפנה"צ.* ?גן ילדים בת''א דרושח טיר גנגת
ודא; ^_____.קרטוגדח" — אב! גכירול 000 ?דרוש נער מתלמד לדפוס
רדד חיפת 20 ת"א.0 דרושה גננת. עם נםיוו. בלוש
לחלוקת מזוז. נחמני ?55,© דרוש םונ' + טנדר נדו?
0 דרוש מחלק (השקעה 1100]
לחודש? !ח&ני 55.לשעתיים בבוקר הכנסה 250 ל"י
0 ררושת פקידה. נעם בילו 31.י̂ד .עבורה פנה/י םרמום אלנכי 128*. שקיד/ה עונד/ח רצונך ב-5 נטדחז? ח"-א•0 נער לפסנדות נחשח? ימח
צבא. טלי 225050,דרושה פקידה טתלמדח לפנים למשרד םרםום בחל־אביב
א חרר צ.אביב דקורטור טורקו ט־7—5תפירת וילונות? ?וינסקי 09 תל*6 דרושח כחורח ?לעבודה ב-
כאנגלית? לטלפן 57022 תל-אביב,רצויח ידיעה בינונית עד טובחרה במשרד עם הפםקת צהריים.0 דרוש בונד שביעית לעכו•
פן: 233033 ט־13—8, 10—17?שלושה שבועות לחצי יום. לטל־0 ררושח כתבנית בעברית ל-
הדד _ 110.רחי אבן-בבירול 100 תליאביב,כז תקואופראציח של הםועל המז-מתאימים מתבקשים לפנות למר-על מקצוע בנגריה). מועמדיםנרות) והעני לניהול נגריה (ב-הול מסגריה (כעל פקצוע ?מסיתקציב ונסיון טסחרי. אחר לני-שוב תחשיבים, השעוקת, בניתעם כושר לניהול משא וסתז, חי-לניהול מפעלים באזור פיחוח0 דרושים 2 מועמדים דתיים
© דרושח פקידה — 220528.

בעיון את טודעתנו הנדולה כ•0 עשרות ?לירות תחסכו. קראו
המרבו ית•קיר" רח' חחעם? 17 ע"יהחתנהטדלר זזזה, י'"ם לפקידות "הפ-
, י כתבנות וטובי*ויעי.לים ביכל..ענם.! פקידות'•.הנ-יפתחו קורסים הרשים מוזלים—.00 ל"י הנחה? היום ומהר0 הורים — תלמידים! ההודשיונה הנביא 10 (ע"י ?טוגרכי).וסטודיו) — בי"ם "הדרי' רח'צילום' פתוח והםרטה (מעבדה0 בשבוע הבא יפתח קורס ל- מוסוות. חימר כישראל) התייע-לפני 18 יטנח וחבר בהחאחרותבקרבת חחחנה המרכזית (נוסדהחשמל 17 טול חברת החשמלככי"ם לפקידות "הפקיר" רח'כונות אי.בי.אם. מכל הרגמיםרות הפעלת מכונות :שיוינל ומ-הלת חשבונות;
,.עד —.60 ל"י על בלעממיים 30-20 ?הורש בלבדתנאים מצויינים — תשלומיםצות חינם ?לא החחייבוח — החשמל, בקרבת התחנה המרכזית.חשמל 17 מול השער של הברתבי"ס לםקיידות "הפקיד" רח' ה-פר מקוטות לקורסים הרשים.תדרות הפקידים, נותרו רק מס-תעודות ובהינות רשמיות בהס-שנות נסיו! מעשי. למםיישיםשיטת הוראה מבוססת על 18תחנה חטרכןית מצויינים —— מתירים ותנאי החהבורח ל-קורם. סורו ותווכחו שהתנאיםוהנחות
שינקין. ־ ?י. - - ?גר" מלצ'ט 34 במרכז תל־אכיב?מסיימים. סידור כעבודה. "את-טיינים? תעודות נטר מוכרותלום נוחים, םטיפנדיות למצ-מאמי,־, שכר לימור ותנאי תש-דרניות המאפשרות לימוד ?לאעל־תיכונית, שיטות לימוד מו-ריש אקדמאים' רםת לימודיםמכללה לחשבונאות וסינהל, מו-הלימוד כסטיפנדיה ב"אחגר' ה?תלמידים המצטיינים יוחזר שכרמס הבנסח' בנקאות' חטהיר. ל-כתיבה במכונה עברית אננלית,די, ומדוםלםים סינחל עםקים,באים: הנהלת חשבונות םוג ני,נ"אן/גר" ההרשטה לקורסים ה-— קרא בעיון 1 הטנוע. נםגרח9 רצוגד בת!רס מקצועי חינם425 רמת־נן,0 לימדו גיטרה—תופים. ח"ר17 ע"י התחנה המרכזית?לפקידות "הפקיר" רה' החיטמלדעתנו הבדולח כטרוד זה. כי"םמיוחדות תחסכו? קראו את מו?9 הרכח התרוצצויות בנסיעותחנביא 10 (ע"י מוגרבי).ריות — בי"ם "הדר" יונהבשלוישה חדשים בהנחח !באח-בד -־ קורס לנזירה ותפירהעברית ולועזית" בשבועיים בל-בוקר או ערב לכתיבה במכונה0 מחרתיים נפתחים קורסים לפסעילוח/יח. נשיונל (כל.הדנ־שיים בלבד — לןנרםים טיןתריםפונרנציח וכתיבת כמכונת בחוד-נות' פקידות'• ?'מזכירות, סורס•בקר- או בערב:. להנהלת חשבו-9 -מחרתיים יפתחו ־קורסים • כ-בי"ס, "למטרה,,־ 9?*1ז 3, 'ת"א.ציה 23 ל"י,? אנגלית למתחילים.אננלית. ובצרפתית נקורםםונדנ-לית וקורספונדנצןה' .בהבנות ,ב:נות הסוג ועבודח. םקידות כל-באחריות ־25 י 'ל"י. תעודה לבחי-פסות .!הכפלות, יפות, בשבועיים9 ?אלטדך? נתיבה־ כמכונה,? הד-ליד
שינקין?. י י ?צ'ט 34 במרכז תל-אביב, לידהמכללה להשבונאות וטינהל, טללנרשמים לאוניברסיטת.:"אתגר"נ/ ד' בקורסים ערב מזורזיםתלמידים ?לחנחלת חשבונות סוגבאוניברסיטה. ב"אתגר", מכינים0 הכנה ללימודי ראיית השכח10 .(ע"י מהרבי).-־- בי"ס "הדר" רה' יונה הנביאהתיעצות חנם בכל שעות היוםמים) ולנקכניות אי.בי.אם? —
־-הנוסוטות מ-ערב שנתיות לטשיימי ?חי. ט',0 התרשמה לכיתות בוקר או '"חרד".למסחרי'.נמשכת (מםפר  ?ולטינה?". יחי. יונת הנביא 10צומצם) — בי"ט

... 

? ? ? ? ? חנרולה: במרוד; ?הזח.0? - חשוב ממד * לקוראים :אח(ע"י-טוגרבי). י - -.:? תשט? 17? מול, חברת .החשמל.בי"ס ?פקידות ,־,הפס י ד'* ?רח' ?ה*טודעתנו
אבו! נבידו? 185 מ''א. ?ריויו ובזול. בבי''ס י -הקסט?''לנברוח" בשלושת '"חודעים־יבאח־'•,"סרגסח ,טובה ת5מדו/,םפרוח

קצר — •" חדשים להשטלאותלעצמו מקלט רדיו חדיש. קורםוטרנזיםטורים,•.כ? תלמיד גונהקצר ?0 הרשים ?טכנאות רדיווהרכבת אנטנות טלויזיה' קורסקורם ? קצר יז1 חדשים,' לבניתאיט, המכללה לאלקטרוניקה:לבונרי הקורסים הסצריס הב•0 אנו נותנים הפניה לעבודה,
̂ הדר 51, קומהחתנה המרכזית (בכין אלקטרה)קורסים אלו, משרד חהדשםה ב-טות בחשמל ויאלקטרוניקה ל-ת"ם, אין צורך ביריעות קןד־מעשית — חיקו! מכשירים ביי אהה"צ?כ' כשעות 1.30—9 בבקר 8.30—4רח' הננכ 4 ת"
לתכנות ותכנו! מחשבים אלקט•0 בשבוע הבא ישחת קורם
למ_;נהל, רח' יונה הנביא גוו(כ? הדגמים) — יי"ס "חדרי'סודם מיוחד לטפעילות נישיונלדלנימ ז?נקב;יוו/ 'אי.בי.אם? —

2̂2513 ^̂ 3
4- " , , 

' 528(!22י.0 שולחים םקיךי5/ות ועוב-ע1ת.י*י13־21ז הימה?'' י — 1 1 טל, 245050 17-0—10?גה ני' טעוני! בעבורה סחאיסה.ידע טכני ? 4 שנים, רשיון נהי-0 צעיר בוגד בו"ם י מקצועירים/ות בחינם 
0.012531 םפר נברים טעוני!. בעבורה.תעסוקה — 0.012531 פקידה מנוםה טעונינת ב-
ניו בעבורה חלקית. 012531 גפז© מנחל חשבונות עצמאי טעו•
ומנהלי חשבונות?!נתאים לכם חכפ פקידות/ים0 הפלפון ?"למטרה" 614901
עמ/ות חינם — 025774.* שולחים פקידים/וח עוב•ת"א' ת"ד 5120.זנים וניכויים. טלפו: 9024070 מקבל ניה!̂ השנונות מא-
לות תופרות .ועובדיט/ות 38112דים/ות בתבניות ומזכירות מטפ-0 ללא תשלום חהבלו פקי־

... 
!.חודי' בע"ט?

נם שכיר — 0.015363 נגן אחראי םה2ש עבודה.

754251?בוני- אקדמאי. טלפוז, 722902ח:"1* תלשי;/ סעדןת סודה חי•תיים-. בני ברק דקדוק? חבור,© לתלטידים ברטח־נן, גבע-
0 מתמטיקה/ 50950 ירושלים.ותום ים. ת"ד 8̂>83 ח"א.0 טבצע .עזר ללימוד ניטרה
פרטים -מלצ'ט 22 הל-אביב יונ?רים בדנית ט;! יטה הדשה! 011 לנוסעים לסקנדינביה שעו-— 247003?0 חיבור עברי והבעה עברית
 ̂

נםט0
פייסום אלנב' 128 ת"א? •0 טשרר בשכיי"רות חודשית,הירקון. טלי 825718?חזיח, בסביבות טלו! רן, רחוב9 למסירה בדש"פ מטריד כק"ק
תניח. ורשבםקי, 022421?9 בשב"ח חדר מרכז, טלפון,
חורשי משרד טלפי! 1)0.3104 למכירה או ?השגרח בשכר
ליה. להתקשר 031813.זוג אויר למסירה בדם''ם בהרצ-0 משרד צ חדרים טלעיז למי-
9¤3*991)93¤9
טלי 721086?מכלת וירקות יתד או בנפרד.© למכירה בנבעתיים' חנויות
כד7~18 '(םרנסח טובה). נחפנילמסירת מסערה בשרה .הפתוחה6 דרוש שותןז ?לחנות ?השט?:.לטל5ז.:15י8241?. ?חל-אביב?'. :לםכירח מכשיר לעקרות בית!0 דרוש סובן עם ערבויות
12—8 025587.טלפון ופקידה. '?הח&שר כיו0 יפהפש שותף לטשרד עם
רטת־גן. _'אפשרות לשותפות. ה"ד 831טרוגיקה למכירה או ?השכרה,©"טעבדה לתיקוני רריו ואליך
999 %̂>1^̂ 1̂
ויו' ורי? ומכונות חשירה, ירו־טייפריקורור ורדידפטיפוז נרונ?8 ?מכירו) במריו הוומנות'0 .,רוזן'' — המגבת .המלמפוו.
 ̂ חדע. 5-מ5פ1 231888 19—20•ונית טטיק ועו5חן פטנט במצב?יסורו - 175X75. מונו! !כו-9 ?מכירה 'מולחן כתיבוז מפ•̂ים 85520.
?פנ1ר. 14)2407 נין השעות 0—10012 מ"ר כ''וב"ה? בהצעות נא3 טהפשים מר̂ת או פרטו2̂1̂!̂̂!

ים 2/1ז.07ו,ו1ו!20, נא ?':!?!ח ?מעברת בח?חנינה גבאי ה'וודה זיהוי —9 אבד פנקס יוצא צבא ע"ט
רות נם בתשלומים נוחים ??אוכ!' ,ןושאו כטאבו מיר, אפש-רשים באשדוד קיכריה. כדמיון?מ־350 ?''י הדמם. כמו כן. מג?תדמיט כמחיר הודמנוחי הה?0 מנועים באזורי םיהווו טת־
כהזדמנות ובתשלומים, ב כ מנ?9 טנרשים כא'"רוד ובקיסריהחדר ז נול' 50306, 57441 ת א.שד' רוטשי5ר 8 פינת הרצ? 8ריבית. םוכנייז <צייז ?!!;'?יי'-'
סוכנות ?ןריועו?'' ?ציי,, ,V.""רשיט הה? מ-350 יי •ע
<ט5י 58050, 9)1810, ם?וח' פינס־ור 2' 'ייי י""1,"" מונר;י)
^̂ ?בלית חוטני. 20?440' "1 י . ב_9 מנוש בצפוז ת"א רשיוןניף בת-ים רח' ר1משי?ר_18
̂ מכירה וא? 2. ת"א. . י יטזז בהחנה חרשםית מחוה יש?כל סוני מכונות :'?יה-יטיננ?9 ערות — תקונים 
0 משפצים ייוית י::"י.000".י,ד

משים ת?-אביכ, כנו מסו"' 1י'?9 ק1נים ה־ולימים וספרים *18?

.?0 דהוף מעוני! לקנות חנותנ3 בינר?ראות נדו?. לפנות: דם המכבים;1 טייר לכל סטרה + הלוז9 בסרכז ת"א כדס"ט הנוח לםנוח ביאליק 30 רמת-נז אלפי?ט' מדנז דיות *עחק בזזל, 25,000'0 למכירה חנות הדשה 00:אגו גבידול 015150 אבי
אלפי.יצ&ק. לפנות ביאליק 30 רטת־נ!0 בשכיח תנות תרשה. רפת'
?̂̂ 2̂ וכניסה נפרדים. טלפון 032384.ה'̂רוו הרע?ית פתוח. שרוחיש• חדר לעונת הקיץ ע"י מלון0

ווזובסהי.הרצל 39 ת"א טלפי; 821921 —איכות גבוהה- מהירים נוהים,יבוא? בכל הנדליס וחנוונים.דו-קומתיים מתוצרת 'מקומית ו-9 חדרי סלו; ו,י:ינה' ארונות
ומיר יחזקאל.דלתות. לפנות: ביאליק 57 ר"נ9 לטכירה ארון פוליסטר 5
?ם8;^<<<—
!•22 37118 ת"א?למון' למכירה ברח' כוה־שאנ!6 אולם 00 טם"ד עט בח זט•
30, 1802)23.• הזדמנויות בתווך ארלוזורוב
?̂ 1*161 ?̂—
ת"ד 182 ראשל"וו?בשיטה סדעיח. פרוספקט חינם0 לראשונה בישראל! הברות

שות ?ממערת• טלפון 0.911419 מעוניין בכיריים גו משומ-שד רוטשי?ד 10 ט?םו1 1*5904.ר,שא?ה מכירת וחיסונים. דיין,9 מכונות כתיבה !חישוב, חניה

עידית בת"יפ
מנח מסי 55/66

וגל קבלת הצעות ל6לילמ כבי?עירית נוג-יט פבריוה בזה
שיפ והנחת א.ט. בוחוג
דוחשטונאימ וגשדדוונ נו-אילן

שבונ.כ.ע. גג,
מ).3נ תמורת תשלוט של -.80בכל יוט בין השעות 11.00—לקבל במשרד מהנדס העיר0וטים ותנאי ענווה אפשר

ל"י שלא יוחזר•
היקף העבודה לתקופה שלאשראי בשעור של 40% מ-מהזונה במה" יידרש מתן

המש שניט.
א' 10.7.66 שעה 12.00•שטזדי מוביר העיר עד יוטיש להכניס לתיבת מוצעותמסומנות .,הכרזה מס' 55/66"הצעות במע&פות הגורות ו-
הפיריד, בשעור של 5% טערועירית בת-יט,,באשור גובובת העירית, או התוויינות שלקאית או המהאד, בנקאית לטו-על המציע לצוף ערבות בנ-
הצעתו, לתקו0ה של 3 הדשים
(המחאות פרטיות לבנק או
אוזרת לא תדון הועדה בהצעתו.שטרות, לא יתקנלי כערבות),
ההצעה הוולד. ביותר או הצעד,אי! העיויו, מתחייבת לקבל את

כל שהיא.
מ. וו&שילו, ראש העיר

בית בני גוית, רחוב קפלו 10, תל-אביב
נמשכת ההרשמה למפעל החדש
המיועד לשוחרי התרבות בישראל
קודקו להשכלה קורס להבנת
מוסיחלית אמנות הציור
מוגז מקצועי* והפיסול
הקומפוזיטור מיהז מקצועי:
| צנ< אגני ן | הצייד דוד שריר |

ב־18 ליולי ייפתחו שני קורסים בהם
ילמדו כיצד לשמוע מוסיקה וכיצד

להתבונן בציור ובפיסול

מיזוג אויר מלא בחדרי הלימוד

פרטים מלאים, תוכנית הלימודים והתרשמה: בבית
? - ? ;ו ,,,??.ז ,מיבדית.:רחובק8ל10,1,,תאאביב.'-

? -־ ? ?• ?י י ?י?',''?; ,''.'מ־4,:עד-'8-בערב:
נא לא לפנות טלפונית.

תנאימ מיוחדים למורים, לסטודנטים,
ולמנויי התזמורת הפילהרמונית

מספר המקומות מוגבל

| ללא ,תיספת מחיו ן

? '115־* • "[מ<0*! *??—?-*י

^̂ 1מופ!ו $̂1

1̂ €י1111 110ס1!1נ 2110
מעינות וזמופא והבוץ מהמפווסמיט ביותו בעולט —
לריפוי רדיקלי וטפול מונע של מחלות שגוון כווניותבמוחק הצי שעד, מוונציה, 10 דהות מפוובה —
ע"י אמבטיות בוץ, מים תומלייט ועטוי (מסגי).(ואומטיזם), דלקת עצניט, שויריט, "אישיאס", וכוי

גדנד הו0ל צנ00/ל
וחב לאמבט שמש. בויכת שחיה תומלית — מכוסהבכל חוו אמבטיה-מקלחת, טלפון פנימי ויזיצוני, גוהמלון נמצא במום העיר — אך בסביבה שקטה מאד.
בגג זכוכית לרשות המבקרים במשך כל השנה, מטבח

'בינלאומי ודיאטתי.
IV ן! /(מסגי). רופא קבוע נמנה עס צוות בית המלון•*ך̂- צמת !תיק !מעילה במקצוע "פנגו" (בוץ) ועסו'

'?] 2 {!}?}||1ים דרך !'בוטינהקי 75|{ 11|!!ח חד נרד, ומת-גו,
• 8 | )!םב{!}!! " טל• 723617, 722495

0̂ייי̂י'• ¥̂̂^̂ ̂̂^̂ר.ו^̂̂י̂י^̂# ^

:־ נ זזדר*ם \

נהדרות \ דירות? ?

̂<1ן ןע"י המרכז) \ ̂ןן־ל !: בד1י|

|! ברח' טיומקין/סוקולוב ?
!ן פ נ ת מיג ו ר י ם \
?| שקטה ואידיאלית ?

| 
? במחיר ההל מ־@00.נ1 ל"י

!!

ן| עד הכניסה, גוגנאי תשלום מחים ?
̂.3,000 ל"י חלק גמשבנתא \ 1 ;|
!| בניקאיית ?נוחה, וחלק בתלואה לא ?
\\ צמודה ,;לון̂ומ̂מגומ,,)?'הכניסה. |
ן| 4*.מרפס̂'י̂.ל"3ל̂)5מו: פינתית י5
|! ? י , אדמה פרטית ?

!| פרטים בחב' "מן—שקד" בע"מ, תל-אביב, }
\ ירח' אלנבי 119, קומה ג'!זדר 16, טלפון 612550 4
5 ביי השעות 10—1 לפנה''צ, 4—7 אחה''צ. %

8̂|י 4ו|1

ן־ א*ל 
איגוד ישראלי לילדים נוגעים

הננו להניא לתשומת לב כל המוזמנים, כי
הסיור במועדון הספורט לנכים על שט ספיבק

ברמת-גן, רח' רוקח 123,
יתקיים במועדו, ביום חמישי -
י"ב תמוז השכ"ו - 30 ביוני 6*19

בשעה 5 אחה"צ
ישתתפו שו העבודה, מר יגאל אלון, ראש
עירית רמת־גן, מר אברהם קריניצי, יו"ר
הציבורית למעו "אילו" ונציגי מוסדות•"אילן", ח"כ מרדכי ח• שטוץ! חברי המועצה

מר13? *ןילן

-חנ1נש ה̂ו-יקא'
־
לגחנוו-

וול־של01

| (לנוער בגיל 16-11)
ן ב אוניברסיטת בר־אילן

I ד3שו ד<ש2ד< 71א3£3"ת -

15x4111 או א*ק01 61¤א£ $שז ז4

ן תיד בילוי בצויתא, טיולים, משחקיט ובידור ן
ן באוירה מסורתית בהדרכת מורים ומדריכים

I ; מנוסים•

ן פנו מיד.
ן טח<סר קודס

ן רחוב,הירקון 88, טלפון־,59604/5/6, ו5"א•

|הא0 נבו קיברת תעוךת

?186 ח!ב1ווושנ"1̂- חסם9 ו1
ן ב־1 באפריל 1966 הוחור הרגע הראשון של
| החסכון ששילמת בשנת 1962 על־פי תעודת

[ החסכון שנשלחה אליך•
אט טרם קיבלת תעוות החסכון, אנא בדוק אם שמך
1 תשכ"ב שלא נדרשו".ן מופיע ב"רשימה השמית של בעלי תעודות חשבון חובה

את הרשימה תובל למצוא במקומות הבאים:
0 בכל סניפי הבנקים בארץ;

? 0 בכל משרדי הרשויות המקומיות, המועצות המקומיות
ן ? י והמועצות האזוריות;

0 בכל משרדי המכס, מס-הכנסה ומס־רכוש.
איתרת את שמך _ פנה מיד אל מינהל חסכון חובה,
הקריה, רוממה, ,ירושלים (או לת.ד• 3012 ירושליט).
בפנייתד זכור לציין את שמד, מספר הזהות
שלך וכתובתד המתייקת — ללא אלה לא

נוכל לשלוח אלין התעודה•
ו!—88?8ו8ו8 טי:" חסכון חוגה, זזאוצר033̂י

עירית רמלה
חוק עזר לרמלה

;סלילת רחובות) תשכ"ו-66ק1
הודעה

1. בהתאם לסעי1 (3) לחוק עזו ברמלה (סלילת
רחובות), תשכ"ו-966נ נמהרת נזה הודעה לבעלי
הנכסים כי מועצת.עיוית ומלה בישיבתה מיום 23 ביוני
הגובלים עם גושים וחלקות כמפורט י להלן.1966 החליטה לסלול כבישים בעיר נוחובות הבאים
2. בהתאם לסעי1 8 מחוק עור לרמלה (סלילת רחובות)
מועצת עירית רמלה בישיבתה מיום 23 ביוני 1966תשכ"ו-1966 נמסרת בול, הודעה לבעלי י הנכסים כי
החליטה לדווש מבעלי הנכסים ווגובלים עם הרחובות
המפווטים להלן לסלול סלילה ראשונה, לבבות (לזפת
שלישיט יום מפרסום הודעה זו.את המדוכות לאורך הנכסים באספלט בטון חט תוו

א. רחוכ 3ר אילן
גוש 4348 חלק1ת 22, 20,16, 15, ד.

גוש 4349 חלקות 30, 29.31.
ב. רחוב עייה שניה
־; .גוש 4348 חלקות 7, 8. ג. וחובטםפד28 ., :.

גוש 4349,חלקה 31.גוש 4348 הלקות 20, 14. ,,, י
. ? י ,י V.:שטיין " י ,י " י '" " ?
ומלח 27.6.66 י ואשיח&יויח?
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$ |||| משרד ראש הממשלה ?
| ||||| מרכז ההסברה 5

ושימת שיטים קצוים המוקח'ם ן

השבוע בבתי הקולנוע ן
\ תל־אביב ארגפן הצעדה \
} חיפה הדר הכניסה מגיל X 14\ תל-אביב ד,וד הקו העולה X\ ןזל־אביב התקוו, 18 שנות עצמאות, \
? חיפה חן הצנחנים 5
$ חיפה פאר הגובה 40,000 >
? חיפה עממי בקצב המחר 5
? אופקיט כוכב יצוא ?
? אילת פיליפ מוריי הקו העולה ?
| גן־יבנה יובל ויום(בנרונ) 5
\ כפרסירקין —- הכניסה מגיל X 14\ הפר יבנה אולימפידת השחמט }| יקנעם —_ אולימפידת השחמט X% יבניאל מיקהל טי רי לי(סרט שיר) {I ?מוגה , הקרב על היעד ?| דימונה דימונה 18 שנות עצמאות ?
\ גימד _ 8נ'8ניתעצ0אזונ \
\ מגדל העמק —_ 18 שנות עצמאות \
X נהלל , , 18 שנות עצמאות \
X עזרה ובציון 'בית העט מעבר ל־65 ?} נהריה אמפיתיאטרון מעבר ל־65 \
X קרית־גת היכל העשור זה הבית שלגו \
X קרית־ים ניצן 18 שנות עצמאות Xן_ יש לי גן(סרט שיר) ן_ X קרית־מלאכי ̂.
I 18 שנות עצמאות _ 5 ראש העין ̂_
X רמונ־גן לילי הצנחנים X\ ראש פינה גליל חופשה בצפון ,ל
ן. רמת־השרון אורזת 18 שנות עצמאות ןX רמת־הכובש —- הקו העולה 5
X רמת־יוחנן -—_ מעבר ל-65 ג
! רעננה חופשה בצפון \
X רעננה -,—,. 18 שנות עצמאות |
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¥ ה1"מא?ו ד,זפיע נ̂"י;/י8 י'0,,,?̂' <־/ הצגת גאלה ג־30.7.66 לטובת מוסדות הילדים.של ארגון אמהות
¥'! ,,"*מ ?לעיי/"י 'פלגי" י8*', // עובדות בחסותו האדיבה של ה-מ• שגריר ארצות-הברית בישראל

̂^ ̂'י, V'| . מר וילוורת ברבור. "5?//
/,,הנימה"־ 'בונל־אביב בקופה מיוהדת בבית . ̂̂'': לבית י 

??ז I "הבימה"־ בשעות **1.56-5"לנניהצהוינ1-יי8.30-4 אחיי הצחייט. להצגות ? -י <ן;? ''8וב;י4ר ̂א/"'' .-"*,-". ?-־""־- ??'?
'/'̂ן'6 במי'"' י ? ז̂י I ?9 באולם "אימון" בחיפה — ג"מבה", "גדבר" מרכו הכרמל יגיתר המשרדי*
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¤ שנת שלום עליכפ | ן
¤ ערבי 0דידה של אליהו גולדנברג ;־."
@ לפני צאתו לפסטיבל באדינבומ נ!1
עווקעד .פדאגועש בתד"אל
8 הערב 27.6 ירושליט, בית מיטשל 3
II יום !ח?29,6 חיפה,' התאטרון העירוני ¤
|| ליל. שבת 1.7 כרמיאל. בית התרבות 1§ || יומא' 317 חל-אגיב, היכל התרבות 8''
ן| יום ג' 5.7 — קבוץ המעפיל §
1§ יוט ד?' 7.7 — קבוץ הצרים 9ך
8 ההופעה האחרונה §|

̂ כהשתה8ות שמואל? פו,ל ושמואל רות8יןי¤ 5
̂"גע מעבטשעל&ך ד* ק
51£1| גבית הבימה, ליל שבת 15.7.66 ןןןןןןן

החל ממוצ"ש 1966<7<2
בקולמע "אופיר" מ"מ

"נער* העור"

"§80¥ ?5015ז11111£די

הסרט הגדיל של השנה שהתפיסט
9>>י 0'*הקה הנהדר של השחקנית

ריטה טשינגהם

מציג
הצגות בגויה
קומדיה"אלף ליצנים"
מאת: הונ גומד
, הצייי: קולייפנדרהפפאי: אנרהפ ניניועניית: ח;יז בן-אוי

טשתתפיפ: גדעון זיננד,
נינט דיגו' (!טוש מוקדי,
יעקכ אייניעטייז ועוו.

הערב 27.6 תל-אניג
יום ג' 28.6 תל־אניפ
יופ ד' 29.6 תל-אבינ
מאת: נונזולט כרכט"אד9 הוא אדם"
עניי" אפנון אחי-נעמי
*זטוניס: ופאי אליעז
הפטאו! ז'אן מאדי סרו
הצייר: יגאל תומוקין
י מופיי,מ•. נע8 שויןז

משתתפים: אמר חזי,יחו,
אלישנע י טינאליו שלופ
יופןז' יתווה גנאי, ניקו
?אשננוי ועוד.ניתאי! אפרהפ נגח! יענןפ
טוצ"ש 2.7 'תל-אניפ
יום א' 3.7 תל-אפינ
יום בי 4.7 תל-אניפ
,מסעו של פרישון'
הערב 27.6 מו-ייוהפ
ר? 28.6 שעי הנגפ יוס
יום ד' 29.6 י ח!לוך
י התהלת ד,ו,!!ג1ת ב-8.30 ב-
נושודיט, ובקופת התיאט•עוג• נוטיםים להשיג ג־

י רוו טל' 225001•

I * ג 1 ר בתל־אביב ן
1 ̂ ,•","<"" אולם "אלהמברה"

| 10-7 טל. I823457 ירושלים "בניני האומה" אלהמברי, בין השעות 5.30 — 8.30| 3-7 — 7-7 רוקוקו, וביתר המשודיט. בקופת0 קרית שמונה "שניר" כרטיסים:
I נתניה "שרון" כרטיםיט לקבוצות מאורגנות ברוקוקו 1
I ?•6! טל, 223663. |
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לאוזר מאמצים — וזוזד חוזליעו לסדרת הופעות בריביירה בת־ים!

הופעת בבודה בערב שבת 1/7 בתכנית: פדרילוו ריקו הטנוגה "שיל
הסגידי" ומדי ערב עד 7/<! בשעה 9 בערב אזגבוי

כדמיסיס בקופת ריביירה בת־ים, ירוזלה ויסי, הזמיוג מאיטליה,
"ץ ל פון 824316 ובמשרדים. מנחה: אלהזזנדר יהלומי.

; הצגות מיוחדות למעי וילדים במחיר —,4 ל"י כולל משקה קל תתקיים בשבת 2.7
,?; בשעה 6 אחה"צ בהשתתפות החליטו, אריק אמיר (אויק מחקה;חחיות) וקוסם.

ן
̂ליי& !הועד לנוען-הח

, 1 ;?תל־אביב •־ע̂ן

| מודיע כי ביום 28.6 בשעה 21.00 תתקיים י התבנית
1 משתתפים דנעפ: ח"נ מרדכי גן 'הורת, •יטו משהן תכנית מבוססת על פרשיות נעלמות.I "הנעלם מו העיך,

1? פנה ומר שמתה 'אגן זוהר.
V כרטיסים גמידיעין בגית-הווייל, יחי ויצמן60? .

בפר היא0נ*ם
"ע<ן הוד־

מודיע על
פתיחת עוגת האמפיתיאטרון
ביום ששי 1.7 בשעה 9,30 בערב.

בתכנית: פרנק פלג
גוטינוים להשיג בחיפה:

. ב"פינת הספד''. — רח' החלוץ
י זבערב" "הופעת בקופת האמפיתיאטרון.סוכנות "גרבי" — מרכז. הכומל?פה "וייץ" — רה' היינו
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. 29,6הערב *ה''ל — אי שם ,נתינות' יום די
?ש -""??"'•תל-אנינ בית ליטיז '30.6

I הצילומים מאכופיט?
I , .. י תנסה ,אצלנו" ,
Vפועו פספור
I הדיחוהו 4, 'טל., 57416

1 ה31ע18ו א חדו 13 וו 1

1
31@§ חקדח !!!1נא1

I !1 באיצטדיון הכדורסל ביד־אליה

ן ערג ערפ ב-8.30 0 כימי ד' ומוצ"ש גי6.45—9.30 ן
| משווי הפוטיפיפ נאדן. אוטובוסים לאיצטדיון נתל־אביב: 31, 32, 33, 34, 35, 8| הנינו פופיפיפ מואש פטשוו "אוניוף! ויזננוף 118 טלפון 248518 תל.אניג ופיתו 1
§ כל מנקר ניויו המורח הבין לאומי ? שיציג אי* הכוטיפ בקוטת האיצטויון Iן 36, 11, 53. תחבורה לאחר ההצגה מובטחת. ?מגרש חניה לכל כלי וכב. |
—יזכה גהנחהניכרת! ן | בעת קנית כרטיס לרביו



ה"ום **חנך ,ב<ת האשה' בת"א
בהשתתפותה של גפות
טניה פיאיי?, אלמנתו של
"משורר האופה", ובנוכחות
מ. נטיה חגיי מועצת ה•ראש עירית תל-אכיג מי
עירית' סועריפ, אישי צי-
ביי וגןחל מוזטניט, ייחנף
אשה — על שט מניה גיא•היומ כ-5 אחה"צ "פית ה-
אטיב.יי?" ביחוכ כיאלי? בתל•ליי,'', כפמון ל"בית ביא.
הבית (הנראה בתמונה) הו-
מימי! חוומתה של גב' מניד,קם בקרבת "בית ביאליק", ב-
ביאליק, והוא נועד לוכו נין
כתליו יצירות של נשים ועל
נשים במשך הדורות, בתהומי
הססוות והאמנות. משימת
מונו. ספרותי, שצירו וזוא"בית מניה" היא — יצירת
בארץ ובעולם.חומו הקשוי באשה היהודיה

פיט סופויפ ואנשי ר1ח, ו-לרעיון הקמת הבית שות־
ביניהם מר משה אונגרפלד,
עד כה כ-1500 ספרים וכתבי-מנהל "בית ביאליק", שכינס
יד שחוברו על־ידי נשים ועל
נשים, בחם ספרים נדירים ו-
200 כוכים מספרות דתית ע-יחידים במינם. רוכזו כנר כ־
תיקה מכל העולם, סימוי ת-
פילה לנשים נשפות שונות,
שים מארצות שונות, ציורים,"תחינות" שחוברו על-ידי נ-
ופוודוקציות וכוי, שיהוו בסיס
ראשון לספרית "בית האשד,".
אגף לתרבות לנוער ולספורטניהול הבית יופקד בידי ה-
העירוני, בראשותו של חבר
הנהלת העיויה וואש האגף,
מי יוסף בורשטיין. כן תפעל
בעיקרה מנשים, שתקבע את"ועדת בית האשת",' שתורכב
תהומי הבית,ירכי הפעולות התרבותיות נ־
שטח בנוי, בשתי קומות ו-הבית משתרע על 230 ממ"י
מכילה מקלט וגינזד. בקומתקומת מרתף. קומת המיתף
העמודים נבנו חדרי השרו-
תיט, חדר מוצים ושטח מרו־
צף של 180 ממ"י בקירוב,
המתנה לבאי דנית ובאולםשישמש גם כמקום מנוחה ו-
ימות הקיץ.פתוה להוצאות וכנסים ב-

תצוגות יצילומיט
בקומה העליונה נבנה או-
לם המרכזי, שישמש לצרני
הסטויו, וכאילם קריאה, להר-
צאות ולכנסים עם 200 מקו-
מות ישינה. נאולם זה חווכז
הספרות על נשים וכן דפד-
פות לתצוגזת וצילומים• באו-
שלידה מעונת טדוגוח, המו?לם המיפוי הוקמה גם במה,
בילה לקומת העמודים ולהדו
המרצים. התקרה באולם המר-
פות", המאפשרות איוורור ו-כוי היא במיבנה של "כי-

אור נוסף לאולם.
בית ביאליק, שלאחוונה
הושלמו בו עבודות שיפוץ ל-
חידוש מראהו החיצוני, חובר
בנשיון לקומתו העליונה של
מעיי 'שיד בין שני הבנינים,"בית האשד,", כדי לאפשי
ב,.. נעים, תוכנן על־ידי. המצטיין בצניעות י־
מחלקו; האדריכלות במינתל
ההנדסה חעיווני, בראשוונ-ה-
אדיינל נ. שטדיק והאדריכל
מ. קלטי; תכניות הבניה הו-
? העיר מרבראשות- מהנדס.העיר, מי-מ.קוה !מ?נהל. ההנדסה העירוני,הנדסה וקבלנות "פשד"; בפי־ביצוע העבודה — ההנרד, ל-כנו ע"י המהנדס א. סולל; מ. טיינמן.עמיעז, וסגן מהנדס

גבי מניו, ביאליק, שעל ש-
מד, נקרא הבית, נזלדד, נכ"ו,
בכסלו חול"ו (1876) בוופיה.
בסיוון שנח תונ"ג נישאה ל-
חיים נחמן ביאליק. אחו פטי-
רת המשורר, מסרה גבי ביא-
ליק את ביתד, ברחוב ביאליק
לרשות הציבור. בית זה, ש-
המשורר משנת 1925' ועד ל-ליק, שימש כטקופ מגוריו שלנבנה על ידי חיים נחמן ביא־
בשמו, מכרו וביצירתו י שלכונס בבית י וח כל מה שקשורפטירתו בשנת 1933. כיוט מ-
המשורר• הבית משמש כמו-
זיאון, בו מרוכזים 3,400 ספ-
רים מססוייתו הפרטית י של
!תרגומי ספריו ל-27 שפות.ניאליק, .כתני יד, כל כתביו
גם אנשי המעיד
באור־יהודד! הצביעו
בעד תוטפת־יוקד

במליאת מועצת הפועלים
באוו־יהודה, שוזתכנסח בשבוע
שעבר, נתקבלה חחחלטה לת-
בוע תשלוט תוספת ? יוקר ב-
במפתיע גפ 4 חברי חמערד,יולי. נעד החלטת וו הצביעו
וניניהם מזכיו מועצת חפוע־
גח"ל ? ורפ"י.גי שאר המפלגות — מפייט,לים, מר 'סנים שמאי, והן נצי-
פועלים הואשונח מאן בחירתהיתד, ואת ישיבת מועצת ה-
מוניר מועצת חפועלים, בת-
אה על שלא ניתן להם, לדע-הישיבה לפני ההצבעה כמח-אוזן ומי עזיא — עזבו אתופ"י במועצת הפועלים — מרחילת השנת. שניים מחברי
תם, זמו מספיק לובו בנושא.
"קידאון" תורמת
ספרים לבית םפר
ע"ש משה שרת

ביום השנה לפטיוחו של
לבית הספר בשכונת קיראון,ואוף 650-3 ספרים ~ שימשה שרת, הגישח חברת "קי־
הנקרא על שם משה שרת
ו"ל. ספוים אלו, הם בטיט

לספריית בית הספר.
בטקס צנוע, שנערך בביה"פ,
הלת "קייאון", ומר אלי תומר,הגישו מו טור-ברנט, ?מהנ-
ואון", את הספוים לשני תל-המנהל?הכללי של חבות "קיו־
מידים מצטיינים מכתה זי.
אהוץן ליוון, שהודח לחבותהל בית הספו בקיואון. מועצה, מו אריד, אחידונ, ומנ-מו ג. איצקזביץ, גזבד המו-כהו, מנהל מחלקת הוד"ד,מקומית קרית אונו, מו יעקבנטקס נכהו ואש המועצה ה-

"קיראון" על השי הנאה.
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י נפרדת.מששב' ן
1 פתח־תקוה!הסביבה

| מוזר, יוט ג' 28.6 פ־8.30 ן
I כרטיסים — משדד ,לכרטיס" ובעוב 'ההצגה ן1 באמפיתיאטרון "אורון" בפתח־תקוה ן
I י י | בקופה. 

דתו תקפה האיש שהתלונן שידי

רבות אותו ־ גם חתם לה על ע

גכוהי"נגפוו" טנונית נוסעים קטנוז. לטובו! המזל, לא היו קוננות כנפש.התנגשות בנוחות לא שוויט כהתלט איועת אתמול, כצומת שי נניעי ומת־גו — פתח־תקוה עפ ככיש גהר, נאטו נושאית

מול עד לגטו ההיימיט המשפטייט נגדה, בעיטות 'טלל!רן ויליאמם קינטלי, תייית טאדה''ב, שיחייה את-— מאת יהושע גהנא —
דוגי'ט נגדי, תלוני" 'טדוא ניטתה ליקוי אותו.2,000 ל"י. על העיבות חתט לה... יוטף בייה האיש 'ט־

תיירת לדין, אירע בתחילת ה-המקוה שבגללו הונאה ה-
רחוב זוובבל 16 א' בתל־שבוע שעבר. יוסף ברוך, מ-
כי בדירתו משתוללת אשר,אביב, הגיש תלונה במשטרה,
שימור,, שהתנפלח עליו וניס-
וה לו מנדולינה יקוה, תק•תה להתקיפו בפגיון, וכן שב-
של'כאלף ל"י.ליטים וחפצים אחדים בשווי

צמיד _ ואצט?;
המשנווה, שחגיעד, למקום,
משניסו לעצוו אותה, תקפהמצאה את הנאשמת שימוח.
שעונו. מאוחר יותר, בתא ה־קצין משטרה, שברה אתי צמיד
בעו•מעצר, גרמה לו חבלה. באצ-
כשהובאו, קון. קינסלי לרא-
שצקי, להאונת מעצור,, טענה,השלום בתל־אניב, גב' עדנהשונה לפני שופטת בית-משפט
כי הושלכה על-ידי יוסף בווו
צאת בהריון טמנו וביקשה אתשום שגילתה לו, שהיא נמ-תונים וחויו, בלבד, !ואת מ-למרפסת דיותם, לבושה תח-
אפיטריפסותו לתינוך שעתיד

אתמול הונאה קרן זיליאמסלהיוולד•
מה בארבעה פרטי ?איש1ם:קינסלי לבית המיטסט והואש-
צפוי מאסר עד שישה חדשים);(בעד אשמר, זו, אט תורשע,ד,ח1קת סכין כשהיא., שיכירה

נוק לרכוש בזדון; תקיפת שו-נסיון לתקיפת אופ; גוימת
טו בעת מילוי תפקידו•

נטרה באשמות
מות שיוחסו לו,. היא היתד,הנאשמת כפרה בכל האש-
חמשטוה, אבל גם זאת, לד-נזק לצמיד השעון של קציןמוכנה לחויות וק, שגומה
בריה, בדוד מקרת בלבד, ולא
בזדון, והיא נכונה לשלם את

החמודה.
ביקשה עובות גבוהה ובטוחההתובעת, גב' עושויה קנקו,סלי נדחה ל-25 נםפטמבו.המשי משפטה של קרן קינ-
קו במשטרה, ביוון שאשרתלשיחדורה, וכן שדרכונה יופ-
שהייתו, בארז פגה בסוף הו־

גוושה כבו פעם אתת־ מן ה-בינתייט נודע, כי ?הנאשמתדש יולי.
ני.לילה ברחבי העולם.עמ! הופיעה כחשפנית במועוו־קינפלי י היא "תואו מקצועי"!חו שמד, האמיתי, כי התוספתקרן ויליאמס בלבו• ואמנם,בון אמריקני חדש, ,על שםשם חורה ארצה, כשבידיה דר-נה• היא יצאה אז ליוון, ומ-ארץ, אחר שפג תוקף דוכו־

"אתחתן אתתי'
פתע המתלונן. מר יוס1 בתר,משפט שאלת העובות, קט ל־-כאשי•,נתעוררו!. בנית ה-

מוכן לעווב לה. זו, שנעהוהצהיר בבית המשפט: "אני
חודשיט היא ימעד, בצינור
תל-אניב, ד"ו יוסף מגווישופט כית־משפט השלום נ?לאשי,"."אדן יאגי עומד לשאת אותהכאשתי? היא לא תעווב את
כחן, חדן בתיק זח, שיחרד
את הנאשמת בערבות המתלו-

נן•
ליד חדי המעצר בבית-ח-
ביא ידיותו. חוא סיפו ל-משפט המתין יוסף בדוי ל-
סופרנו, כי הכיו את קון יןינ־
היתד! במשבי נפשי ועל סןסלי לפני שבעה חיושיפ, נש-
עדיו לילה בתל־אביב סובוחופת ועב, אחו שנעלי מו-
לשלם לח את שכרה. היא עב-
כעס, איד למחות התחוט ווץ— הסביו — חגיש בוגע שלביחד• את התלונה במשטרהרה לגור אליו ומאן הט היים
לבטל אותת. אבל המשטרה
אינה מיכנה לבטל את התיק,
יוסף כוון, העובו כשועו
נבית-מלון תלי.אביבי, הציג
גט לסופונו .דף מעתו( אמ־
ויקני, בו נאמו, כי קון קינ־
עולם, הנושאת... תואו אק-פלי היא החשפנית היחידה ב-
דמאי, כנוגות אוניבוסיטת

ייל•
הוחל בסלילת
בביש חיבור

לת קטע .כביש, שיחנו אתבשנוע שעכו הוהל בסלי־
אור-יחווד, עט כביש לוד, מול
לה תעלה כ־150 אלף ל"י.חנניםה לסביון. עמדת 'הסלי-

מאסר של שנה
לפורץ לקיוסק

לשנת מאסו נדון מחמוד
גינאלי, מכפר טייבת, שהור-
בת נסף ורכוש מתוכו. הנשיאשע בחתפוצות לקיוסק וגני-
את ההתפרצות וביצע אותו,את האיש אשם בכד, שתיכנןבתל־אבינ, מר מ. קנח, מצאהתורן של נית המשפט חמחתי
באמצעות מוט ברול שבו נפ-יחד עם פורץ אלמוני נוסף,

רץ מנעול הקיוסק.

1.600 למדו השנה
ברשת למבוגרים
בתל־אביב

לרגל סיוט שנת הלימודים
של הושת העירונית לחינוך
עוד ביום ד' מסיבת סיוםהמבוגוים בתל־אביב-יפו, תי-
חגיגית, באמפיתיאטרון גל-
רון, נרחונ טולוז 10 ביפו.
את 1,600 המשתתפים יברכו
ואש העיויו, מר מ. נמיר,
האגף לתובות, לנועו ולספורטחבר הנהלת העיויי! וואש
מחוז של משוד ההינוו זה-מו י. בורשטיין, ומפקח ה-
עודות למסיימים תחולקנה ב-תרבות, הדיו א• וינבוג. ת-
טקס• בחלק האמנות, תופיע

להקת סעדיה ומארי•

הרצאה על הודו
מר פרץ גורדון, מנהל איגוד
ישראלי של חברות לביטוח,
ולשעבר קונסול ישואל בהו-
משבר לתקווה'', הערב ב־8.30,דו, יוצו, על "הודו — נין
במסגות המועדון, הישראלי לי
ביטוח,י בבית .ציוני 'אמויקה

בחל־אביב.

שכ' נווה יהושע ברמת־גן

דורשת לחדש מהלך קווי,דן
ג־1500 טתו'טבי שכונת נווה יהושע מומת־גן קיימו
?:תנועה של קווי "דן" 35 ו־65 לשכונה, כפי שהובטת להט.טלשוס אטיפת מהאה תתת כיפת הטמים, כגלל אי חירויט
, ועדת חתנועח העירונית, א- מנו לישיבה 1ו•באסיפה זו השתתפו גט נצי־. נואח, שגס נציגי השכונה ית-

תיח לתוך השבונח•שחבות "דן" תחדש את שוו־שד טענו, כי יעשו ד,ב? כדי
השכונה בצעדים קיצוניים, עדהדבו לא יבוצע, ינקטו תושביעה לחדש את התנועה מיד• אטנית ולואש העיויד, ובהם תבי-"דן", לוועדת התנועה העירו-לשלוח מבוקיט וחופיט לחכותהאסיפח הכללית חחליטה
חק שוו, וכביש גחח.כוי הפגנות וחסימת כביש יצ-
נווה יהושע, היוצא לכביש ג-כוכור, ניתקח מע"ץ את וחוב
הה, נהתאט לתוכנית המית־
נונה והעבירה את תחנותיהמהלך האוטובוסים בתור 'הש-כביש, הפסיקה חנרת "דן" אתעירוניים ראשיים? משנותק ה-מספר היציאות לכבישיט בין־אד המקורית, לפיו, יצומצם
ללכת מרחק של כמו, מאותתייביט עתה תושבי השנונהלרחוב אלוף יצחק שדה, לשט
דרך סלולה.מטרים, ללא כביש גישר! וללא
לה להמשיך באוטובוסים שלהבתוך השכונה, ואם אינה יכו-חברת "דן" חהדש את שרותהתושבי השנונה תובעים, ש-
השכונה, יאספו את הנוסעיםלכביש גהה — שייכנסו לתוך

וייצאו ממנה באותה דרך.
ועדת התנועה העירונית של
בה מיוחדת, כדי לדון במצב.ומת־גן עומדת להתכנס לישי־

10
נוע גת-יב."עולטית" יניאל 4 ע"י יןול?- נת-יט"':וינין" םוקולוב 68.וזולוןצצ5ב4ע.טלי נע2נ0?, נו־יהודר, 200 ט<־בי־ציח טל' 08!201!ו: עליה ו1תשלו נ'וינ' 40 פ' 'ציווהתל־אכיג

תופח הוליט.העווו ביקורי בית נם לחני'השעות 10 בעוב עו 7 בבוזי01-1333 נטצא ו1פא ח!י1 ביובטנ1 ווי אווה ת"א טלם!!רופא תיון •נומ"א ת"א843133 ובבת־ים טל' 82311.גטנ! יוד >!ד!ם נחילו( טל'חולון — בת-יפ
8־01בע.ילייט) ית' טיוקיז 13 טלי3 טלי 224167; ו"ו נוסי (ויונב' ו"ר יוטיווילי שי' תיס"טתוונות מגני ת''א
247402? -ד"ד ופסווט וחי לכיש 4 טל'היונית "אפף" ת"א
12, טל' ?247860: ד"ו טיטן!0, טלי 443281: ו"ו טנל בלור48דו.22; ו"י הראבו, אםעט"זי"י אייו!' יו6טע1ו! 5אי טל'תורנית ייפאיט

ומת-גןעי 7 נבוסי.טיפיווי 9, טל' 57003 ט־פ בעוב, בטיפאה האוויית כוח' טונ?תוונות ?ופיית לאומיתטלפי! 72087,5.ו"ו סיניבונ, ניאליס 03, ו"נ7 בבוקי, י''נ, ב"ב, נבעת"ש,יופא קבוע משעה וו בעי: עווביה' מונטיפיויי 9 טל' 67003שי' נוייא! 25! טלי 441017 :231374: ד"ו ?!1יטל0ז וילייס)י"י סיטוז, קק"ל 43, טלטו!קופ'יח של-הציונים הכללייםדיילי, נם־עיונה 12, טלי 07073.קק"ל 43, טל' 231375; י"י
וופא תוון נטופאחמ-0 בערב עד 7 בבוקו.בדה' כיאליק 14, טל' 721135יופא תורן נטרפאחתורנות קיפ"מ מנכי כומת-גן725430.ד"ו סוידלי, עקיבא 68 ב"בתוונות !,אפף־', ימת-גןעלית טל' 721489• .הינית י"נ ארלוזוווג 81 ע"י
722207.חולים טלפון כטי"א נוע ו1ביקווי בית כול? הבי' קופתטשעה 9 בעוב עיי ז בבוקוימת-גן, נני־נוק, נבעתייט

.מציג:
ר*!גיר ד י
השלישי

גתל־אביכ
מוצ"ש 2.7 י ב־8.15"היגל התוגות"

מוצ"ש 9.7 ב־8.15
ירושליפ

יום וי 29.6 ב־8.15"מיני ד(אזטד,"
בחפות 'ואש המט'טלת
יום ה' 30.6 ב-8.15טי לוי אשכול וועיתו

', חופי! • . . ,
.להערב 27.6 נ־7.15
:-'נמכרו'.: י;למחר 28,6 ב-7.45 :? ?כל. הכרטיסים

,8.00̂ : אי 3.7;־ 1: יום
ב-6.15 , - - :::;ב-8.15-.יוט:יב̂.3,7י;,.,:, ..' :\ב-00;8?יום:א'':10.7 . י .יוט.יב':-1ד,11ע
1'וטי-ג' '12.7 '"ב-8.00

כתיבה במכונה
תלטוו י חיטט ומטו קצי
? בנית הספי למטחי
"דימו!־,
פיקזה ממשלתישיטה עיווות

טלפון 226017ת"א, וח' •דיזנגוף 83
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.יפ"ת והסביבה I לתושבי
ןת"א — ידיד המוות 3.7|ןיוושלים "ימקא" 2.7וטלה "אילון" 1.7?תל-אנינ "מוגובי" '30.6בנימינה "עדוי '29.6

צובי-ת•" |
\ :ג גיד '

188̂י8 3(ן̂)

הופיע תקליט 'י2ג
של

להקת הנח"ל

מהנח־ ל באוזבה
הוא לא כל בן חטט —
ועוד 11 עייוים נווננניתטטוונדה לעדת —

האחומח <1ל להקת הנח"ל
בכל חנויות הוזקלינויט

מקליט* %#
^̂ 

 אןי
סי בי

?̂^̂ ̂^̂ו1̂ 48̂1̂̂!י181̂̂(̂.̂^ |!5=

א. ברמן מציג:

^
@4

4̂

הקרקס
הממלכתי
הבולגרי
(בתכנית "בלקי")
לוח הופעות
ארצי!
 מ̂וזיזי&ק
עוב עוב 2 הצגות"גן העצמאות"
שעה 4.30 ו-8.30
מוצ"ש 7.15 9.30-1
כוטיפיפ! ימשוו

I ש? כהנא ונן-נאים
באד־שבע:

הצגות בנווה נמוצ"ש
נ ר:וייס י מ: "מיקוד',מלון "עין־גד"'מגוש "וסקו" מול2.7 שעד, 6.45 י־9,30
קור", פסג' "וסקו",ויס מאורגנים: "מר-"הדוום" ו"נאוו,". נקו־

 טל. 2421,
שעי. 6.45 ו־9.30הצגות בכוח־, מוצ"ש 16.7רחועות: מגוש "מכבי"
כוטיטיפ: "הורומ", "פל-
טל. 951155."הווום" — הוצל 176תווס". בקווים מאווגניט:

,תושבי נתניה,
נצרת, עבו, חיפה
הכונו להופעות

הקרקס
בעויכם כתכנית ? הנחוות
כרטיסים: . י ?שכילט גטוו עליה את ההלל
נכר ציין טל. 3198, גםנתניח — משדד ,;סיגנל"'

לארגיניט•
רח' בן עמי טל• 910456,ענו — משוד "שמעוני"
בקוויט'ימאווגניט: משוויויתר משווי " י חכיטייסיס;:ייפה — משרדי "נובה"
חוולגוי נסתיויהקיונ' ל?משאו! י!ניאתו של חקוקט"נוב?־," הוצל 32 פל. 65272'.,
איח"ג לא יוכל. הקוקס
,י שחיתוי/בוןייט: ־ "" נהו ינקו!!!,להאייד

,6
זןמ&ו

I הגעיוה,(1מ זזתזמוות הצוענית

הצגות אווויונומ
ן I 80.6היכל החרבות — 8.30| הצנה. אחרונת, בת"א ;

I הערב 27.6 עיע\ז 48,30 יריד הםזרש1 אספיתיאטרח
/ ח"א — "ק:!)" זב0"1דדז10 בדטיםיט:1 צפת "צ5י?" 29.0[ םרדם חנה "אטפי"' 28.0

̂עיי̂חכתריאלי̂ט
הל-אכיב.,בית החייל" 29.6| ה'?1* "נחמני" 28.6 |
-"דימונה" 1.7תנוד "בית העם" ? 30,6ת''א "בית התייל" 29.6 דיג כית ההטתדוות 2.7וימונה
טל..: המשור '226397 ת"אחיפה "ביתנו?'.- : ?•? 4.7

|)1 ̂8̂ |1ו,10ו̂|

| ו!£51.ע31ו£1 1** |

1 העוב 27.6| קוית-יט "ניצן"
!חיפה "אווה" יות ו' 1,7 || טתח-תקוה "הינל" 1130.6 ואשל"צ "תפאות" 29.6ןכפו-אתא "שביט" 28.6

|| תל-אניכ "נחמני" II מ1צ"ש 2.7 נ-9,15-7
טחמתייט יוט ב' 4.7
̂?ןהוצליה "הפאות" 7.7ןתל-אניכ "נחמני" 6.7| אשקלון "אסתו" 5.7 !̂ .̂?̂.".̂?**̂ —>י̂*1<*?"!!

(̂1111 1̂

• ת"א "נית מפעל הפיס"
18 הערב 27.6 ב-8.30ן וי

מוצ"ש 2.7 ב-8.30ת''א "בית מפעל הפיס"ייושליט "בית העט" 28,6
יוט ג' 5.7 ב-8.30

!!, ̂

\%
5 1י̂י י

יי 1וטשו1 הדגנו'ם היתדשים?
\ של או<י1יז1̂גז הנו1!נג<ס בניחו

י וותוזטוה ב'ו'ז הנוזוח.
<וו<שות בלל האתזז'ס בהגה.'תוונותיהס הדביםעונ'םו
?4 ווניסח ¥ חסנון

^ חיווןי ועיצוב £נ !וחיות^ טיב מגולחי -% מויחות יתו
 גודגט' חםכמיות של1ו המוצניט̂שושוו1ו̂.וט " איסזקיס בביתו חתחבווה אחדגסמן חיייי גטולחן חטכיוויג שלידיו "תייין" מתו כשי! לגל טי מיזןניוידיו "מדיי(" ינונ( נעי

2̂§ כדאי לבקר בביתו אוטוקוע ניויד.^̂^̂^ 1מ£2](

סניף אילי־ו דאשל־־צ מודה בזה
לגב' ד^גגולד

עבור ההופעה המרשימה של הבלט בהדרכתה
ומאחלים הצלחה גם בעתיד.

כן אנו מודים לכל אלה שעזרו על ידה
ולילדות הנחמדות עבור ההנאה הרבה שגרמו

לקהל הצופים.

דושלנו*ם!!ו? ל<
4 ימימ אחרונים להופעת

הקרקס הממלכתי הבולגרי בירושלים
שתי הצגות ליומ 8.30—4.30

כוטיסיט במשרדי םהנא ובן-נאיט ובקופת הקוקס. |

על יוי בעלי ססייקיו, במקום,מיוהות לסנין• "אילן" חולון,מאות לירות נתרמו בדיו
ערב אחד, שפדיונו יוקדש ל-לון, מו י. קוון, שיבחו לואת יו"ו סניף "אילן" בחו-נה", בכינו סטווטד" הזמיןבעל הסטייקייח "שיפווי טוי־
במוצאי שבת ועד לשעות ה-סניף "אילף'. מו קוון בהו
הפדיון, לדבריו, נאסף סנוטקטנות של הלילד, אסף את
נכנד, והלקוחות ונעל הביה
הוסיפו תחמזת משלהם. בעל
מאות ליוות.ביוי.',סניף"'"אייל!'''נשאוו נמהצאותיו,' כפי עחוסלם,טואש.הסטייקייד, ,קיבל. חורה את הו-

סטייקיה תרמה
הכנפה ל"אילד

בחורות גגנלוונ הופעה
ודוגמניות

(חעפיקטן?;געבןדת:68ויוי* גשטח הווגטנות, הצלוטלא.נמל! !לעשות 8נל.י:אחת:מנן מלכת יופי, אולם נוכל
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פתח הודי־ערבי יי בית בוער י

מוסד "נעורים,' בכפר־ויתקין ב
— מאת אלכט ינאי —

מי 'טנא ניוט ו' האחרון ל"נעוריפ", המרכז ליזשתל-
?בוצה גדולה של ערכים מהגמר טייבה, גכייט ונשיב,מות מקצועית, ליד נפו־ויתקין, הופתע למצוא נטיןיפ
מלא תהילת וזמקוט.מטייריפ ככפר, ןןובריפ טכיתוד., בכתי־מלאכה, ופיהמ

המהפכה שנחנה אח אותו-
בלטח מאה בחזותו של הנשיםת'" בחניה העינית וכפוית,
האוותות, שהיו ווב מנין ב-
קבוצה, וחלק נינו מהן לבשו
מאופרות כהלכה.שפלות איוופיות נאור. והיו
מסתבר, שמוסד "נעורים"
הוא פופולאוי מאד בוחוב ה-

ערבי, בונות תפעולו, השקד-
טיפוח יוידות וקירוב לבבותנית הנעשית בו זה שנים, ל-
נין נוער יהודי וערבי• לנעו־
הספר התיכון בכפו טייבה, ו-וים יש כיחות־תאופות בנית־
מדי יום ו' נאים מטייבה 26
נעוות ו־24 נעויט ללמוו ב־
מקצועות חדשים. הבנות לומ־נעורים ולגוון את למוויהם ב-
וחות, ושעוהים אלו, המ הלקוות כלכלת־בית, אויגה ואז־
מקצועות בבחינות הגמד.מתכנית למוויהן בהינו! ויחוו

נוטגיגויפ חכרתייט
לגבי הבנים טוס נמצא נו-
מפגשים חנרהיים עם קבוצתשא לימודי, או חם מקיימים
ה' באיט התלמידים היהודייםתלמיוים מנעורים, וסדי יום
למפנשי־גומלין בטייבה, וון־
עוויים, ועוו. לעתים נעוכיםאי0 שם בצוותא סיעלנים ה־
מחול ושיוח.נם טיולים משותפים ומופעי
עתה מוקם והולד בנעורים
אפילו ביו. מיוחו, שכל תעו-
קעה נבנית, ומסתכמת בסונין נוער יהודי ועובי• ההש-דתו היא טיפוח יחסי יויווח
אוגון נוצוי־יהודי מבוסטון,55 אלף דולר, ניחנה על ידי
אל", ונל מטרתו ה־א קירובהמתקוא "סלאושיפ אין 'שו-
לנבוח נין נועו משני העמים
סף לעידוד הפעולה כנעווים,ד,"ם לצפעל עליית הנועד. נו-וחוא הגיש אח עוותו בימיםשם "ילוים למען פלשתינה",קיים עוד בתקופת המנוט, ב-היושבים בארץ. ארגון !ד, חיו
מסייע עתה הארגון גם לתל־
נים להמשיך את לימודיהם ב-מיוים יהוויים וערבים מצטיי-

אוניברסיטת ובטכניון.
הבית החדש שיושלם בדצמ-
בר, ושבהקטתו משתתף בהק-
נו־ והתרבות, יכלול גש אגףצנה מיוחות גס משוד החי־
של הדרי לינה לתלמידות וה-
תלמידים הערניים שיעשו ב-

נעורים.
הסיור של קבוצה הגנויםמעיו "יוט הוויט"

והנשים מטייבה, ביום וי, היה
הספר התיכון בטייבה. האוודנלווית ו"ו וווון, מנהל ניר,כעין "יום חווים". הם נאו
חיס היו מדושני עונג בראו-

הנולים ואורגוח שטיחים מורי
רוח! מו העונור, שנאו לסיוומר עקינא ישי, את קורת?אווחים, הביע מנחל נעווים,כאשד, במסיבה לכבוד ה?ויקמה.חיים, או עוסקות בחפירה ובי
לא וק אנוח, אלא גס אמהות
ובות, חגינו, אחת מן האור־
בם של אלו. הס יוצאי 37 או?מיוים, מהם 470 בפנימיה? רו-ב"נעווים" לופוים 1,21x1 תל־מו ישי סיפו לאווהיו נ'צית האנושות!..."חות: "הוי האמהות הן מח-
אפילו שני חניכים מבחריין...צות מוחבי תבל, בהם יש

- נשאל המנהל."האם המוסו פתוח לכי'
תוהה, וק לנועו עולת, או ל?הוא השיב, כי הפנימ ־ פ
היפה ווכוון־יעקכ אינם נכילנועו מאזווי פיתוה. כ נו

זה...

ועדת ערר ראשונה
במועצת נהל שורק
ועדת ערר ראשונה במועצה
איוורית הוקמה ננהל שורק.
נטקס שנערך להקמת ועות
מעקנ אחר ביצוע חתלטוח וע-אריח בריק, כי המשרד יקייםסעד גני הנה מ"־יפיח ועו"דהעוו הוויעו נציגי משרו ח־
סעו. החלטות עקרוניות שלדות הערר על ידי לשכות ח־
נעניני סעד שעד עתה נשלחוערר אליהן יופנו כל התלונותחל מיוחו לענווה ועוות ה-צינוו. נ! מסוי, כי נקנע נו-ועוות העור יובאו ליויעת ה־
לשדים או למשרדי ממשלח

טונים.
ראש המועצה האזורית נהלנציגי ציבור. מר יצהק גרוס,ועדת הערר מורכנת משני
של משוד הסעד מאפשרות ל-סקס, ני ההנחיות וההוראותשורק ציין בדברי ברכהו ב-
לשכות הסעד ולוועדות העוו
לקיים עבודה מסודרת לטובת

הנוקקים.
נקנס על מסירת
ציקים בלי כיסוי

בתמורתו חודש מאסר, גזרקנס בשיעור 350 ל"י, או
בן 36, מהכפו קלנסוואו, ב-השופט א? קיווון ליוסף ע!בה,
משולש, שמפו צ'קים בסכום
יהיה להם כיסוי בבנק.כללי של 337 ל"י מבלי ש-
מוות סחורה שקנה בנתניההנאשם נתן את הציקימ ה-
מאנשים שונים אך כולם הוח־
ווו על-ידי הננס מבלי ש-
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בחורות בעלזוו הופעה
ודוגמניות

להעטי?נן נעכודד, מכוורת ב"טטח דוזגטנות, זזצלוטלא נוכל לעשות בכל אחת פכן טלנת יופי, אולט נוכל
למתחילות תנתו חאפעוות לחשתל־ נמקצוע, פיטטתוהאופנה•

מספר המקומות מוגבל!הדונה אייןפאית כתנאיט מצויניט י
י-י" אל-על חדר 629 ת"א (מקודמ א.ד.א.)פיטיס: י הסוכנות הכללית ליוגמנות "שרית"

ו

"

הקלה לבעלי בתים בראשל'צ

המתפרנסים רק משכדדרה
זטאיפ ליהנות מדחייה 'טל תשלוט איגרת וזביוב. הוראתבעלי כתי̂ו בואיטון לעיון, זזחייפ יק משכי ויוה,
זו, 'טניתנה לפני כעונה על יוי משיי הפגים, נודעה ב־

וטיט יק עתה.
ביוב לתקופה מאוחרת יותר,מאוחט בעלי הבתיט להתקנתלדחות את גביית ההשתתפות'יי. שד הפנים דואת הצדקח
עו שיתוקן חוק הגנת חוייר.
ואשו; לציון תצטרף לועה זו,אנו משוכנעים, שגם עיוית
כיחוד כשמוובו במספו לא

גדול של בעלי בתים.
בראשון לציון, מר זאב מאי-יו"ו התאחדות בעלי הבתים
רוניץ, טוען, שהעיריה לא הו-
בראשון לציון על עמדת זו שלדיעה נשעתו לנעלי הבתים
משור הפנים? כתוצאה מכך
נעלי חנתיט, ונכללם אלח ש-חוייבו בתשלום אגות ביוב כל
אים לדחיית התשלומים.לפי דעת משוה הפנים היו זכ-

אל החאחוויות בעלי הנתים.מקומי, שלח נימים אלה מנתנמשור הפנים, האגף לשלטון
נםכחנ נדונה שאלת וחיית
הים נאגרת ביונ? סנן חמנכ"ל,חשלום השתתפות נעלי הנ־
מר ש. רוטנברג, מפנח נחז־
ומנות זו את תשומת לנס על
=196, אל ממלא מקום ראשציון, שנשלח ב־26 לאוגוסטלמפתנו אל עירית ראשון ל-אנשי התאחדות נעלי חנתים
העירית דאז, מר איתן נלקינד.
בטורים מלהסביר את מצב או-במכתב.זה מצויץ: "אנו
תם נעלי הבתים, המתקיימים
או ורק מתכנסות שנר דירה
מוקפא, מכוח חוק הגנת הו-

'טנוז להיופ המוטו.בית־הטפי החקלאי התיכוני "עייון" בחירה הוגג 40— מאת טופר "מעריט" טעוטרון —
האשית הדוד היתה במסגות
וות, לחכשות פועלות למשקמועצת חפועלות של חהסתד־משק הפועלות, שנוסו פל־יוי
החקלאי בארץ. חיום לומוים
דים, בנות וננים, מחם 240בבית־םפו "עידון" 400 תלמי-
תלמיוי פנימית ו־160 חלמיוי

חוץ, מחווה והסביבח•
בעוו שבעכו חיוו הבנות 50
תמו השנה גיוול מספד הב-אחוזים מכלל הלומוים, מס־

נות עד כדיי 65 אחוזים•
יסווי בהדכב התלמידים, עפלפני כ־10 שנים חל שינוי
כניסתו של המנהל החוש, מו
ריכים ומחנכים ומשו גם תל-יהודה ינוב, שריכו צוות מד־
נח, שהעדיפו בעבר בתי־םפרמידים תושבי חדרד, וחסבי־

אחרים.
התלמידים ב"עיוון" יצרו
אווירה טוכה• החוגים השונים

- לויקווים, •מקהלה, תזמו-
ממלאיט את זמנם' הפנוי.רת, חוג דומאטי וספורט —
התלמיוים לומוים מסגוות,
נגוות, מכונאות, וכלכלת ה-
גמה הםונוית.כית, אם כי חקלאות היא המ-

סטרית _ מתרומות
הספו לפני ימיט מספו• בנ-ספריה נאד, נפתחד, כבית־
ווני הוכנס, יהודית לתרומתין חסםויה שופץ וויהוס מו־
וונזו מימי התנדבות נעמדותהתלמיוים נסך 6,000 ל"י, ש־
רד החינוך.נתן סנום.דומה.נמשקים הסמוכים? נט מש־
פורט, נעורת רשות הספורט,נית־הספר הקים מיתקני ס־
וחניכי המוסד וינגייט, שאי-דים בי מאות מדריכי ספורטלוחו. של "מנון וינגייט"• לומ-בחופשת הקיץ חוא משמש ש־
נני יכול לקלוט אותפ במס־
גדתו. נאחרננד, הוקמו גם שני
ספווט.מגושי 'טניס, בעזות ושות ה־
בשיחת בין ואש עיוית חו-
וה, עו"ד דב ברזלי, לבין מנ-
חל נית־חספו מר יהודה ינוב,
נדונה אסשיות של מימון בנ-
רושות לקליטת תלמידים חד-יית שלוש כיתות נוספות, הד-

שים למוסד.

בי"ם תיכון חקלאי "עידון'

בחדרה חוגג 40 שנותיו
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! '£511913
3הנו9נע1נפ־!1̂ב ן
9נ£נ<!1? |

?%*•*%*' י יי "

>
-**"

̂'ני י חמשת הד"ו<מ החד
'ו1ל א1<1וקו*1 הנו1צג'ס נניחו

התחטיוה נ"ו'ו המזרח.
<דד<ש1ונ כלל האוחזים נהגוד.,* 'תוזנות'הם הרבים ע1נ'1ז

?4 ח1ד־" ;ןנ חסמו ]
?4 חייוו ועי*וג -4 !וחיומ I* טיב 0עולה? .* מויוזו* ־וזי |

 איטזקיס בניתן התחמוה אחדנמטן, הידיד נמ1לחו המפיוות *ליייי "תדירן'' יומן ב*י לגל מי *יקנהודיו ''וגייון"ממו ג9וי
___ _̂_

̂ מדגם' חמלוניוונ ש*ו המוצגל* ^̂^31
̂ כדאי לבקר בביתן אוטוקווז גידי" |̂̂̂ .

88 ז8665̂ו 18651180 ''•. • .

א. 'ברמן מציג:

הקרקס
הממלבוו'
הבולגרי
(בתגניונ "בלקן")
לוח הופעות
ארצי!
ערב עדנ 2 הצגות"גן העצמאות"ין"שןייפק

שעה 1.30- ו-0ג.8
מוצ"ש 7.15 ו-9.30
כרטיפיפ: במשרד
| ש? נהנא ונן-נאים |

הופיע תקליט "12
של

להקת הנח"ל

מהנח' ל באהבה
הוא לא כל כן וונם —
ועוד 11 עויוים מתנניתםסדנדה לעדה —

האחוונה של להקת הנת''ל
ננל חנויות התקליטים

%̂ 
תקליטי

̂̂י סי כי אס '

10 ?̂̂^̂ ̂ד־עט !זט־ט""̂י־

04:"̂ \

*ןיוומ
דוצגות ה"300 ן
יפו "גל-רון" 127.6
I פ"ת אפפי' אורון !ן
מהו 28,6 נ־8.30 ן
I ,הצגת סוידו |
ן לתושני ס"ת וחסנינד, ן
ת"א — יריד הטורח 13,7יוושלים "ימקא" 2.7 ןומלה "אילון" I 1.7תל-אכיכ "מוגוני" 830.6בנימינה "עדן" 129.6

} נגד צוגזז |

כאר־שבע: .
הצגות ננורח במוצ"ש
קור", פסג' ,רסקו",וים מאווגנים: "מר־"הדרום• ו"נאוה". נקו-נוטיפים: "מרקור",מלון "עיו־גדי"מגוש "רסקו" מול2.7 שעה 6.45 ו־9.30

 טל. 2421.
הצגות נכווה מוצ"ש 16.7רהוטות: מגוש "מכני"

שעה 6.45 ו־9.30
תיוס". נקווים מאיוגנים:נוטיפיפ: "הדדיפ'", "פל-
טל. 951155."הדרום" — הוצל 176
תושבי נתניה,
נצרת, עכו, חיפה
חגונו להופעות

הקרקס .
כרטיסים.שכולם גמה עליה את ההללבעויכם בתכנית הנחרות
ככו צי1ן טל. 3198, גםנתניה — משוו "סיגנל"

לאוגונים•
רת' בן עמי טל• 456(911.עפו — משוד "שמעוני"
'נק1ויפ מאווגניט: משודייתר משווי הנוטיפיט.היפת — משוד ־' "נובה"
:אוח'ע לא יונליהקרקפהכולגוי בפו"יו הקווג? ל?מפאת יציאתו של הקוקפ"נונהי הוצל 32 טל. 65272.
";שחותו"־כו1ייט נחו ינקו 1 !!להאויר

 ו1וז!ויזיו!הו11̂י,ח י
"""''*"**-'"''"'וי̂יוז וו

\/ 'בזרייז?

11̂ 81̂ 193
1̂נ 1§11נ1̂וו
ק¤נג1־0וו
\ הצעירה,עם דתזמוותהצןענון!
1̂י¤!^ 1̂
הצגות אחרונות

 (II 60.1 תיפל תתרםות — 0!:,8] ן הצגת אתחנה נת"א
> הערנ 27,11 יפעה 1)̂.8\ יריד המוות) אמפיתיאטרון

" "אפפי"' 1),28
ו פרדס הנה
| ו!"א — .ננ1=" ונס"-יוויט Iנוטיסים:

מגיש את ן
I שלום עליכם

שדן חע"וח

(עיר הצתריאזימ) 1
11 ת"א "נחמני" 28.6 91
ת"א ,,נית החייל" 29.6|תל-אנינ "בית החיילי' 129.6
"נית העם" 130.6

תנורי
ו"ג בית חהסחווות. 82.7וימונה "דימונה" י 11.7
היפת "ב;חנרי ? . '.84.7
טל. 'המשרד 226397 ח'יאן

|| הערב 27.6 נ-8.30 |11 ת"א "בית מפעל הפיסי' 1
| טוצ"ש 2.7 ב-8.30|ןת"א "בית מפעל הפיס"!ןיוושליפ "בית העם" 128.6
'| יום ג' 5.7 ב-8.30|

? .יחצנו* 160-11 ן י
נעו אמפי' חעוב 27.6
. יום ד' 29.6 ב-8.30ת"א "בית מפעל הפיס"כפר-ווכוונ "פפמין" 28.6
?וית גיאליק "סביון''.1.7

-_: י ;( _̂_?
^

( דניף איל"ן ראשל"צ מודה בזה <
( לגג' ר<נגולד {
( עבוי ההופעה המרשימה של הבלט בהדרכוגה (
\ ולילדות הנחמדות עבור ההנאה הרבה שגרמו )( כן אנו מודים לכל אלה שעזדו על ידה \( ומאחלים הצלחה גם בעתיד. <
> לקהל הצופים. )

ל*רושז!כנ*ם!!1
4 ימים אחרונים להופעת

הקרקס הממלכתי הבולגרי בירושלים
ן כרטיסים נמשרדי נהנא ונן-נאים ובקופת הקרקס.שתי הצגות ליום 8.311—4.30

ן" "נוננר" רח' תניפי!! ויצ־כזןטתי-מרקתת:

שביים נידונו
על לינה במכוניות
טינור רוזננרג, נו 31, ו-
יומם גרינוולד בן 45, שניהט
תושני תל-אנינ נעלי ענר
פלילי, נמצאו נאחד הלילות
של השבוע שעבר יושבים ב-
כון"! נאיוור התעשיח ננתניח.תיו שתי מכוניות כמוסד "מי-
הס טענו בפני שומר חמיסד,
מקום אתר לישון?שתפתיע אותם, כי איו לרם
בבית המשפס הודח הנאשם
לל עבריי' היא. שוחרר, לד־הראשון ואמר: "אני סונל בג-
הסוהר, עבד בסבלות בשוקבדיו לפני ומן קצר מבית
החשמונאים ופנה אל משרד

הסעד לבקש עוות.
שעותיו הקודמות וסיפו. כיחנאסם חשני חווה בחו-
ולא היתר. לי כל כוונה לג-נסתי למכונית רק כדי לישוןעבד פעם בדפוס "ובו". "נכ-

חשב בנסיבות וגדר לכל אחוהשופט, מו יוסף כהן, הת-נוב" — אמו.
קנס בסד 150 ל"י.מהנאשמים 10 ימי מאסו ו-
נעצרה צעירה
חשודה בפריצות

נערה בת 12, נעצוח אתמול
נשינון אליכין בעמק־הפו, ל-

אחר שביצעה בחודש האתיון
4 התפרצויות לדירות באליכין
וגנבי? סכומי כסף ותכשיטי
זהב? השלל נמצא נרשוחד..

ת-ויו האהרוו 0,?,1הא1?ם הפער: ממוני 7—0הענאה 7.15—11.15פט!ךיו: האזים הפחות: נ?ד,ש7.1.1—"1.1!םגד5וד: כתר תיובדים נימינו4,80יניל!: אויבים: םפוו ש תנניעיםהפיתוי 1.30,-,יפרו,: מירווג 10:.1י—<1אי תקפםים 14,30!םתד: ההנ!א הואעי: 1בתי-קולנוע:"םרנז"?כתי-מיקהת:

19^̂^§־£
בתי-מרקחת:

תות.מנרי נולועג•?•! הוציית פי-
 1וו ;י 'פריו 1.00?תפאר!;: מנצע עווייו ז—(!היפרון: דם ו'פו־פנים 7—1!יפיטה ההנפים 1.110־7—11תיפ;: א5יפות נ'ביונות העוני7—־,ו.(!דננית: אנת פנתה האהפהבתי-קולנוע:

?,?ופ-אוו: מיפודו ?ויפיםאורות: :א ?ם-פר בצו? אורבתי-קידניע:

יוכ5: ,דם נוירת 8.15טהי-י,ולנוע:

0!:,0—0צ,8זפנה-גיל: ,העוקד, םזננת עי;םטתי-קולנוע: :

אמפיחאסוו!: יה פלומה 8.15כתי-קולנוע:

נדאור: רמונה 7.15—0.15בתי־קולנוןן ו"נריאור.", ?הובני ציו! 11.בתי-טרקחת:

ילדים בני 11
חשודים כגניבה

שלושה ילדים בני 11 מ־
ומלו, נעצוו אתמול, כהשו־
במעשה וברשותם נמצא חלקסן בנייר, בעיר• הילדים הודווים בגניבה של 88 ל"י ממח-
מהכסף. הממונה על המחסן
קי-צי: צ'ת ציה צ'" 7—50.15—8.00הםגדיו: תורפי: המרו'! תנדו5בתי-קולנוע:הנסר? חשייד לו.דים פרצו את הדלת וגנבו אתבשכונת וייצמן מסר, שהיל-

הושלמו 72 דירות
בשיכון עונדים

ממ"ו.' חלק מהדיווח נועד ל-נות 48 ממ"ו, 56 ממ"וו־69דיוות בשלושה גולים — ב-בואשון לציון. בשינון ניבנו"שינון עוביים", ליו החולות72 יחידות דייר חושלמו ב־

זוגות צעירים. יש תוכניות ל-
הקים שיכון נופף של עוב־

דים באיז1ו וה.
חפרים מיבנים
לפעולות תרבות

הפעולה התרבותית בשיכון
יים, מחמת חמחסור במבניםבואשון לציון' נתקלת בקש-"ומת אליהו" '(עווא ובצוון)
עצת הפועלים, מד אלישעמתאימים, — מסר מזכיר מו־
עולות חחסתדרות בצריף, ש-כהן• עתת נערכות בשיכון פ-
לישע כחן טוען, שבשיכון כד,אינו מתאים לתפקידו. מר א־
וחינוד.כמה הדרים לפעולות תרבותמיבנה גדול, שיכיל אולם ו-10 אלפים — יש צוור ב־גדול — מספר תועןביו עובר
בעיות חתונות של ההסתד-
לציון יבואו בקויב על פתח-רות בשיכון גוווון בואשון
כשו לשמש באולם תובות,נו. אולם חצחכניח במקים חי־

שייפתח בקוונ לקהל.
הרצה: מיויימ־ 18.30)8.30-11,3תפארת: יםוויפ ואקםטזת ??8.80-0.80:עמ:: חודה מ1 האפרראיפוז: ד"ו פוסניפו 8.80בר"י-קולנמ!:כ?' 111:10̂!."םטרני5פיי!". ו!טיפי5ד 31נתי-מרקחת:

, סיננפוו 30.ו>-0::.8'כתילקולנמ!: אמפי:-התיאטרוז הויתור 8.30נוה:. ־ "

כתיבה במבוכה
תלטוו הי8: וכזטו ?צר
בבית הפפר למסחו
,.רימיך
שיטה עיוורת
פיקוח ממשלתי

טלפון 226017ת"א, וחי ויונגוף 85

ככ־- נגס־ מכ י־ ופ"םרע— יי.!ונד ימו?' לי* ־יו יוב ו־ ב פ- ]ד"גש— נייד־?! יי?! ש"יפ נ-חייט אי־ע־ !יתמו?' בצומת של כביש ונית־גו — פתח־תייי ע5 כניש ג" כיישי משייי־

ן תוונות לקנלת מוופות
I זנגוף 116 טלפון I225952 עו חצות "וחף" צפון די־I ל"מפוינ" ולכל העתונים

\:^¤ש44
מציג:

די!נ' ר ד
השליש•

גתדאמיב
מ1צ"ש 2.7 ב־8,15"היטל התרצות"

מוצ"ש ל.9 ב־8.15
ירושלים

יום די 29.6 ב־8.15"בניני האומה"
כחפות ואש הממשלה
מו לוי אשכול וועיתו

יום ח' 30.6 ב-8,15
חיפה
לחעוב 27.6 ב־7.15
למתו 28.6 ב-7.45

כל חכוטיסים נמכרו
יוט א' 3.7 ב-8.00
יוט. כ' 4.7 ב-5נ.8
יוט א' 10.7 ב-8.15
יום בי 11.7 ב-8.00
1 יום ג' 12.7 ב-8,00

̂̂ו¥1̂1̂זזזוזדוווווווו*וווווו<וווווווווווווווווווו̂זווווווווחווווווווווווווווזו|וז<1ח0ו1̂ז •

11 £ס1עיו55ל63ז4)1̂^̂־
ידיד לך בוווץ־לאיץ או בו משפחה!
התרצה להפתיעו במתנה ערבה' אי לקבל

כזאת ממנו י
פנה אלינו: — 4?

ונדיטוריה '5ןד<פ?ו" "ק
..ירו.<פת-.0-,שד'.הנשיאים!, 6 טל.-,.85400. -



מוסדות חדשים
_ לסניף חרות

ח"נ ההיפני א? טייאו. נב-
הסניף החיפני של תנועת ה?חו בימים אלה ליושב ראש
הרות. באותן בחירות נבחרה
מועצה חדשה בת 41 איש והנ-
הלה של 14 איש• בראש המו-
לב.עצה החיפנית עומד דייר א.
ערגריו̂י"]  ̂ I
לבירור אורחים

מגיעים למלון, כמיבצע זד,דיס ואיותים מקומיים, ה-ניות שונות לבידור חיי.מלי' בחיפי! במסגרת תכ-ן ד' השבוע במלוו "דן-כר־"עדב-יווני" ייערף ביום
נוסלים הלק הנהלת הט.
הם יוכלו להשתתף חיי.עונים לאומיים שונים נ. (רו- — אחת לשנועיים _)יוונית? נדעת המלון לע-!של הנדת "טיפלדוס" ה-נות האניר! "אטלנטיקח"לונל אוף לונדון" ושלשו. |לון, משוו התיירות "ג־

וים וישואלים כאחד? ן
במסיבת עתונאים שקיי- 1
! חיפה, חט מסוו. כי בעוב{ מי שלושת המרטיט נ-
חת: בידור לתיירים ואן.) כור, יש לכולם מטרד, א-
וחים ישואליים חמתאר־
לנכיקח" ויוגשו מאכליםהיוונית של האניח "אט-"דן-נרמל" תנגן החומוותחים בחיסה- ב"וונוו" של
כולם על-יוי הסבה הוא-{יווניים לאומים — שיוכנו}
שי ־יווני ועוזרו, נל המ-!
ממוצרים ישראל"־? יאכלים היוונים — יוכנו י

גתי-קולנוע:
 8.30-5'?ביט: מנצע בזארי סדי

?ר,ר: ז,ד!ת מז תתד'פבתי-קולנוע:
'ונל־אוו: ניעי; אינו בית

̂א בנדפיה-העם: ריפיפי נמוקיוהיובל: האתיפ קרםווננוני־קולוימ: 30.;!—0.15כיח?:;": ד,נ!נ,ד 'פ

^̂ נ י וחד 1.4:1!—8.00כניו!: תיק אי.2קרש כורי?שעיר: -:י <1< קט' א?דדכודי־קולנוע:̂^

30 שנה
לבי"ס..אחדות"

תווים, מורים ונציגי צינורשבי קרית-פןוצקין, תלמידים,בהשתתפות קהל רנ של תו-
אות שלושים שנח לביח־מפפר— התקיימה החגיגה לציון מל-
טוצקין•הממלכתי "אחדות" בקוית-
בוגרי כל המהווהים של
של קרית-מוצקין?נית־הספר היסווי הואשוןחגיגה !י שהתקיימה בהצובית-הספר הוומנו להשתתף ב-
בטקס, בו חולקו תעודות
ההינוף ומנהל בית־הספר מרציגי הרשות המקומית. משרדסיימי מחזור חשנ"ו בונו נ-מגמר וסמלי בית-חספו למ־

תערוכת עבודות התלמיויםמ• פינס.
חד, בבית־הססר לקהל הרהב.במתכת, ויקמו, וציוו — נפת־
אורות: פ־ האמת אודות ה־י5י

דו־קרש בטנבם 0.00נידן: "וזנחוב־'' כאירי?- 1)0.0בהי-דלנוע:

5,000 ל"י נאספו
הפיוטית" שנעוד לא מכנו5,000 ל"י נאספו ב"מיצעוב"מצפד הפרוטות"
נ1ותי' השתתפו תלמידי בתיבעכו. בעריכת "מצעד הסוו-
הספר ותנועות נוער. ה"מיצ־

̂̂ו ̂ף̂ך ̂ר111̂ו4̂ ¥̂ —:1ךןן09 ,̂̂ ̂^̂ךו̂§ ו XI וז ן 
סאוי" נענו.עדי נעור בחסות מיעוון "וו־

15-.!)-ש8,1:!?ערז: כקי ':אוו הניא!!כתי-קילנוע:

6̂ ^1111 3̂
פרצו לחנויות

בנחויח, בסוף השבוע שענו,נאובע פויצ1ת לנחי עסק
נגנב ציוד וכסף מזומן.

בפריצה לחנות זגגות נגנבו
מספרי חיחוף, !ושר בעזרתם
לופ. הפורצים הופרעו ננואחנעשה נסיין' לפרוץ לחנות צי־
במלאכתם, !לא הספיקו לגנוב
שית . ורביעית, למפעל לקרהמחמה ומילוט. נפויצד, שלי-
מזומן וציוד בשווי של 350ולקיוסק, נגנבו נ־200 ל"י ב־
ל"י. המשטרה פתהה בהקירה.

מתח מכוויות
טור, אתמול פרידה מוסמפר,כתוצאה מכוויות קשות נפ-

ליד נצרה,חט־בה, מכפר עין-מאהיל ש-
חקיית המשטרה העלתה, ש-
מוצ"ש בהדלקת סוימוס נויפריוה, נת ה-22, עסקה נ־
פוצץ הפרימוס והאש אחזהלחמם מים בביתה ולפתע הת-
בנגריה. במצב קשה הועברה
לבית-החולים ד*יסלקי בנצ-
ביים בחיפה?רת, ומשם לנית־חחולים ומ-

בח1דות בונחת הו9עה
ודוגמניות

מנן כלנת יופי, אולם נוכל לא .נוכל ןיעשות בכל אחת
למיכיקטו' געטוווז מסודרת בשטח הדוגמנות. חצלוט

והאופנה• יי . י.
י לנותוץלות הנחו האסשוות להיצתלם במקצוע, בעטוז

מםפר-הממומות? מוגבל וי• היוטוז אירופאית? כומאיט מצוינים!
הסוכנות הכללית לווגמנות "שרית"'?. ?̂,!י- אל-על חיי 629 ת"א (מקווט א.ו.א.)פיוטיים• י-

"העציר הופיע בלי נעליים
כדי לעורר תשומת לב"
לדברי המשטרה הציעו לו זוג נעליים מאחר
שנעליו ובגדיו נלקחו לבדיקה מעבדתית.

אך הוא סירב לקבלם
החיטוי שהופיע ירןז בבית־טיעפט תשלוט בתל־אביב
וטען, 3י וזווזזק במעצר במטך עשרים יוט ללא נעלייט,
קיטל נעליט וטגויט למזלפה ציר לאהר שבגדיו ונעליו
נלקחו מטנו על־ידי דמ'טטוד, לציני בדיקי, מעבדתית —
אמי דובר משמור, היכד, רב פקד ח. טרנקל בתגובה

לפיטומיט כעתונות.
חם של ארבעת חבריו, שנעצרוממנו יחד עם בגדיהם ונעלי?בגוי חחשוו ונעליו נלקחו
חשודים בביצוע התפרצות ל-עמו על־ידי משטרת חיכה כ-
את קופת הכסף שנה. לובויקולנוע "שביט'' ונסיון לפצח
ני החוקוים םנקשים לנווקשלפניה טען בא־נה המשטהה,טת השלום הואשית נחיפר.,ויקה מעבדתית בידיעת שופ-חמשטוה הועבדו היגדים לנ־
אם נותוי על הנגדים עקמת
של שגנים שייתוו מהקופה
בעת הנםיון לסצחה געוות מ־
:וש. לאחר בדיקה מעבדתית
1ו משמשים ד-בגדי0 כמוצגים
לקואת הנאתם לדין של הח-

שודים.
הדובר ציין עוד, כי נל חח־
נוודים יצאו את תחנת המט־

סרה בקרית־חיים, שס נחקרו,
נמסר, כי חחשוד אביגדור ש?קיבלו מאפסנאות המשטרה,שלגופם הבגדים, והנעליים ש-לכיוון בית המעצר שביגוו נ־
פטת בן־עתו, הילך במשך רובפיצר, שהופיע יחף לפני. השו-
ומשהועבי מבית המעצו לח-גוד בנעלי "אילת" לנוהיותו,זמן שהותו בבית המעצר שבי-
קירת במשטות תל־אביב, אף
מפקח שמואל כהן, זוג נעליים,הציע לו מפקד בית המעצר,
את שערי הכלא למכונית הא-או החשוד סירב לקבלן, ויצא
סירים שחסיעד! אותו לתל־אביב
לדברי המשםוה, נקט החשודכשהוא נעול בנעלי "אילת".
שפיצר בצעד זה כדי לעורר
תשומת לב ולפגוע בשמו! ה-

טוב של המשטרה.

ן מציג:
ריצידד
ד־ ש ל • ש י

גתי־אכיכ
מוצ"ש ל,2 ב־8.15"היכל התרבותי'

מוצ''ש 9.7 נ־8.15
.ירושלים.

בחכות ואש הממשלהיום ד' 29.6 י ב־3.15"מיני האומה"
יום ה' 30.15 ב-8.15מד לוי אשנול ורעיה,־

. תיפח
להעוב 27.6 ב־5ו.ד
למחר 28.6 ב-7.45

, . י ב-8.00'.כל חניטיסימ נמכרו,..-. ,יוט אי 3.7-
'יום ב' 4.7 ; י ב-8.15:
יום א' 10.7 ב-8.15
יוט 'טי 11.7' י. ,ב-1)0;8
̂- - ב-8.06 ,יום ?גי- 12.7

ה"דודות" הטובות של דו*פה
דברי שבח וסיכות זהב למתנדבות הוועד למען החייל

— מאת ש. ויטטווט —
כמכונה מתנדבת כטופת שיער."אכל... אכל לא עשיתי.שוט דבר מיוחדי' — התנצלהשי, אות דעיכה צנוע לפעילותן העניפוו בנושר טל השנה.יייהט של קציני פיקוד הצפון וקיבלו בוותיגשות את ה-כפניט טמוטות ופצעו טהטם ניגשו לבימה המוארת, לחצוד"דווות" של הועד למען החייל טחיפוו היו נרגשות.

נאומים ומחיאות כפיים. בצנ-הן אינן רגילות למסיבות,
רלה נוחובות העיר, בציבוראיים או במכירת נרטיסי הג-החיילים, בבתי החולים הצב-מסורה וחיומיומית במועדוניעה הן עושות אתיעבורחן ה־
הן אלמוניות, או החיילים מ-
מלוא סיפוקו."דידה" ומכו חן שיאנות אתטוב־לב, מכנים אותן בחיבחכירים את פניהן המחייכות כ-
תן, כמעט בעל כורחן. פיקודהשבוע הן יצאו םאלמוניו־
200 המתנדבות החיפניות מסי-הצפון החליט לערוך השנח ל־
פצת כרטיסי הגרלת הועד.אירוח יום העצמאות וסיום ה-הצלחת ח"מבצע המשולב" שלבה חגיגית נדי לתודות להן על

עוגוה כחמטי?
מפקד המצעד, אל"מ קפלן ב-"כל הכבוד!" — הורת להן
שם הפיקוד על תרומת! להצ-
המתנדבית הגיעי בעשרות ערבלחת המצעד. הוא גילה, כי

חחמסין הקשת, תומו את חלקןיופ העצמאות ולמוות תנאי
האוכל לחיילים חצועויס,מסיוות בהכנת ובבות שקיותבאפיית 2,000 עוגות ועבדו ב-
צע יום חעצמאות" המייגע, לאאו תרומתן להצלחת "מב-
גרתית". הן עשו את עבודתןפגמח בהצלחת עבודתן ח"שי־
בבתי החולים ובמועדונים, ו-
מכירת כרטיסי הגרלת הועדיחד עם ואת השיגו שיא ב-
למען החייל. השנה נמנרו ב-
חיפה, כוטיסי חגולח נ־190
יותר מאשתקד•אלף ליוות, ב־10' אלף ליוות

טיכה זהב
פל הישג נכבו זה, הודח
היו"ו הארצי של חועד למען
העלה על נס את וות ההחנו?החייל אל"מ אהיון זאב, ש-
בות של פעילות חועד בחיפה.
ספות את פינת הזהב, המזנהתנורי ענד ל־ז מתנדבות נו־יו"ו הועו בחיפח, מו ש.
אותן להכלל במועדון "האלו-

תו! גנרת שמחד, סוונאי ש-מאלף ליווח. לציון מיוחו זנ-מכרו כופיסי הגרלה ניותרפים", בו חבחת פעילות ש-
נונות מסירותה ומאמציה הצ-
שנח שענדה ומכרה כרטיסיליחה "לשבור• אח שיאה מח־
הברות "מועדון האלופים".20 אלף לירות יותו מיתו 30הגולה ב...29 אלף לירות. ב־
גברת מלכד, לוינםון הרוח־
בחיפה ומהנות מנצעי הפצתהחיה נמבצעי הועד למען החייל
מדינה, מציינת לשבח אח ווחנוטיסי חחגולח מא1 קום ה־
פניות. בניגוד למקומות אחריםההתנדבות של ה"דודות" חמי־
נארץ, מתנהל מבצע מנירת
הות ההתנובוח והמינימוםשלכחטיסי ההגולח בחיפה על ט־
הוצאות אומיניסטואטיביות.
בים הן מגיעות למקומותיהן"ערב ערב, במשך חודשים ר-
נעיד, ושעות ? אמנות ? משמ-הקבועים ננכוות סואנות ש-
עות עובויט ושבים לוכוש
כרטיסי הגרלה, וכל ואת שלא
אומות בהעוכה,על מנת לקבל פרם" — חיא

4 מוטחות
מו ש. חבורי יו"ד היעד ב-
חיפה פיפר, כי הועד החיפני
מלח, בית חייו ומועדון ה-החייל ברחוב בלפור, בית ח־מחויק 4 מוסדות — מועדון
ניהובסקי. במוסדות אלו מת-קצינים לשעבר ברהונ טשר־
נהלת פעילות עניפה, החל מ-
מתן ארוחות מוזלות ובידור ל-
תלמזיות יקודפים לבחינותהיילים בחופשה ונלה נהש־

בגרות לחיילים.
חמוסדות חללו, חמשרתים
אלפי היילים במשך השנה,
מיושנים וצרים מלהכיל אח
של נ־100 אלף לירות מגרשסיפר, כי הועד רכש נהשקעהנל החיילים הנזקקיט להם. הוא
ח''ף ליד 'אג"ד, שם יוחל ב-של שלישה דונם סביב "ביח
יכיל את כל המוסוות למעןקרוב בהקמת בניין חדס ש-
חתייל, הפזורים בכל תלקי ר-
עיו? התוכנית האוכיטקטוניח
כבו הושלמה, ולפי האומדן
יושקעו בהקמת המרכז כשנ-
יים וחצי מיליון לירות, מתו-
כם בשלב ראשון ־מיליון ל"י.
ומשרד הבטחון בפכום דומה.תתפותה ברבע מיליון לירות,עירית היפח חבטיהח את חש-
נפסד, ני העבודה המעשית
תתחיל בחיושים הקרוביט ל-
אחר שיושלמו פוטי חמו"מ
רות: המימוו?-' לסכום החסר.חכספיוימצאו" העוברות 'ומקו־

הוענקו פרסים כספיים
לשלושה תושבים בנהריה
סייעו למשטרה ללכוד 3 פורצים
מושבי נהריה — ח"ה אטרהט לוטו(50), יוט," רבינר (06),תרפ כטפי, כ8ך 50 ל"י, כל אתו, הוענק לשלשה מ־— מאת ע. הראובני — ,

 ?ייעט לטשטיה ̂.1".ויד זאב (םיי) ־־־ על־;יי פגי ?פייי ?*?ג?"6ג,3'
 על
צעיייט, שהטפיקו ליגביי לזכותם 25! ,:וקיט פליליים.־כ־פקי חיים עמי'

 חיי כ-שנים מתיו השלושה —מו
לופו וטו רנער _

המשטרה המקומית ולמקוםמנח. ו,ם חתקשחו עט תחנתאנשים יוצאים ומחוחקים מ־קעו," בהולות חסמונים ושניבמכונית פומית, אשר "נח-שעתיים אחו חצית חבחינועל חנחרייני "ישווםבסט".תפקיום כשומרי לילו, נמפ־ראשית חודש ינואר השנה נ־
נוטשי המכונית• לאחו ימןיהשניים פתהי בחיסועגימאחרבד ניסף במפעל, מו ואנ,מגיעו לשם הצטרף אליי עו-הגיע סמל שלום תמיר. ב-
נהריח.נבח קודם לכו מצו"ד תושנטה חוברו, כי המכונית נג־
עובד המפעל, מר ןאנ, הת-
תמיר, אתר השניים, במכוניתנדב לחפש, יחד ענ) סמל
כאשר נואשו מהיפזשיהפניידת המשטרתית.המפעל, נדי לא להשתמש ב־
תחנת חרנבת המקומית. הסהחליטי להציב מאוב בקובה

עם חוככת' הואשוגה. סמורבוניה ינסו לעווב את העירסברו, ובצדק, כי נוטעי הט-
שם שותפם השלישי.הגנובה. במקיוחם, טפוו אתהשניים שנטש! את הטנזניתחקירה חיבור, כי חיי אלד,כאשר הם נעצרו והובאו ל-עיררי את חשדם של השניים.נה נתגלו שני צעירים, אשרלשעת יציאת הוכבת הואשו־
פטם הוהשעו השלושה וניתנופויצה במהוו? הצפון. במש-סועפת יוחסו לחם 125 תיקילאחו חקיוו! ?משטרתית מ-
לתקופות מאסו שונות, פוט
פיקוח קצין מבחן בלבו.לצעיו השלישי שעליו הוטל
ולציין לשבח אזרחים, המגליםחיווווות' מוסדית יש לעודדמצב של חוסר איכםתיות ו־רב-פיד עופר, — "דווקא ב-בובריו לזוכים בפופ אמו
ורצון לעזור למשסוד, בחפ-אזרחות טובה, עימות, יזמה

?ידה''.

טנות 900 תלמידים - בקיי

של מועצת 'קרית־אתא
שלש קייטנות יתקיימו הקיץ לילדי קוית־אתא מטעפ— מאת זמירה שפירא —

900 תלמיריט ותלמידות מכיתות א' עד ח' בבתי־הטפרמטעל הקייטנות של המועצה המקומית — טהשתתטית
היטויייט.

להכרת הארץ, הטבע, הצוטתטנה על גלגלים", המיועדת
והחי לתלמידי כיתות א' עד
ח'. כל יום יוסעו חקיטניט
למקום אחר,.המקומית שיבק-
רת, עתלית, ענו ועוד•רו : ראש חניקדה, חיפח, נצ-
נוסף לכף תקיים מועצת
קרית-אתא קייטנה לימודית
נהוט בשילוב עט פעולות ס-בנית הספר "סוקולונ" נקרית־

פורט, משחקים ומלאנה.

טנה מרנוית בשלשה מתנותקיבוץ רמת-יוחנן התקיים קיי־בחורשת "שמירי'? שעל־יד
לילדי נתי-הספו הממלכתיים
ילדים במלאכה, ספורט, מה-עד !'• נקייטניה 1ו יפסקו ה-והממלכתיים דתייס מניחות א'
נאות, המהוה ומהול.. הם יוס-
מנה בשער, 1.00 נצורייט.עו לקייטנה בבוקו ויהדרו מ-
קייטנה זו כוללת גם שלוש

ארוחות ליום•
ספורט לילדי כיתות ו' ?עד חי,קייטנה שניה חהיח קייטנת
קרית-אחא? בקייטנה זן יעסקו'תתקיים בבית "הפועל" ב־
נחווכת מורינים מוסמכים,הילדים נכל ענפי הספורט ב-
בריקודי עם ושהיה בגרינה
̂רוחתייעשר קלה. יהנןקומית. קייטנה זו תכלול
•יקיטני, שלישית ?היא "קיי-

אופניים לא נעולים ־־ מטרה

לגנבים בנהריה ובעכו
עליה כ־20 אחוז כטקוי גניבות אופנייפ — טנהייי,
ובעכו — נרשמה כתוישיפ ינואר־מאי השנה. בתקוטה זו
נגנבו 200 זוגות אופניים, מחם 60 אחוז בנהריה ו־נ>4

אחון כעכו. רק 40 זוגות נמצאו והוחזרו לבעליהפ.
מפר, בי כמעט בכל המקדיםעכו, רב־פקד יתיאל פישי,יאש לשכת חקירות בנפת
חובוו, שהאופנייס' לא ו,יו נ־
פניני פעמים אהוית לצלמועילימ. "בעבו — אמו —
ובקשנו לנעול אופניהם, אי־

ניטלים זוג אופניים לציודביו גונבי האופניים' יש ח־לם ללא הועיל"•
הגונבים את האופניים לתקו-חים אותם. יש, לעומת זאת,"טרמפ" ובגמר השימוש זונ־
לקביעות, לשימושם היומיומי,האחויט, חם "מאמצים" אותםיים אחוים, בצבע ובאבתויםפה 'ארוכה יותר ולאחר שינו-
יש גט כאלו העוסקים בגניבת
חושית ימוכרים אותם לאחרנייט שוניט מרניניט אופנייטאופניים לצורכי מסחר (מאוס־

מנן).
סעולת חמשטוח בנישא זח,
אינה חורגת מטיסיל משטרתי
שיגרתי טדי פעם בפעם נער-
גנובים. שלושה שבועות לאחוכים מבצעים לגילוי אופניים
פתיחת תיק, בנישא זה, היא
פנייט, עם זאת ממשיד המעקבנסגר גם אם לא נמצאי האי־
שבוע באקואי זוג אופניים,השגרתי. נד למשל, נתגלי ה־
אשר נגנבו בחיפה ונכפו ה-
גלילי כפו־יסיף. הכל בשל
אומות חכפו.חקיוה בובו גניבת בצל מ-
גונבי האיפנייט, ימי שיש ב-קיץ היא ה"עונה הממה" שלחמשטחח מוחיות שעונת ח־
טובים.מוטב שיטרח וישיג מנעוליט?רצוני לשמור על אופניו —

וו5?53!8̂י5̂י1<'313ו35̂̂13283!8!5*י1
הופיע תקליט "12

של
להקת הנח"ל

!*$881? ̂ד
1̂111?  ̂I.

מה(ח־'ל במד!ב1ו
הוא לא כל כך חכם —
סרנדה לעדה —

ועוד 11 שירים מונכניתם
האח"גה עול להקת הוח"ל
בכל חנויות התקליטים

י־קליט' ||41|
סי בי אט !11!>

̂̂|89̂11!8|*ן81||*|<(<51<

|,"ינ<1. צרב.ת:'::|

1ו1}ןןו*ן1 ן

.8* אוי
| יפו "גל-רוו" 27.6ן הצגות ה"300
11 פ"ת אמפי' אורון
1 מחר 28.6 ב־8.30י

| הצגת פוידח .
18 לתושבי פ"ת וחסביגח

29̂ |ת"א — יריד. חמזוח .13.7ןיווטליב "ימקא" ?,2 1| רמלה "אילו!" ??.1-1|תל-אנינ "מוגובי" ?1130.6 נניטינח "עוי(" י 6

א. ברמן מציג;

הקרקס
הממלכתי
הבולגרי
(כונכנית "בלק!")
לוח הופעות
אוצי!
ירושלים:
ערב עוב 2 הצגות"גן העצמאות"
מוצ"ש 7.15 ו-9,30שעד, 4,30 י-8.30
כרטיסים: במשרד

I ש? כהנא ובן-נאים |
כאד"טכע:

הצגות בכורח במוצ"ש
קור", פסג' "רסקו",רים מאורגנים: "מר-"הדוום" ו"נאוה", בקו־כ י טי פיט: "מיקוד',מלון "עירנו,"מגרש "רסקו" מול-2.7 שעה '6.45 י־וו9,3

0ל. 2421:
הצגות בכורה מוצ"ש 16.7רחובות: מגרש "מכני!'

שעד! 6.45 ו־9.30
טל. 951155."הדוום" — הוצל 176תווס". בקווים מאווגנים:נוטיטיפ: "הדרום", "פל-

תושבי נתניה,
נצרת, סכו, חיפה
, הכונו להופעות .

הקרקס
בעויכם כתכנית. הנקוות'
כרטיסים:שבילם גמוי עלית את ההלל
לארגונים.בנו ציון טל. 3193, גםנתניה — משוד "סיגנל"
והי בן עמי טל• 910456,עכו — משוד "שמעוני"
'?חיפה "— משרד ,,נובה"
ייתר?. משווי הכרטיסים,'
י,;ניבה* הוצל ג3 טל. 65272.בקוויט מאווגניט :י משוד
?מפאת ?יציאתי 'של הקיקט
הבולגרי? פפתיו:ה?ווכ ל•
אוד,"ג!לא יונל הקוקט
להאיין, שחותו געויט

I' נתן יבקר!!! י י' "'

1 \/ יסריוה? !

1!!ו!נ81̂וו
!זצעיוהועפ 1ות1ס11ת הצועני!!

חצגות אחרונות'
1 30.6_( חיבל התרבזת — 113.30 הצגת אחרונה בח"א: ן

̂דנ ?£7.6 ??י! 6.30| ירי־ הםזיוזI אפפיתיאטרו; ־ ) ז
I ת"14 — "כ:,ז" ובפיגיררים I) כרטיסים: וI צפת "צ5י5" 11,(!':] פרדס חנה "אכי5י'" ;'28.1

̂ו וווו
' מגיעו את יי : ן ן"
שלום עליכם! 'ין!! ? ן " בחצגו! "
שלי הע"רה

_(עיי,הטזריאיים) 8
||__ ̂א "נהפגי" 28.6 |_ ת
טל..המשרד 226397 ת"אן Iהיפה. "ביתנו"- י? .. 1.4.7ד"נ בית ההסתווות '2.7§דימונה "דימונה" 1.7§תנוד ־"בית, חעם" 311,6 6 |ת"א "בית החיילי' 129.6תל-אניב "בית החייל""29.6|
'" וווו וווי" וו וזוחוזחוזו

I "ת"א "בית מפעל הפיס II 8.30-חעוב 27.6 ב
ירושלים "בית-העם" 28.6'

,
מזצ"ש 2.7 נ-8.30ת"א "בית מפעל :חפים''
יום ג' 5.7 ב-8.30

כתיבה במכונה
כבית הפסו למטה־תלמוו הימכ ובזמן ?גי
"רינווך
שיטה עיוורת
פיקוח ממשלתי

ת"א, וחי דיזנגוף 85
טלפון 226017

( סניף איל"ו ראשל"צ מודה בזה י
( לגב' דינגולד

( עבור ההופעה המרשימה של הבלט בהדרכתה י
( ומאחלים הצלחה גם בעוניד. <
( כן אנו מודים לכל אלה שעירו על ידה <
\ ולילדות הנחמדות עבור ההנאה הרבה שגרמו ,

> לקהל הצופים.

רושלמ*ם!!! >!;
4 ימים אחרונים להופעת

הקרקס הממלכתי הבולגרי בירושלים .
שתי חצנות ליוט 8.311—4.311

נוטיסים נמשרדי כהנא ונן-נאים ונקופת הקרקס.

11ל18ה 1?11|נ ן |
I נפרדת מתזשבי 1

ן פתח־תקזה והסביבה ן
1 מהד, יוט גי!).28 8.30-5 1
4א כרטיסים — משרד "הכרטיס" ויערב ? ההצגה II€ באמפיתיאטרון "אורון" בפתח־תקוה 0|

מניף מעד*3
לקבלת מודעות

בח<פה
רח' הנניאיט 32. פתוח:
ללא הפסקה.מ-8נכוקי עד 7 מ!י3 —

̂*̂י̂ו̂"ז8""*̂̂"—זזו71וז!זוווד1̂ו 6 9 ו"""'" י ""'"'
ין 4̂̂ י־ יי ' % '"

'"''" " 11

£:£11̂1פ־זו6זאו
ידיד לד בחוא־לאיץ או בן משפחה ו :

' ? יהתרצה להפתיעו במתנה"ערבה, או לקבל ,', • *? ; ' בואת ממנו? ו -י? ??: . '?•
; . , ,: . " ., פנה? אלינו;,—.''

יטור*ה! 7ןר<פ7ר? 7ןונד "
?"' !!?̂ ̂-טלי.: ̂ג " חיפה מ. שדי הנש

̂ףמז ̂מממ̂יו̂מ 3

^̂  9.30,7.15 ,.1,00 ̂^

מיועות למילגוה לסטוונטיםחוומה בסד 7,500 ל"י, ה־
בטכניון, ניתנה בסוף השבוע
סל איחגוני הקבלנים והבו-שעבד על יו' המוכז האהצ'
נים בישהאל, בעת פגישה בין
הקבלנים ליין צוות הוקרים
נוהתהנה להקו הבניה בסכנ־
יון. את הפגישה פתח ח"כ א.
גולדשטיין, ואש איוגון הקב־
ניר. הקשר בין ציבור הקבל-לנים, שעמד בדבריו על חשי-
נים לבין הטכניון. הוא הביע
את תקוותו, ני גם ענפי חעס-
דוגמת הקבלנים והבונים.;ה.אחרים בישראל ינהגו כ-
מי פעולתי של מיסה הטכנ-פוופ' י. קרני סקר את תחו-
יון למחקר ופיתוח ואהוי כן
הרצו חוקרי השנניון על המח-
קרים הנעשים בתחנה לחקר
חנניה. הפגישה הסתיימה ב-
השיב עליהן בפרוטווט.נים לצוות חוקרי הטכניון, ש-הצגת שאלות על ידי הקבל-

1-דו1צ!>•"רכבש" אוליזור:: 211 גיז'"י־:!רי־ר.:
־יונו.־. "אט?!" היפה:
א-־י־יי!: נינ־,"1 ה'־ואי :דד0.13—יזאי.־קי: יבוויש ;אקכנוזהאור־: א:!ב- ?נ־בו:,־יש ב?בד1 — 0,45 — 0כתי-י,ולנוי!:ה;דכ 3י- א' טי' 1ג,־.יוע. י

אכיפיר-יאכרו!: הרםצקאור. בבי;־
דו:י,י:י: -אי־ע ??:=:! 2י!יגט1-ז-0נ?-א.יר: אוריו:; בארי! הא?"ה־ציר הכ'ד
̂רירר היא קינ-הוזיפת : י " י,'!,•:'?'.";.־ה 1.15!—('. פאר : י פאראש :נעצמו!: איני־יוהמאי : ?ר; איר באפ*הפירו;: הזכיר, הנדו5ו!פוריוז: ד,י־.י,־בר בניו יורק1—7—0כרניי-ננים: וז
רזן: כו=;ו רוצים כאהבר,
3.30—(8.31הפר: צאיי.י הפיביקר'הבלוז: ננ'ינת הארנה

נתי-קוילנוע:
ויו: נבורי טלפוס 18.31111.20םפי: הנוח :רחוב הראי-־י

7.500 ל"י נתרמו
לטכניון על"ידי
איועון הקבלנים

וצעיר נן 24, מחמוד איוב,ילד גז ז, נג"נ 0למ] סלמן,
מהכפר הדו־וזי סג'וד, נגליל
כפו. היווה נעצר לחקירח ו-רו על ידי אחד מתושבי ת-כהוצאה מיויות שמחה, שנו־המערבי, נפצעו בשבוע שענר
לביתיחחוליט הממשלתי בנה•שוחרר. שני הפצועים הועבוו
היה ואחו טיפול נשלחו ל-

בתיהם.

שניים נפצעו
ביריות שמחה
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י חמשת ה 1 גנו*ם הזזדשים־
̂מ בביחו ע\ל אןן11קרס המוצ

התזזבורהב'לידיהנוזרח.
'תרונוהיהס ה1ביםעונ<ם,

לד1<?11ת בלל האזחז'מ גהגהי
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רושלים בדי עירית י עו

תה הסכימו לדחות השבי
. — מאת טופי /,מעריב" בירושלים —

ועד עובדי עירית ירו'טליפ, שאיים לפתוח משביתה
הטהים אתמול לדחות את השביתה, פדי לאפ'טר לראש-ייימ' כשל פעיות שנתעוררו עקב טיווג מןיבדיפ —

אתמול ננוקד נפגשו חבריהעיר להיפגש עפ כל הגורמים הנוגעים בפניו.
הוועו עם ואש העיו, מו טוי
קולק, שחזר ניום ו' מחו"ל, ו-
הודיעו לו על ניינתט להשבית
את העבודה. פינת חשניחר,
היא כפילו. :י חם חובעימ לב-
טל את החלטות הוועדה המק-
צועית העליונה, שקיצצה את
הניקוד שהוענק ל-130 עוב-
 אחרי פיווגט על ידי "וע-

דיט,
העידיד, תשלם לנל העונדיםדת השישה", וחם תונעיט, כי
את המשכורת הטלאה, לפי ה-
העונדיס, שםיווגט טרמ אושר"ועדת השישה". כיום מקנליםסיווג החדש שנקבע על ידי
על ידי הוועדה המקצועית ה-
עליונה. רק 75 אהוז מהשכר
"ועדת השישה".בהתאט לסיווג שנקבע על ידי

חת3י8ה
תביעתמ שלי"חעובויט מס:
תמכת על סעיף בחוזה העמ-

דת הקולקטיבי שלחם עם ח?
עיויח, בו נקבע, כי תנאי
וי עיוית תל אנינ. ניווע,עניותם יושיי לאלי של עיב-
משלמת עיוית תל-אביב ל-
עינויי' וה חושיט אח1יט מש-
השישה", למוות שחלק מהעי-ניות נהתאם לסיווג "יעות
הוועדה המקצועית העליונה.סיקיט לא אישיי עדיין על יוי
בהסתמד על סעיף ,ההצמ-
דה" בחווה הענווה הקולקטי-
בי. תבעו עונד, עירית ירו-
ערת השישה", למרות שור,משכורתם, בחתאט לסיייג "י-שלים לקבל לאלתר את מליא
מקצועית העליונח.טיט אושי על. יוי חוועוח ח־
העובדים טענו גפ נגד פעו-
לתה השרירותית של הוועדה
המקצועית העליונה, שערכת
עיריה.תיהט של נ־130. מעובדי ה?"טגח" בסיווג וקיצצה בווגו־

הפרת הסבם
במסיבת עחונאיש שקייט ב-
עקבות הפגישה, הודיע מר
הסביר; כי חעיויה מבקשת 'ל-"איופ" נדבר י שביתה. הואקולק, כי, לא נמסר לו כל
עמוד 'בהתחייבותה ולמלאי אחר
נובר חשוואת התנאים י לאלוחוזה הענווה .עם העובדים,-
אולם ביצוע ההסכם יגווו הפ-של עובדי עיוית חל אביב,
ות הפטם". אחר, עט הממשלה
ומרכז השלטןן המקומי. מדובר
רשויות המקומיות י לעובדיהןבחסכס, לפיו',לא ישלמי ה־
את מלוא השכר החדש. אלא
יונו,.יוי הוועוה המקצועית חעל-וק לאחו 'שהסיווג יאושר על
.הנהלת צייו, ני מר קולקי
העיויה הוזהרה.על ידי שוי
האוצו והפנים, שלא לחרוג מ-
הסנט ?זה, ולא לשלסילעובדיט
את מלוא השכו החוש בטוט
זו שניתח נגדי הממשלה ולאעובדים בשביתה, 'הרי תהיה'יאושר' תסיווג. "אט יפרצו ח־

נגד העיויח" — אמו.
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גב*ע הרמ7וכ"ל -

—'מאת מאיר גבאי — , ו
הומטכ"ל, דפ אלוף יצחי! רביו יעני? היום את ה־
נביע לקבוצה המנצחת פמשהין גמר גייע הרמטפ"ל, ש־
-הדרכה.'תקייט היום פשעה 4 אחה"צ בירושלים פאיצטויון האו־ :יפדפיטח, פיל קבוצות הנחל ופיקיןי

להובבי הכדודגל בירושלים
במשחק הגמר, אלא גם לחי.ניתנת חזנות לא יק לחזות
כנס לאיצטדיון, ללא תמווד.
יציע המרכזי, שיהיה מיועד— לכל דיכפין — מלבד ה-
לטוזמניט• הקהל ינהר לשעוי
חאיצטדיון, ובזאת יעמיו ב-
הירושלמיים למלא את 17 אלףמבחן — באיזהימידה מםוגליט
המושבים טבאיצטדיון הקריה,
נזנות לקיים את נמר הגביעללא חשלום? שכן אם צה"ל
בירה, ראוי שהירושלמים יבו-בירושלים, ולהפכו למסורת נ-
או לגמו החגיגי ויעוווו את
גביע. נונור, אשתקד החלההקבוצות שיאכקו למען ה-
דרכה למשחק של חיום,זנתה בגביע, 'הצליחה לפלסהמטרת לראשונה, והנח"ל ש-
קי5וה פגבחרת הכדורסל
בליל-שבת נעור המשחק ב-
כדורסל על גביע יוסף ל.
שטייניץ דיל, מותיקי מכבי,
נבחרת ירו&לים? כשגברה על?$!£ם הפועל.. ,בגביע"'זבתה
ט42י, תלי-אביב 64:72":־ :ו
היווה' זו הופעה ראשונה של
בבי הכדורסל בביוה, בגללמייוו," השביעה את נחת חו-לצעונו קשו, לומו, שה"פו.נבחות 'וזשלים בנדווסל. אד
צוות הרכבה• כר למשל נאל'ן
הכדווסלן הותיק, יעקב שום,
מכית"ר יוושלים,' לעזוכ את
ציון הורג'מן. שניהם כרוי?זה• שום הוזמו לסגל יחי עםמשום שלא שיתף כלל במשחקהמגיש עם טעם מי בפה.
שלים, לכל הדעות. אולם, הםסלנים מצטיינים מבית"ר ירו-
שותפי במטתק. ישראל טאוילישבו יעל ספסל המילואים ולא
למשו שתי דקות, ואילו ?ה?ורוני שטייני'ן ממכבי שותפו
יויב, מכבי תל־אביב, הופיעו,טהות "הפועל". מאחו שח-"נבחות" הופיעה כמעט על
בחרכב חסר ושיחקח תלש,
קשה להניח שחיתו, התלבטות
בחקשו לכללתם של השח־
קנים המצטיינים שעמוו מן
לחציב אה גבחות יוושלים...מסוע, אט .נאמת ,מתמתיטחצד. ולהבא ראוי להכויו ל-
̂ליןראו! הנטיעה. "הטוקלי

כבד ממי, :כץםן/עןללשי, ;ב-"פותחים" אתי עונת 'הכדורגלנדירגלגי ,-,הפועל", ירושליט
סייית 'אימונים קפדניים. וי.־
מונה, שקבוצת' 'הפועלי תפתח
. 'לגביה את.העונה י. באימונים,
בלבד,: לאור הכנותיה לקריאת
סיוי 'משחקים באידופןז• הק-

לתודש י יולי, תחזה במשחקיבוצה חירושלמית תצא ב־14
גביע העולם בלונדון, ולאחו
מכן תמשיד ווכה לעוינת ת-
טריו' ופאריס. המאמן נפקומישי, משחקים בשווייץ, אום-
וזלג, חזר בסיף השביע ?מ-
באימונים כבר מחר.חופשת מולדת בבולגריה ויחל

בוים - 77ו;ד1ן
פולחן משחקי גביע חעולם
בלונדון, גורר אנשי כדורגל
רבים. ומסתבר, שבין י חירו.
מנית"י• ייושליט,' בהגרלה של,כידוע זכה,, הדור ראול גילג,'.צת הפועל ביציע הלונדוני.שלע"ם "תיוצג" לא דק קבו-

השחקנים. .שהומלצו . מטעט
דשות חפפווט• הווקטוו הט.
אושד לא וחית בודד מקבוצתו
להתקפה, יהיה נוכח אף הוא,נית"ר, שהוי.שייע גלזד, חניו
ואם נציין שגם שלושת האתים
אטינוף כנד.מצויירים ננרטיס,
היי לד מעינת התקפה של
היא ביציע חלונדוני.בית"ו ירושלים,- ש"תיוצג" אף

ן
̂ ןדח7 ו1 לי ̂: |
I פרדז! מתושבי ן..-' . נ
I 1 פונוז־תקור• ןהסםיבה
1 מחד, יום ג' 28.0 פ־8.30 1
"אומן" בפתח־תקוה ||

; , ¤§ כוטיסים — 'משוד י,!הכרטיס" ובערב ההצגח ||]§ באמפיתיאטרון || בקופה. י

"חתן תהילים 8רני לנוער"
בירושלים בטץ? באב, ־

לחתן ומבניו ונו למצטיינים. יפומבי, שייערך בט"ו באפ פירושליפ, יפו יחוייוי פיפיט"חתן התהיליט הארצי לנוער" לשנת תשט"ו, י פמבתןאהד-עייטר נעףיפ ושהי גערות יתטודוו.על. התואר
3! הננחנים 'נקבעו לאהד
במחתות ירושלים, תל־אניב,מבחן מוקדט בכתב שנעדר
?ונאו־שנע. ב- חידון השתתפו למעלה מ־200חיפה, טבויה
נערים ונערות בגיל 12—16

החידון מתקיים וו השוהמכל רחני הארץ.
השגיי, על-ידי "מזעדד. לע-
ריקת חידון תהילים ארצי ל-
,נוער" והמחלקה להווי דתי
" עם חברי יד,־ .במשרד הדתות.

יעדה נמנים. שני התני התנ"ך
'13 הנבחנים הט: .משה דודיחיא אלשייו• . ?העולמיים, מר עפופ חכם 1ר'
צון, רחל גיאת ושוד, גטאטזאב, יאיר אלייסוף, צדוק,ר-יהו לזי, 'עקבזילבונוג, גפיטעטייח! שמעיז סימן־טיב, אל-ייוסף? חורב ,— מהנגב. .נסיםחדד — מטבריה. עמוס קרעיוינברגר — מרעננה. יהושע

' --?:??? ?? ?-?? '2? מירושלים. -

:
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דיה על "המאזין
?י וסול ישראלי'

חובב — קויין ?ואשי של קול'ישיאל".•משתתפים:ימי משו,8:30,• הדיון על ,!המאוין וקולארי" וח' אלחויזי 9, ,נשעהחעוב, יתקיים במועדון "ב-
מוזיקולוג! מנהל 'המחלקה ל-ישראל. ו"ר אמנון 'שילוח —
ישראל". חגבי יהווית יוווןפולקלור ושיוי' עמים ב"קול
וחקו האזנה ב"קול ישראל".— הממונה' עלי קשרי יי ציבור
י הצלחה לתבנית
החדשה של
ח0יה לוי

על-יוי הציבור הירושלמי הצ-בתשיאית ?דמית התקבלה
תוכניתה החושה י של להקתגת הבכורה של "מחולות" -
שנערכה. נשמע שענד באולםחסיד. לוי למחול ב[ זמננו,
הלהקה, המורכבת,ממגמתמפלא מפה לפה• . . ?בית העם :ניוושלים, ?שהיה
מוסיקה ע"ש. רובין בירושלים,המחלקה למחול? באקדמית ל-
סיקלי של הלהקח וקטעים נו-אלנסנוו תמיו, המנהל.המו-"פוגה בשלושה.יגעים,",. מאתהיצייה "הוויעיט ,י בלילית",קיטית, שכללו בין היתי, אתנייט, מלוווט בטוסיקה קינ־הופיעה .בקטעי' טחול טורו-

הלהקה תופיע .עט .תוכניתהסכים. .י
חהושד, נקינוציט ובעיירות
פיתוח, לאחר שתונניתי! חקו-
ומת ונתח במקומות אלה ל-
הצלחה ונח• נמו-נו מחנה

ללהקה זו הזמנה ליטול חלק
בפסטיבל הבינלאומי? למוסיקח
בת זמננו; שיעוו נפוף שנד,

זו באיטליה•
פיזי־גןולנוע: _ ,19 טי;' (37091."ניס 'הבוס" וווי ניח •חנוטפר-י־מרקחת:קויח י1צ5 טה' 02511.שנון אלחנני בלוק 2, נני0וו נ'ווו •עהב 17 ם?? 21311: ?ישסוברור; אילוביין' וופמוז, ות' וכ•?ב1ר, רח' .רע"י 45 פסוותוינות .יופאיט:

ו,?-אוו: . בע?ח דשונרקוו:: י חוזיים הקליסציון: וי! — נזהעזן: הן?ו ?ו נ5י ?התאסץססרר: סאורת הנחינייסירושלים: בגט 7—11.13!זו: המסע האחרון ?0נ9ה <ווו1הבירה: ?א1 נע?סו וזטונ?יםאונו!: ננרמ! ר.ח5ב1איר־גיל: אסוקאורנע: נא ?11 ?הפריעאויסוז: , י ? כ?האוריון: '" . יהודיה

ידונו' על שתתי
- קופת זזולימ .

מליאת מועצת,פועלי קוית
גת תקיים הערב דמן על שת-
נגד:הרופאים. מספר ניכו שלפת חולית. בקוית גת, בעיקר.אחרונה.ובו התלונות על קו-תי קופת חוליט בקוית גח, ל־
תברי קופת חולים נמקוט מע-

פוטי. דיף.לפגות לוופא
ממתלקת האיוגון של הוועדמוטו.קופת הוליט, מר י. גלד,עוב ישתתפו מר ה. ומות, מ-בישיבת מועצת הפועלים ה-
*פיעל" מר יי, 'קליגלר, מנחל

י*********************-
מתוו הנגב עול קופת תוליט,
?יפתו! אתי ה-ומי 'ט. שלמוני, מלשכת המס ?במחוז ?אשקלון,
כיח מופצת פועלי קרית־גת.דיון מי אניחט שנטי, מו-

, "הימר" הפגינו ?עובדי מפעל
נו •אתמול ליו משייי העיויו,עובוי מפעל?"חימר" הפגי•
ומועצת הפועליפ הפגנת עונ-
לטח ההנהלה האוצית של ה-נה", נעוכו, נפהאה על הה־יי המפעל, השייד ל"טולל בו-
מפעל לפניי את חמיצפייה•

יאש חעיייח ומזכיי,מוע-
צת הפיעליט לא נטצאו נמש־
דדיהט ולא חיח איש שיק-
בל את נציגי הטפגיניט. לאחו
מכן נסעו הפועלים: הטטגיניט
שון־לציון, כדי להפגין גט שט.כינת עזרה ובעוון ליד יא-למפעל החדש של "חימו" בש-
חבוי ועד העונדיט מסדו
נמסו להם על כזונת ההנ-לי המפעל. לפני כחצי שנהעלים ותיקים, מבין 52 פוע-ני בטוציפייה 'עונדיט כ־32 פו-
צווי לייעול, יחוו הדגשה ש-פיית בנמקה את החלטתו; ב-הלה האיצית לסגוי אתהמיצ־
נאי־שנע אינה ייווחית. מדמחלקת המוצפות נמפעל נ־
כיתת מועצת הפועלים הבי-
עה את התנגוותה לטגיית ה-
מחלקה, נהתחשב במצג. התע-

סוקה בעיי.

!181גג ̂!1וו̂?}

̂%[!נ£%1ח$נ65515
נחנך מגרש כדורעף
מגוש כדוועף חוש ומשוכ-
פקימ.לל נחנך במוצאי-שבת באו-
לדגל המאורע, נעוכה תח-
ווה כדורעף בהשתתפות 4
קמצ1ת, שכלל! קבוצה מד,.
ביבה. בטקס חנוגת המגרשמשסרח וקבוצות מישובי הפ־
עצה האוורית מרחבים למועצתהמרוצף יהמיאי. תרומת המו-
אופקים, ובטורניר גכחו מפקה
משטרת נפת הנגכ וחיבר קצי-
ואווחיט-יביט,,גי,המועצה האזוייתי אופקיטניו, מפקי תחנת אופקים, נצי-

רושלים רונה להזין י

התוואי של "כביש רופין
מע"ץ נגד- 3גלל "גזילת",כ8ה וענאמים
הוועדה המחוזיו! לבנין ערים עוטות ליון מיגים ה?
מטוכניפ פו.הממשלה וקרות האוניכרטיםה, למען,ביטול העיןוליט ה־י!רופיפ בתכנית'.להעתקת הכיש.רוטץ י החוצה, כין מרית

היא חצה לבצע את העבווו,וגט ההצייה של הולכי וגל.להגביו את בטיתות חנסיעחשינוי התוואי של הכביש, 'נויחעיויה דוחקת מאי לביצוע
השטחים סביב הכביש, ושינויהואת כל עוי לא נבנו כל

, י < משווי. הממשלה לתמיכה נגדלעומת ואת מגייס מע"צ אתהתוואי. עוייו אפשרי.
אתו שהעתקת הכביש 'תגזולשינוי התוואי של הכביש, מ־
כמד, דונאטיט משטח קוית י?

ממשלה.
̂של ועדת.־-חוגי"חעיויה ?'הביעו תקווה, ני-בישובה המכקזו

החלטת 'ועדתי' כניו 'עויט ה-בנין עויט המחוזית תאושי
מקומית, בדבר שינוי תוואי
חבניש ,מאחר שבטחון חיי
אוט חשוביט יותר משמידת
כמה וונאמיט נוספים בשביל

הקריה הממשלתית.

בחיבה במכונה
וגלמוו חיטט 'וכויטן־יקצי
י טנית חספי למפחי
..!דימוו־
. דיזנגוף, 85פיקוח ממשלתי ישיטח עיוומת' ''ת"א, דח' ? י טלפון 226017 ,-'
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בתל"אביב
,,היבל התרבות"

י ירושליט:מוצ"ש 9.7 יי ב־8.15מוצ''ש 2.7 ב־8.15
̂וטד," כחסות יאיט-המטשלהיום ד' 29:6 .ב־8,15"בניני ין

יום חי~30.6 'ב-8.15מי לויי אשכול ויעיתו
לחעונ.27.6 נ־5נ.ד,• ?':. .:וזיפה
?כל~הכוטיסים;נטכווי-ז" ילמחר 26.6' ב-7.4£
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,?? זחנושת הדגנוינז 1!תדעו<0•
̂ז הנעצגים ננ'תו של א1ט1ק1

התחגווה ביוידיהנוזוח.
י 'תוונוה'הם הוגים ע1נ'סו

לוו"ווות כלל האוחיזיס נהיגה.
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הצגות בנורה במוצ"שגאדשבע ־. "
2.7 שעד! 6.45 ו־9,30
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הערבי27,6 נ-8.36 §ת"א "בית מפעל הפיסי' 1
̂ביתי־מפעל: הפיס"!יוושליט "בית העם" 126.6 ת"אי
מוצ"ש 2.7 .ב-18.30
יום גי 5.7 ב-18.30

,".,הצגת,ה־150.. '
נעו ,,אמפי',י,העיב. 27.6
כפי-ויכויו. "פסמן" 28.6
יוט ידי 29.6 ? ב-8.30ת"א "בית מפעל הפיסי'
̂̂!?!??ון̂ויווו ווו>וו̂ו1וווון¤>ו:קוית ניאליק "סביון" 1.7 ?

! שליט.. ? ?! תיעוד טחו (יוט שלישי) בנית היחומיט "ציון" ביוו־ ?! חגיגת נו-מצווה משותפת של תשעו, נעוים יתימיט ל
! שחוא בית־ננפת מיוחד לילדיט במוסד. ן|י חחניגח תיעור רבית־הננטח החוש "אהל עוינו,", 2
־ נמרנז החגיגה תעמוד ת"וושח", שתיאמו על־ידי ל . !
! פל אחד מן חנעיים המגיע לגיל המצוות, נזה אחר זה. |
5 כל אתי מנעיי הבו־פצווה היתופיפ יעלח גט.את זני ?
ן . .מקהלת ילוי המוסד תנעיט נוטיוות מסורתיות, וה- ל[ .־הוריו הנפטייט... 5
צ מוסד וסביבתו יטבלו גיט של אורות ודגלים. רנניט, |
ן חילדים שיחוגו נצווחא את הבו־טציה הם: אהון ן} יתימיט "ציין". שם מצאי בית לאהו שנתייתמו. י 2י נערי הבר־מצווה טתחנכיטשניט אחד1ת בבית יד,. :ן • ראשי ישיבות ונכבדי. ציבור יברכו את חילדיס. ?
5 אלחדד, שמעון לוי, ווו אזולאי, מודני הנחן, דניאל 5
? אסולין, עזוא פיני, ניסיט טיט, חני שמואלי ונפתלי ?
? תורגמן, ן

תוכחנו יחוגו! נערים י
בר־מצווה " בצוותא!

ונה ולדומה טדי קולק הציע לאת

תרבות לשת" ל "ברית משו
.מטרתי לא היתה גיוס כספים, אלא העלאת שמד. וקרנה

של ירושלים"
 תכנית לכריתת "ברית ערים'', מעיקר בתחום התרבו-— מאת יחיאל לימור —

י
ובאיטליה.עירית ירושלים, מר טדי י,ולק, בגיקירו האחרון גיווןתי, כיו' ירושלים, אתונה ורומא, הועלתה על ירי. ראש

צאות מטעם המגבית באוה"ב,מר קולק, שיצא למסע הו-
רשמי בעירית אתונה. הממנו,את נסיעתו כוי לעוור ביקוולפני כשלושה שבועות, ניצל
מר מורני איש-שלוט, אולטיויו של ראש חעיו חקוום,מעיוית אתונו. נשלחה עוד ל־
על.הוא לא חספיק להוציאו. לפו-
הושמיישל חעיייה. בשיחות,נלחנת ניותו, וחיח אווחחונח מי קולק לקבלת פניםבניקוי של יומייט באתונה
חעלו, מו קולק את האפשוותנה, ; מי .אטנווזיוס פליפאס,שקיים עם ואש עיוית אתו-
של שיחוו פעולה הדוק, ב־
חיחומי חתונות, בין שתי ח־
רוכות וכן בימוים חדוייט שלליפי 'משלחות של אמניפ, הע-עיייפ• לפי חצער, וו ייערכו חי־

אישית משתי חעוים.
משולש תרמתי ?

אתוגח, נואשות ואש חעיו,"משלחת גדולת של עיוית
תבוא?־ לביקור ניוושלים עוד
נה הניע את נכונותו לשנרסיטו נם, ני ואש עיחית אתו-אתונח וביוושלים"• טח קולקוחמצטייניט יסעו לביקיו ב?החוויות חינווים נין נעוים,גט, ני בשתי העוים ייעונוצח. "בשיחות ביניני הופנםקולק, .יומיים לאחו שוכו או־השנה" — סיםי אתמול מי

תומוות יוונית לסיוות הופ־
על ירושלים,שלמייט וכן תערוכת צילומיםנח תערוכות של ציירים ירו?עות בביוה, ונן לאיח באתו־
כוונתי להיוועי גם עם יאשנד,", סיפר מר קולק, ,,כי ב-"הטברתי לראש עירית אחו־
עירית יומא, על מנת ליצוי
טניתיית יעוד",חילופי פסטיבלים, תכניות אזאתונה — רומא, שיעסוק ב-משולש תרבותי יחשלים —
והעלה בפניו את רעיוני. גםדימא, ד"ר אמריגי פטרוציה,לשיחה גט עט ראש עיריתה' האחרון, נפגש מי קילקבריבי חירח לישראל, ביים
המשולשת". 'נואה, ני נבוביצוע מעשי של ועיון "הנויתטיח לעמיתו שיתוף פעולה ל-כי, יואש עיויח וומא הב-הפעם !כו חדביים להד? חיו-
נשמעות הקוובים יוחל נגי־
נוש חתנניית חמעשיותישל ח־
עויט.נוית התובותית בין עולוש ה־

זא מומיכמ8י6
את שהותו נאוה"ב ובברי־

טנית, ניצל ואעז,עירית ירו־
בירה. עיקר .מאמציו הושקעושלים גם ,לפעילות למען ה-
פר מר קולק, ,;לא היתחגיופעיקרית שלי בפעולה ווי, םי־יויוי ירושלים''.. המטרה "ה-בביפיפ פעולותיה. של "אגודת
בספים, .אלא 'דווקא העלאת
כל העולט. אט נצלית במשימהשמח וקרנה על. ירושלים ב-
זו, ממילא,יזרמו,גט הכספים
פות ממושבות נישואל, עידורקולק: משיכת .אמניט לתקו־פעולות המוצעות על ידי מרליוושליט".,ביו התכניות וו!־
לטיפויט. לעסוק .בנתיבה על
ניויד, על הניוה, ואונון קונ־ירושליט, עוינת תנניות פל־
גופים, ואירועיט ביגלאומייט
רניט פנל. האפשר,בירושלים.
רביט בעולט, מוכנים להשקיעני טן ר,נפיון.הונח, שנדבניםבעניין.זה.הוסיף מר קולק,
ועיר קדושה. 'נדבנים אלו מו-קר בשל היותר, ביות ישראלממיטב נספט בןדושליט, בעי-
מת גנים צינוריים, שיחזורכנים.לגדב,כספים.רבים להק־
̂ אולט, הבעיהאתויםיהיסטודיים 'ופיתוח מ־ וה, יכו מקווה עירית הבירה,תיא לקובט י ליוושלים. ובוקומות תיור 
־דוד פעולותיהן של "אגווור.ייעשה בטיוח רבד, על ידי עי- ידיוי ירושלים"* ,

ליד\שלמ*2ך1\1
4 ימים אחרונים להופעת

הקרקס הממלכתי הבולגרי בירושלים
כרטיסים במשרדי מהנא ובן-נאים ובקופת הקוקס.יי ?י שתי י הצגות ?ליוט 8.30—4.30 ?.
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"611-5£1170
ידיד לך בחוץ־לארץ או בן משפחה ן
התרצה להפתיעו במתנה ערבה, או לקבל

כזאת'יממנו! ',",
פנה. אלינו: —

פס" ̂עזחה ק̂ך "קונד
וזיפה * שד' הנשיא.124 •טל. 85400

5 סגיף איל"ו ראשל"צ מודה . בזה:<

^ 
.. ( לגב' ד*נגרלד. י

( עבור ההופעה המרשימה של הבלט בהדרגתה ז
( ומאחלים הצלחה גם בעתיד. , ,<
( כן אנו. מודים לכל :אלה שעזרו על ידה {
> לקהל הצופים. . ־ י י )% ולילדות הנחמדות עבור ההנאה 'הרבה שגרמו ]

־.ל"מעויב" קבלת ,מןדעות ,
ירושלים, המלר גיורג' 19ולכל.העתוניט. — "דחף"
בנין ,"מעוזי' טל' 26075

1וו11ח בעלות וז1פעוז 3
??':;:1ד<:גמ;1̂ו ת? י "?..;?' י

-י.י! : י ?י';־.'''?'לחעפיקבן:;:ענווה '.מסוויתי"נשטח־ ?חווגטנית,' חצלוס"?לאי נוכל לעשיות טכליאחר. מנן' מלכת ייני, אילט נופל ?י? "..'. ; .י.'??.־" !-י בי,,}!ז אל-על ? י היוו 629 ת"א . (מקויט 1,.א.ד.א.),פריטים:,',,הסוכנוונ''"•הצללית י־־לדוגמנות "שוית"? ':'' מספר המ־קונוות.מוגבל!. י:; היונר,,אייופאית.2ומאי8מצייני.=!. ..,:' ,,,־... ;...,:,'.למתחילות' תנתן האפשרות :להשתלם ' במקצוע, י. נשפת,:יהאו,פנמ•.".''?.

־ לקבלת מודעות
?סניף 89ויי3
בירושלים

י — ללא הפטמהדדי' הלל• 4נ/!י1, טונוח:
?1ז8וווו?בו̂ו!8ל! .9!1.,̂!32
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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.•,,,
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!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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V
'1 .:- גמלאתןשילשיפיי&נזיית-געלי ואגמויהיגןר

.. . ;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 |, ̂^̂;

I !5¤1 \̂-— -—מ35=̂י י"

"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..

 ̂
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. "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.



כבות חברות בטוח אמריקניות מע ,

התשלום ל"מפעלי ים המלח"
נערכת בדיקה ב"קיר האטום־־. - נציגי "קייזר"

נדרשו לעזוב את השטח
-מאת שלמה גבעון _
עובדיפ אמריי!נייפ של
דברת "קיייר" נתבקשו את-
מול,להתרהלו משטה עבודת
הפנריט בטדוט, כו מבוצ-
עוונ עתה שורה של נטיונות
טוי לכדו? מידה אטימותם
של הומוים שוניפ טטניימ
ני במה חודשיפ לטפסוד בין"ד,י!ירי האוטפ", שגרפ לפ.
יט המלה".הברת "?ייור'' לבץ "מטעלי
יהושע נשוי, שאישר יויעחמזכיר "מפעלי יט המלח" מו
זו הבוקר הוסיף ני הנסויים
המבוצעים? עתה הט הנוחיים
לבויקת חימויט שניעדו למ-
צורו לחפור באמצע הסכרניע התמיטטות ? התעלר? שיש

כוי למלאה נהוסית,
מר נשרי אמר. ני חומרים
אלו, היצעו בשעתו גט לאנשי
חנות "קייוו", אולט הט סו-
הגנודד. אינה ניתנת לביצוע.בי להשתמש נהם וטעני ני
"לאחו שחנות "קייזר" הס-

חלקה מהמשו עבוות הסכ-
טות הביצוע הטובות ביותו,וימ, זכותנו לבחין מחן שי־
- אמו.המבטיהות יעילות מכסימלית"
הקשייט שגתגלו נקשר לק.
בלת סכום הכיטוה, בסו ששח
מיליון דילאויפ מחברות ב-
טוח אמויקניות, הוגדרו על־

לונויו נוקטות ?חברות חני.ידי מו נשוי כ"השהייד,"•
טוח ? בשיטת שיגור 'טאלוניט
נטהיפ לתת תשובות כוורות

על תביעות.
אמויקניית בסכיט של עד ששהזר' אצל כמה חברית ביטוחטות מיוחד מטעט חנות קיי-מסתבר, כי הטדיבר בני-
מליון דולאריט,? כמקרה שעט-
ות הסנויט תעלה מעל למחיו
לפי החוזה.המקורי של 25 מיליון וילאו
בסבלנות, אולט נצטוו בקוונ"אנחנו נחנה עוד זמן מה
לההליט על נקיטת אמצעים
המשפט נדי לחייב את הנוותולא מן הנמנע שנפנה לבית-
אמר מר נערי.הנטוח למלא התחיינותן" -

מוסיף : ?סופו "מעריב" נתל־אביב
שלוש הכרות הביטוח האט.
ריקניות, חערכות למפעלי יפ
לאו שתושלם ענוות הטכויפהטלח נפנוט של 6 מיליון וי-
הטלה" להינית בי י'ט גיויהטכפרוש, תיבעות י מ"נז&עלי יפ
לאויט שחיו, עליהם,לשלט ל?סכופ פנוי של 7 טיליין וו־
קנלניט שהחלו כענווה, בא-
חו התנאים להפעלת העוגות.
היתר! כלולה נטכתב שנתק-בתגובה על תביעו, זו, ש-
מקלף נשלילה, מאחו שלועתומננ"ל מפעלי ים המלה, ו.א.בל מהנחת חניטוח, השינ
איו זכות לחנוית, לוו1ש דו?-
כפי שעשוי•שויט של מפעלי יט המלח,ח"ות נפפייפ מפווטיט ומאו־
היא הופיף במכתבו, שנשלח
ביטוח לא ייענו תור 21 יוםנ־15 נייני, ני אפ חבוית וי
הפעיל את עוניתן להשלמתלדוישת מפעלי ים חמלח ל-
חסנוים ינקוס נצעדים עצמ-
טוח לשאת בתוצאות.בע לאחו מכי מתנוות הבי-איים להשלמת חעבווה וית-
לעומת זאת טענו חבוות ה-
בימות במנתביחן, כי תביעתן
להוכחה שיש ביוי מפעלי ים-
חמלה סכום של ל מיליון וו־
להפעלת הערנות.לאדים, איננה התנאי היחיו
הן טנקשות גפ לכווק את
שוות להשלמת ביצוע הענו-הטענה שלקבלן לא חיתה אפ-
וה טטעטיט טכניים, את פסילת
הקיר החוצץ שהוקם וכוי. או-
רור שאלות אלה, כל עוד לאלט מוקוט מוי להמיט לבי-
מעלה.כפפייב, שהיא ואשונה ב?התברוח שאלת האמצעיפ י ה־
לחוות ועתם של יועציהן ה-הביטוח, כי מסרי את הפושר,ביןה שאר הודיעו חבוות
משפטיים בישואל• נווע גם
לארץ, שיאסוף כאן נתוניםשהן עומדות לשגר נציג בכיו
לקבלת החלטתן ?הסופית.ממצד"• שיהווה הלק מהחומרהמלח ואחר-כד יגיש לחן דו"חויקייט מגע עט מפעלי ים

נבחרו ועדי עובדים
אשדודן ,. בנמל
..הלילה סוכט מנין.:.הקולות
נטל אשווד'.. בבחיוות 'שנער-בבחירות .לוועדי העובדים :ב־
המונה שנעה אנשים וועד ציודכו אתמול נבחר ועד פוואוים
פר הקולות הגדול ביותר זכהמינני ונו ארנעח איש. במס־
מ!ביר חועד חיוצא מר מינאל
אטיאס• הנחירות לוועדים היו

אישיות.
מועצת פועלי נמל אשדוד• נ-די חמינחלח וההנדסח יהוו אתשני וערים אלה ונן ועד עונ־
וות הוועד הכללי..ימים הקרובים תיבחר מוכי־

אין צורך להרתיח את

מי־השתיה בתל־אביב

עירית ת"א וחברת "מקורות":

אטיב, בעקבות הודעתה שלטר לנו אתמול מעירית תל-השתייה כתל אביב" — נמ-"איו צורר להרתיה אונ מי
הגורו• מטפי השהיה בעירחברת "מקורות", כי הריה
וטטימזה נובע מאצה, שנת-
כית־נטופה.גלתה כיןוקעית המיפ באגט
עוד נמסר כי בעקבות תלו-
נותיהם של תושביט רבים ש-
בושת? הצנירות ?בעיר, נבדקרע והרית חנודפים מו חמיםהגיעו גאחוונה על הטעם ה-
או סבנה בריאותית בשתיתהעניין יהיברר כי "אין בל חשש

מיט אלח, מלבו טעטט הרע".

יעקונוניץ, ציין כי עט גילוידינו "מקירות", מר מ.
האצה בקרקעית האגס, היורמו
אתמול כמויות מים ניכרות
ממעיינות ראש העי! לרשת
של תל-אביב, יאילו המים מ-
עיקר לחקלאות ולא לשתיה,רוס האוץ, שט הם מייעדים ב'בקעת בית נטיפה היפני לד-
בדיקת טיב האצה שנתגלתהבינתייט ממשיכה ההברה ב-
בבקעת בית נטופח, בדי ש-
אמצעים המתאימים.אפשר יחיו! "לחלחט נגדה" ב-

| . א ו־כ ו ה
ביופי חמישי י"ב תמת תשכ"ו (30.6.66 נשעו, 17,00
,תתקיים? אזכרה למלאת שנה לפטירת: אבינו' המנוח
' ?־"לי' בכור מזורי:

ן בבית המנוח נוה' חוות 18 ו"ג.

משפחת זנזורי ן

טקט גילוי מצבה
לבעלי

רנרך (מ" ?"ל רובין ב

יתקייפ ביופ רביעי 29.6.06 כשעה 4 אהה"צ ן
כבית הקברות האזורי ההדש |
(בגבול בת־־יפ חולון). 1

המשפחה!
36̂ו801]%ז8<*תז*ו98>זז83<ו ^

כמלאות שנר! לםטיות.אשתי, א&נו יאוזותי היקרה
עייה קרפצייק !־־ל

תיערף אזכרה על קברה בבית העלמין האזורי החושלטית וייל(לוח' סולניר>
(28.6.66) נשעה 4.30 נפגשים ע''י השער,(בגבול בת-יט חולון) ביוט שלישי י' תמוז תשכ"ו

המשפחה.

כמלאות שלושים לפטירתו של יקירנו

מנטל יל חרמן צבי גלו

נקיים ביופ ג' י' בהמוז תשכ''ו(28,6.66) אזכרה
? .. וגילוי מצבה על קברו.

אוטובוט מיוחד יצא בשעה 4,30 משדרות הנשיא
139 הר הכרמל.

מוקידיו וידידיו נפגשים בשער, 5.00 ארה"צ ליד
שער ביה העלמין בהוף הכרמל זויפה.

המתאבליפ
אשתו ש ושנה

I ו ה מ ש פ ח ה

הושלם תכנון מפורט של
אזור הנגב הצפוני

עיירות, כבישים, פארקים' ושדות תעופה
— מאת יהושע כיצור —
תוד 20 השנים הקרובות.אשר יי!ומו טנגט הצפוניאלו הן העיירות ההדשותכשור, שבטה וניצנה —
של משרד הפנים, אשר הש?בד הוהלט באגן• התטנול
'טליפ זה' עתה את התכנון
המפורט של, האזור היה.

כיוון שהנגנ הצפוני נחשב
בדוד הטבע לעחודת חפיתוח
העיקרית שלנו, הדי השקיעו
בוות נמלים על תכנונו ה-אנשי האגף בטשן שנתייט ע־
מפורט ביותו: תוואי כבי-
שים חדשים, מיקום עיירות
וכפריט, אתורי שטחיט לגנים
לאומייט ושמורות טבע, מת-
ננישי־פנוומח, מסילות בוולקני תיירות, אכסניות נופו ו־
נתכנו! המדוקדק הוה.ושדות תעופה — הכל מצוי
התכנון נעדר בשיתוף הרוק
עם כל הגורמים הצריניט ל־
ואת בתוכן: מע''צ חסוללמלא את מסגרת חתכנית ה־
כנישיפ, משרד• השינון הבו-
נה את הבתים, משרד התח-
בורה הקובע את עורקי התח־
משוד התיירות שיפתח אתבורה ואיתור נמלי תעופה ו־

מתקני האיווח.
מלבד שלוש העייוות ההד־
מות באוור זה, _ מאשדודשות, יכפילו כל הערים הקיי-
את הר פרוט וכביש מקצרוהכל י ערד, ייפלל ככייט עוקדשיט ארציים 'אל חכל"נשורלפי ־התכנון הזה.יגיעוי5טי??להחישבות'קבע!.־:;?,: ;?;:.??ן :-,,בדווים, ,אותם? ווציט להעכיר?מרכזים ?עירוניים בשביל. ה-לוסייתן וייבנו גם שלושהועד מצפה ומון — את אוכ-
אזור עצום נצורה המפורטתואשי האגף, יכלו כאן לתכנןלמכה. ד"ר אפרת וגבריאל,,הפעט ניסו להקדיט תרופהלאומן, שוה צפע ופרוט.הביול תוארר תור תקופת זובית קמח—כאו-שנע. טפילת
עובדות טונמוות, כאשר הכי-ביותר, עוד לפני שנוצרי בי
ני אשתקד תכנון דופד! ל־

להשליט פת ושט את טעפרציעת החיף, ינלי למעשה רק
צלו, ואילו כאן ניתן לעשותהשטחים הריקים שטום נו-
תכנון נסיםי ויעיל נייחד ל-
עלמו ממנו נמחצת השנים.טוות אחד — אס לא ית-
מתור כל הנתונים בתו כ-
יום, כי הנגב הצפוני, מאש-
דוד ועד מצפח דמון, יצטוו
כעשרים .השנים הקרונית ל-
עיקרי בתחום ,פיזור האוכלו-הוות את מרחב הפעילה ה-
כיוון שכאן מדובר באוורהתעשייה !התחבורה•סייה, חתיידוח וחנופש, פיתוח
בעל מוחקיט פנימיים גדולים,
בניגוד לאוווי צפון הארץ,
הרי יושם גט הדגש על הכ-
ערד, באר־שבע ומצפה דמון,שרת נמלי תעופה תדשים ב-
אשו יאפשוו קשו אווירי
מחיו ביניחם. נמל התעופה
של באר־שבע אף צויד במ-
רוצת הזמן לענות לדרישות

של טיסות בינלאומיות.
תכנון האזור יבוצע בשלו-
שה ציוי פיתות ראשיים:

בשור@ אשדוד — אשקלון —
מצפה רמו! - אילת ,0 אשדוד — באר־שבע —
אילת.© יפ המלח — העדנה —
:144 עולים באו
מדרום־אמריקד!

קבוצת עולים מדוום "*(פוי־מאת סופו "וועריב" ב1?יפהי
קד, ?—הגיעו?,')ותפ(ליילנינ־לי הי;
פד,.י,על, ויפונה 'של: אנית'!מוס־:
זיל, מאורוגואי. נין העוליםעולים — מארגנטינה, י מנרא־עים "יוושליט?.,,בקנו!!ה 144
14 .יורדים' שהזוו! לישראל'
38 מהבאים יצאו מיד לקינו־

צים.
החבר 'הערבי,

פותח משדד בטוקיו
- פאת אלדד הראל,
טלגראפיונס1פו .מעריב• בטוקיו —

החבר הערבי לפתוח משרו ל-שו ביום ו' את בקשתו שלמיניסטריון החוץ היפאני אי־
יחסי צינור בטוקיו.

תנאי שאנשיו לא יה1ו פחסי־פתיחת המשרו אושוח נ־
נות ויפלומאטית ולא יפוסמו
חוועות נגד מדינות המקיימות

זהו חמקוח חואשון נו נפ-יחסיב ידידותיים עמ יפאן.
צו. של מדינות.תח ביטאו משוד. המייצג קיו־
"שתתי נמלי'
ורשות־הנמלים
ייוועדו השבוע

בעקבות פגישת שר־חתחבווה- פאת ראובן בן־צבי -
משו, כרמל עם הנחלת חברת
.שרוחי נמל מאוחדים" עומ-
דים נציגי חחברר. נרשה הנפ־
לים להתכנס ביים ה' כדי ל-
הפשיר במשא ימתן, תנפשו
כנר כפה שנים, לגני הסדר
זה. יחפעול נמל חיפח על־יוי חו-
?'בינתיים מקיימים שני הצד-
דים בנפרד פגעים עם גורמים
גיבוי שהם יכולים לקבל.שוגים כדי לנוד פח מידת ה-

"תוך 28 דקות יפוצץ הביתן
הגרמני - פנו את המבקרים"
קריאה טלפונית גרמה לאזעקת־שוא ביריד
— טאת אכרהפ רותפ — ,-בירידי? שר חמסחר והתעשיח

אזעי!ת-שוא ניתנה אמש
שוטרים ואנשי בטהון שלב"יריד תל־אביב" כאשר
היריד 'הוזעקו בעקבות אז-
הרה מאלמוני, בי הונהה ט•
צצה בביתו הגרמני שבו
מוצגים טלי-נגינה ואמצעי.

הוראה הדישיט,
7 ו־12 דקוח, שעה שראש עירית תל-אביב,אמש בשעה,
ראשי היביתניט השונים, מנ-
עסוקים בקבלת פנים שעריהלי היריד ואורחים רבים היו

לפנות את האנשים מניתן גו?לו ענשיו. תוויעי בבקשהשיבי לכל מלח שאני אומוידיד וקול אלמוני אמר ו "הק-טלפון נמוכויה שבמשודי ה-מו חיים צווק — צלצל ח-
פוצץ פצצה".מניה — תוו.28 דקות תת-
המרכזנית שולד! נדהמד.,
"היתה לו שפח ענוית מליצית
קיבלה את ההודעה השיבה ה-סיפרה לאחר מנן• ברגע? ש-ונאה. הוא דבר ברוו ויפה,' —
ניתק את השיחה? מפקחת ה-לממונים עליה? אולם האלמוניוביקשה להעביו את חשיחחמרכזנית לאלמוני: "טוב, וגעי'
את ההודעה למנהל חשטח נ-חוו המונזיח, מיהוו, למסורמומיה, ששהתה אותו זמן ב־
את המשטרה.גני התערובת אשד ?הזעיק מיד
־ נפגר חניתן חגומני3 וקות לאחו ההודעה ה־ ופינו מתונו את קהל חמבק?עליו. חסמו את חנניםח לניתןנשטח היויו, חוצבו לשמורוהשוטרים, השיחים בקניעותטלפונית
שון, חנלן משטות מחו! תל?חניתן, הגיע למקום חס"ל ש-אחרוני חמבקוים עוובים אתרו תוגיל פינוי". בעוד ש-קהל המנקרים נאמר, ני "נע-רים ואת ציבור העובדים. ל־
ההיפוש נמשך נשעה או לאתצוגה — אד לא מצא דבר.הפסנתדים, חיפש בדונני ה-דית של הביתן, חיטט ביןאביב. הוא חחל בבדיקת יסו־

נשעח 8 וחצי נפחהו שונהעלה דנו.
דלתות חניתן חגומני•

לים מוחים על ̂ישיפ בריטיים דגו

צות אפליית ?היהודים בברית המוע
מביעים צעד על סירובה של שגרירות בריה"מ לקבל עצומת

הסטודנטים
טלנואפיתסופו "מעריב" בלונדון- מאת י. פינקלפטון—
העורבים, השהקניפ והמלו-אהדיפ מגדולי הטופריפ,
רם המרובה על שהשגדירות"טיימט" הלונדונית את צע-מנתב תיויץ* מל מערבתמדים בבריטניה הביעו ב־
הטובייטית בלונדון טירבה
להןבל עצומה למען יהווי
ברית־המועצות, התומר בי-
די 5000 טטותטים בריטיים,
בטענה, שאין בוופיה בעיית

איימימ, לורד אנאן, פרופסורעל המנתב חתומיס קינגסלייהודיה.
סופר, ג'ון ויין, לורד פראנסיסנרט דיו, לווו וונינס, לורדדל, אייריס מוווק, סיו הו-אייו, דוד אסטור, לורנס דא־
וויליאמס, והסופר הנודע אנ־

נמנתנ, שחעתין פיוסם אי-גיס יילסין.
יוועיט גם יויוי נרית־חמוע־איט, נאמו ני זח נמה שניטתי בראש טור מכתני הקיר־
דית־חמועצות כלאום חיםטוויצוה במעוב, שקיום יהדות ב־
שולל מהם שוויון וכויות' תר-צםוי לסכנה, משום היחס ה-
בות ודת הניתנות למיעוטים
ברית־חמועצות.לאומייט ואתנייט אחרים ב־
ברית־המועצות מפגות אחו
מוינות אחרות נאירופה חמו־
הנאצים להתאהו עט קרוביהםרות ליהודים נפגעי וויסותוחית גט מנתינת מתן אפש־

העולמ מתלבט בבעיות תמו-בארצות אחוות.

את פתרונן, נאמו להלן כמכ-תת הבית התובעות במפגיע
תב, וקיפוח אפשר למציא ב-
וקת לאוישות נוכח מצוקתםמקומות וביט; אבל אין הצ־
לו מחשטוח במלחמה, ועתו,של אותפ יהווי רופיה, שניצ-
תלאומי מתור ששוללים מחם:מנע מחם לחמשיר את קיומם
ספרות, תיאטרון, בתי־ספר ו־

עים אנו שהשלטונות הסוביי־מוםדות ציבור יהודיים, "יוד־
את החוקה הסובייטית, היה ה-התחיקת הסובייטית עצמה ו-שלוא היו מגשימיט כחלכח אתנימי בהחלט — או איו ספקטייט רואים דבר זה נענין פ-
וכו מפיג את הקשייס שיהווי
המכתב.ויסיח מתלבטים בהט", מסיים

ונר שוב תובעת !למנת מילי *
להדיח את מבצעי הצוואה

בגןשה להדיה מתכירדפ
—ההלה להתברר הבו-את מבצעי צוואתו של נפ- י •;';?•!" י[ '"קר בבית הטשנט העליון ב-טר ירושלים.'? ":/.
;י!הבקשה י נוגעת' 'לעובונו', של.
מתל־אבינ, ועו"ו ווונקו, מ-ב• מאיוי, עו"ו צ. בו־שיוא,הצוואה — מבקו הסוכנות, מוהמיליונר, טיענת כי מבצעינהרי. המבקשת, אלמנתי שלהמיליונר .היהידילקנדי :יחיאל,
הולמת• התובעת טוענת עוד,קנות — פעלו בצוות בלתי
עצמפ הוצאות כספיות מבליכי מבצעי הצוואה הקציבו ל־
שה. ,המשפט שטיפל נפרשת הירו-שקיבלו לכו את אישור בית
הוגשה קודם לבן לבית המש-? הבקשה להדיח את הטנצעימ
פט חמתווי בתל־אנינ, ולאתר
נח, באמצעות.עו"ד. מנדל ש-דחיתת הגישח אתמול חאלמ־
רף, ערעור על חחלטח זו• ב־
עז, כי מבצעי הצוואה נהגופניה לבית המשפט העליון נט־
היוושיט וכלפי בית המשפטכצווה "בלתי הוגנת" כלפי
היורשיט.וכי נהגו בצורה עויינת כלפי
נעועוו נאמו שבית המשפט
מבצעי הצוואח, שחיא נחיקףחמחווי התעלם מהטענות, כי
נאמנית וחוסר־יושר,של מיליוני ל"י, גילו חוסו־
לנין מבצעי הצואה. הוא אףבין המנוח לבין אשתו ונינההמשפט המחוד מסכת יחסיםסיגי בישראל, גולל שופט ניתבפרק הדיו שהוא ראשון מ-
מתח ביקורת, במספר נקודות,
שב לדוד ראויה והוגנת, אםזאת קבע השופט: "אינני חו-על מבצעי הצוואה. או עם
אדם הטוען לחוב נגד עזבון או
גיש תובענה ולהוכיח את וכו-בעלות בעיבון - במקום לה-
חו או בעלותו, ילחץ על מבצ-
עי הצוואה בווו של השמצח".
לועת השופט קיסטו, אין כל

רכוש ולמעשה לא יבלו לע-אה, רצו להעלים אייה הלקיסוד לחשוב, כי מבצעי הצוו-
שות זאת•

,שרת דל היה מצפן ומצפון,
אישים מרכזיים השתתפו בעצדת־הזכתו
במלאות שנה למותו של משה שרת ז"ל

לכת ומשתרשת כאהוב העם"דמותו של משד, שדת הו-
תית במלאת שנה למותו שלאת עצרת-הזכרון הממלט?יו"ר הכנטמ מד קדיש לוזאמש מ"מ נשיא המדינה,לאהד מותו" — טד פתה

נוח השקיף מעל בימת אולםצילום-ענק של דיוקן המ-משה שרת ז"ל.
נאסף להתייהד עם זכרו• ב-בירושלים, אל הקהל הרב ש-"ווייז" בקרית האוניברסיטה
הסוכנות ונכבדי עט•בשרי הממשלה חברי הנהלתמשפחת שות כשהם מוקפיםשירה הראשונה ישבו בני
הפעולה ההדדית של התנועהחסומות — ,המשיל פעם אתמר חיים לבנון הנר הנהלת"אבא הלל סילבר" — סיפר
הגיקבה מנחל גיחון אל השי-הציונית ושל המדינה, לכריית
הסתלקותו של משה שרת חסרלמלאכת הניקבח... נודה: עםדה. הוא שימש מצפן ומצפוןוישר למטרה, בלי לפנות הצי-ישכילו להפוו, באופן מתואםוים משני צירי הניקבח, למעןהוא יוע לחשפיע פל חחופ-ומלא בין המדינה והתנועה ו-ציור הדחוף בשיתוף פעולה כןלים"• משה שרת הבין את ה-לוח בימי המצור על ירוש-
המצפן — חמצפוף לפעמים

נדמו, שהחופרים נניקבו, אינם
החפיוה איטי מוי".אינם נטוצים די צוכט, וקצבמתואמיט בעבודה ואולי גטיודעים בדיוק את הכוון, אינם
שר חתינוו והתרבות טר
אומים? נין יתר דבריו אפר!זלמן ארן, נעל את מסבת הג•
מו ומעלה וקרוי מנהיג, ש-"אין בנמצא אדם שהוא משכ־
לו היו, עתיר בכל המעלות,יהיה עתיר בכל המעלות. אי-
היה כודאי משתק אותו. נלהיג• צרוף של כל המעלותלא היה מגיע למדרגה של מנ-
מנהירג צינור נחן בין ה-
שאר בתנונד, ראשית אחת ש-
נה הראשית של משה שרת זהיא הקובעת. מה תיתד. חתכו־
הפתוס המוסרי של אדם היודע— תשובתי לשאלה זו היא:
שאת חייו הוא מכלכל באמות
מידות של מצפונו השלם, של

מצפונו הבלתי מצולק"•
עדינת הרן פרטה על נבל ב-
!נרו של משד! שרת רל בע-של. המנוח. הקהל כיבד אתאותה בפרקי קריאה מכתביובימה" מר אהרון מפקין נעלפתח העצרת ואילו שחקן 'יח־

מידה ונדומיה•
נסתיימה השביתה
בעידית הרצליה

השניתה נעירית הרצליה
?נסתיימו, אתסול נצחויים 1נל חעונחים חזוו לענוותם.
חיסול השניחה נחאסשו
אחר פגישה בה השתתפו, נציגי
הנהלת העיויח, ועד חעונוים,
מועצת הפועלים ומר ש. קדר
צבי, נציג הסתדרות הפקידים.
בגין: בתנ&ימ; מ&ויימיט ' ?

(סוף מעמוד 2)
אשכול לקול תשואות רמות.סייגים להשמצות — מכריוראוי ביחסים ההדדיים ולהציבלאוטוויצימ. יש לטפח סגנון
הוטווי! מנחם נגין. הואכזי, המבויק כוגיל בכושווהגיע חוח של הנואם המר-בגין: "אבפלה וירידה''
על חעם בישראל. מאז הקמתמשקי־מוסרי־ורוחני, העוברמצביע על המשבר המדיני־
עצמאות כלכלית, התרחקנו ו־בשנת 1965. "לא התקרבנו ל־,1949 מ־220,מיליון וולו ל־521אד חגועון המסחרי גדל משנתתר מששה מיליארדים דולר,חמדינד, ניתן לה סיוע של יו-
לתנוע את זכות עמנו לאוץ־ומות, כי תנועת החרות תוסיףבגין מכריז לקול תשואותלה מרבע מיליון יהודים"?מאז קום המדינה •עזבוה למע-קמה אבטלח, יש שפל בעליה,תות אינן נבנות אלא נעזבות.— טען בגין — "עיירות הפי-אנו מוסיפיט להתרחק טמנה"
ישראל השלמה• נשיאת נעק-
וון זה אין פירושה ייוום טל־
המה נטו שויתזו עליו אין
. על משמעותו הנאת שלום.
טענת־הנוב של הערניט נדנו
השינ: זנותנו על מולדתנושדידת חלק מאדמתט, יש ל־
שאנו מוקפים אויבים מכלנייטרליות מטיף לפסיביות, כ-יקצור סופה. מי שדוגל ב--־ זורע ריח, ימי יתן שלא"מי שמדבר על ר1ח טאשקנטנטהוני יהמדיני אמר בגין:השלמה. נדנרי על המצב ה־
צד. ימי שמטיף לערונד, •מהו-
רשת מצד ארבע מעצמות
לא יתכן איזון נםותי 'בנשקנדולות, ייצר אשליה מהורשת.
רק איזון י איכותו. כל סוג נשקנין ישואל לארצות ערב. יתכן
הותש, כוי לשמור על קיומה
צדק ומן היושר לתת! בידיה''.שלישואל, מן הוין, מן ה-

? בגין מגיע לשיא הרגשנות"דור מושפל''
בבעיה הכאובה של יחסינו עפוהכושר • הוטווי כשהוא נוגע
היו, לחיות הגאה בכלי הדו-גרמניה• "הווו הזה, שצויר
רות, הפר ביחס למשמיוי עמו,
ומושלי ניו-יורק. הגענו עוהפשית, עלינו ללמוד מיהודיעיט — "כאזוחים באוצנו ה-לטושפל ביותו" — הוא מט־
כוי כו, שחפם לא יוכל להת-
אלה, ?המסייעימ. כיום 'לאויבינו,אטומי בידי גרמניה• .גם עםובשוט •תנאי איו לתת ?נשקבגין מנריו־ר שבשוט מקוהלצלילי'ואגנו ושטואוט"...קיים בארצו., אם לא יאזין
צדד לחפש גקודות־מפגש ב*
ענין-וה. הוא,השיג למקטוגיפ
מבית ומכחול בקשר לתוצאות

הנחירות לגבי גח''ל. "לאן
מטרתנו בבהירות האחרונות,שואל — "אט לא השגנו אתפה לאלטרנטינה ן" — הואהגיעו עמים שייחוו על שאי־
ננסה בפעם הבאה, ואט העם
לא יתן לנו רוב, נמשיו לשרת
נינו החלו, לגלות קוצו ווהאוחו נאופוויציח• דווקא ירי־
הפריעה. או איזו דמות ישלגנינו. יש אומרים שה"ופות"
לאלה שויתרו על זכותנו ל-
מולדת שלמח וחמקיימים יחסים
עם משמידי עמנו ז";'. בגין פו־
אומו: איחלת ל נ ו .ארינותנה לעבר ראש: הממשלה ו־
נות אני מאתי לד אוינות־ימים גאופוויציה, מתור אוי-

בפוף באומו ציטט בגין מ-ימים.
ונח ה"כ מ. דיין (היושב
נאולפ ווונד, לתשואות) ב-
קואליציה עם תנועת חחרות.מים תחיה רפ"י נכונה להקיםועידת רפ''י, ני נתנאים מפויי־
? בתנאים .מסויימים? מונןפני הנחלת גח"ל, ני גח"לאני מציע לועידה להמליץ נ- יהיה
להקים שותפות קואליציונית
לקול תשואות סוערות, שבהןמפלגה אחרת — מנרין בגיןגם עם רפ"י וגם עם עוד
משתתף גם ראש הממשלה. ה-
דברי ,האחרוניט הסבו נחתעיר בגין: "אני רואה, כי
צפוי-מבהן בוה ? ? י ?ישלה".ליריבי הנכבד — ראש חממ־
קמים ושרים "חתקוח". החג
חלף• הפתיחה נסתיימה. היום
הקידש לכפר-המכביה ברמת'גית של "נניני האומה" בעיר,יורדת הועידה מהאוירה החגי־
שון נין נאמני ההנהגה, הנו•גן. ויש לצפית למנחן-ניח רא־
בהית של תנועת החרות לנין
אלה חווושיט להחליפה:ולש-

נות את הוקת התנועה.
.האופוזיציה תעלה 'היום ה-
ימוכזד. אלא גט ההנהלה הח-צעה, שלא רק יו"ר התנועה,
דשה ייבחרו באופן ישיר פ
נגדים? בתוקף יו"ר התנועה מדידי הועידה• להצעה זו מת-
מ. בגין ונאמניו. האופוזיציה
מורכבת ,מצירי,, הסתדרות ה-
שנתגבש לקראת הועידה ושאמניעה ומעין • "כית שלישי",עובדים הלאימית, צעירי הת-
הוא תונע שינויים בהנהגה ה-
קיימת• אופוזיציה זו רואת ב-
ערד ש. תמיר מועמד־לתפקיד
בגיבויו של מר בגין. ?הוא התנה הסכמתו למועמדותיו''ד ההנהלה החדשה, אט כי
, בקוב נאמני מ. בגין גבר
הלחץ על ח"כ א. בן־אליעזר
והנחלה חתדשח! אר הוא דחחלשמש כמועמד. לתפקיד •יריר
את ההצעה בשלב זמונכמוע־
טויט אחויט לתפקיד נחשבים

־ ח"כ!י, שופמו וה"כ ה• לנדאו.?ו"ו?החנחלה היויצאתי

_
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— 1זאת סופו .מעריב' —
טלגוא9יתבליווי!

להקת המחול וה1מו ה-
ישראלית ,הפעמוניט" חו־
פיעח בתכנית של מחצית
השעו, בגל 2 של ח־

תפנית הלהקה חיתח מ-בי.בי.פי.
בויטניה נווו כלל אצלגוונת יותר מזו הנואית ב־
להקות מחול ישואליות.
התכנית וגילו, ויקוויפ

נמו, ויקווים נוצעו טובתימניים והםיויים,
יותו ואחוים פחות או ב-
מהנח. /ורר כלל חיחו, זו תכנית

"הפעמונים"
בטלביזיה
הבריטית

נבחר בהשפעתו שי
טלגואפיחגופו "מעויכ" בלונוון- מאת י. פינקלפטון -
בר של יהודי אירלנד ואהדבוגיץ', הרט הראשי לשע-הרב ד"ו עמנואל יעקו?
מחשובי הרבניפ בניו-יורי!
וראשית הבריטית, ד,יא נבתי־אתמול, על יוי ועדת הרבנותבחיותו החשאית פה יאחד,חוש ליהודי בריטניה.טיוט, יהיה הרב הראשי ה-
הננסתהמווןחד''•?'., .יהיחון־י הגדול בלונדון, ."ניתיו"ר הוועדה י 'ונשיא הארגוןנת נצחין לפיו איוק וילפסין,
פה אחד היא הונחה נופפתרנ יעקונוניץ' נעשתה נסוף.העובדה ני נז/ירתו של ה־
להשפעתו הגדולה של סיר
לא יסירו את תמיכתם ממנו,הכרתו כי בשום פנים ואופןרבינוביך, החי כיום נישראל,הסיויו של ו' דייר לואיסטניה. יאיוק, נמנהיג קתילתי ננרי־
פה-אחד לוב ואשי.הוב ד"ו יעקכ חוצוג נבחובאשו עשו אשתקו, בעת ש־
לושה מועמוים• היו אלוי ד"וסיר איזק וולפסון הציע ש-
חחכם דייר ש, גאון, וב וק-יעקובוביץ' ו"ד ובינוביץ' ו-
איוק אמר ני המועמד ה-הילה חספרדית בנויטניה• סיו
סירב להציג את מועמדותו.רביעי ר' גורמן לם מארה"ב
פיו איזק תמר נתקיפות נד"ונו''ו ונינוניץ' היתה זעומח.מות, אד נואח כי חתמינו,? התמיכה בדיד גאון היתה
מזעמו זו, את קולותיהם גםיעקוביביץ' יבסוף נתנו ל-
החמוטטה התנגדותם של הו-תומכיו של דייר גאון. אז
אחרי שפיר איוק הדגיש אתמני דייר רנינוניץ' נמיוחד
הצווו בהצבעה פה אחד כדי
להסכים לבוא לבחטניה.לשכנע את ד"ו יעקובוביץ'
הודע שיש עתו! צויד.לפנותאד.י נודע לי כי םיר איוקדיוני הוועדה היו חשאיים,
,,יעקובוביץ' ולבקשו ל- לדיו
קבל- על עצמו? את הכהונה, או
אותח.מניחים, כמובן, כי לא ידחה
עם זאת, מאחר שהוא רב
אודחודוכםי מחמיר, המתרחק

פיר אייזקן וולפסון
לגרום למאבק מר נין הפלגיםמכל פשרח, עלולח נתירהו
הדתייט השונים ננריטניה•

רבוביץ' יהיה הרנ ע. יעק
רבה הראשי של בריטניה



סגן ניצב מלחי מבקש

להעבירו מפחת ת"א
בגלל שורת "התרחשויות" במדור המרבד
— מאת משה ויניצקי —
ראש המדור המרכזי של
משטות מחוז הל-אביב,
-ש ביטים אלה להעכירופגן-ניצב משה מלחי, בי-
ממשטרת מחוז תל-אטיב.
כפי שנודע לפופוגו, תובא
בקשתו של ראש המדור ל-
:!שמרח, מר פנחס קופל.ידיעת המפקח הכללי של ה־
־ת חתרחשויות, שבמרכזהחרקע לבקשת זו היא שו־
הרקת המדור המרכזי מחו:!,
אחר שמפקד המחוז הקים

לשכות חקירה בנפות?
קצין המשטרה משח מלתי,
הנחשב לאחד הקצינים המוכ-
שרים במשטרת מחוז תל-
*ביב, ביקש לשחורי מתפ-
קידי ולהעבירי ממחיז תל-

אביב.
על כוונתו וו.־ומדור המרכזי, באשר נשאלנאים" — אמר לסופרנו ואשאינני מוסמך לדבר עם עתו־"אי! תגובה. תפנה לדובר.
?ורתימה מהמצב.קרב קצינים ובים שהביעו־ידיעה על נד פשטה ב־

ועות שריט לענייני־שכר ת-
בעה מעיויית תל־אביב הודעה־
בנתב על נכונותה לשלם מ־
תורש יולי את המשכווות ל־
עובדיה בהתאם לסיווג המאו־

שו.
עת הועדה על התסיסה שקפהבישיבה אתמול נמסד לירי־
בבמה רשויית ועיריות, לרבות
תובעים להגדיל את שכרם לפיעיריית ירושליט אשר עובדיהם
הסיווג. בועדת נמסר, כי עירית
המשכורת בהתאם לסיווג.ת"א הבטיחה לשלם מיולי את
הנהלת עיריית תל־אכיב חור-
תת למדור התשלומים של ה־
הלק מהעובדיט כבר שולמהצועית העליונה, למרות שלגבישאושר על־ידי הוועדה המק־עונדים אן ורק בהתאם לסיווגעירית לשלט את המשכורות ל־
יונה." ?דד, הוועדמ המקצועית העל-משכורת מעולה על וו שאיש־

עירית ת'א נתבקשה
לשלם משכורות
מיולי לפי הסיווג

ישראל במקום השלישי-(בניקוד

לא־רשמי) בטורניר האומות, בשחייה

_ מה אתה מסתכל ? ! םתם "אלטע זאכך!...

סופר "מעריב" מוינו!- מאת ע. אונגר -
טלגראפית
אף שטשוב ההבדל כ?
מטפו הטשתתטיט בנבחרות
השונות לא נערף ניקוד
מקום השלישי אחרי נבחרתרשמי, תפטה ישראל את ה-
גרמניה המזרחית, שעמוד,
אחרי הנטהרת האוסטריתבראש מבחינת החישגיט, ו-
שחיתה הגדולה ביותר מ-
שבת וביום א' לפני קהלאומות" לשהיית, שנערו ב-בחינת היקפה ב"טורניר ה-
חושד, זהמודונית ביותו שלשל 4000 צוטיט בבריכה ה-
אירופה, בוולפפכרג (אופט־

בונד, טונים, שניצחה נצחוןלתשואות מיוחדות זנתה אי־

מכריע את חמשת מתחרותיה
במשחה 100 מטר פרפר בוטן
1:12.9)?אלי חדש. ;השיא הקודם1:11.9 דקה, שהוא שיא ישר-
סנסאציח גדולה חיתה כיבוש
וחם מלמו נמשחו! 200 מטרחמקום השלישי על ידי !גנ-
פרפר בזמן 2:17.5 (שהוא 'דט
2:18.4). ניצח גוגוו מגרמניהישראלי חדש. הקודם —
חמזרחית (נמקום שני באולימ-
חרש של 2.11.7 דקות? במשחהפיאדה), שקבע שיא אישי
יצחק לוריא, שהשתתף מחוץהשתתפו 12 שחיינים. ובהונם

לתחרות.
במשחה 200 מטר גב תפס
עי בין 8 שחיינים בזמן 2:47.3•גרשון שפע את המקום הרני-
ניצח הניגר מגרמניה־חמזרחית

.(2:33.9)
במשחה 100 מטו גנ הת-
ייצבו שמונח שחיינים וגיצת
מקום השביעי בזמ 68.4. ישניות. יווס שניידר הגיע כ-פרנאואר מנלגיה מפז 63.8
ניצחח ב־200 מטר חזה לנשים,קרמו מגומניח המזוחית
- ב-3:08.6•ניעה במקום האחרון — חשישבזמן 2:54.8 • שלומית ניר ה־
ב-200 מטר חתירה התייצ-
בו 18 שחיינים בשלישה מיש-
תים. משה גרטל, שפייט במ-
קום השני במשחה השני, זכה
בדירוג הכללי למקום שלישי
נכבד 207.5-0 דקות (שיא
ישראלי י ?חדש ~ הקודם.י'
2:08.1). ניצח ויגאנד מנומניח
!זמורחית ב־2.04.0: דני ובס

ומן של 11.8 !2.תפס טקומ באמצע חדירוג ב-
כמשחד. 400 מטר מעורב
קום חשלישי ב-5:53.7! המנצ-אישי וכתה איבונה טוניס במ־
מזרחית בומו 5:36,1•חת היתד. חולץ מגרמניה ח-
אהדה כללית. דובר הטורנירהנבחרת הישראלית זכתה ל־
הדגיש את ההתקדמות הגדולה
במיוחד של ישראל במקצוע
השוויון, חוא מנח כל חבר של
המשלחת בהדגשת גילו, מק-
בח את מלמד באחד הכשרו-צועו ומקום מגוריו. ביהוד שי-
שחיינית בעלת עתיד להניענות הגדולים, ואת טונים כ־
לרמה בינלאומית• הקהל קיבל
את הדברים בתשזאות לבביות.

3 אנשי עסקים מגרמניה באו
במטוס פרטי כאורחי פדרמן

— מאת מיטה לימור -
אזרח מערכ-גוטני, היינ-
דיך שפרינגד, הגיע אמש
בטטוט פרגיי לנמל התעופה
לוד, מאורחו של איש ה-
עטקיט הישראלי מו יקותי-
אל טדרמן, בלוויית שני
אנשיי' עסקים אחרים. מר
פדרמן טרב להבהיר לטופ?

דנו את סיבת בואט.
נון מערב גרמני ונו אשרתהיינריו שפרינגר, בעל דר־
כניסה לישראל, וכן שני ה-
נלווים אליו והטייס שהטיסם,
עבוו את ניקוות י חמכס י וו)־
גבולות. אחו נד ביקשו ל-
לקבל את פניהם. פשנתנווועה אם סדרפן לא הגיע נדי
יצאו לתל־אביב.ני איש לא בא לקבלם —
נעמו דקות ספורות הת-
קשר מו סוומן טלפונית ו-
שאל אם הגיע לנמל התעופה
שגויר רון ד"ד דולף פאולס.
,לו, כי לא הגיע או- משנמסר
הו, — ניתק את השיחה.לם באו אגשים אשר חיפשו־
כמחצית השעו, לאחו מכן
הגיע לנמל חשגויר דייר
חיינויו שפרינגר נבר עזבפאולס. נאשר נמסד לו ני מר
את לוד יצא ר"ר שזוולס הזוה

לתל־אביב.
בשעת ערב מאוחרת בקשנו
ששהו! עם הבאים בסלון .,דןטלפונית מסר יקוחיאל סוומן,
נוטלי' בחיפה, פוטיפ על אוד־
אובל למסור סוטים"...חייו. הוא אמו: "נההלפ לא
פנל מקום .טען, ני הניקור
נקונגו. קיימת השעוה כי ה-קשור לעסקיו בחוף השנהנ ו־
עני! קשור להקמה נית רדו־

מתננן סו פדרמן נמסגות ע־שתי לנייו בחוף הקנמנ אותו
הגיע ?במטוס הפרטי הוא מ-שפו של חאיש השני אשדפקיו באפריקה.

אייר.

1.50(1.זד"ג מוט?,: 4.35, *?"ווו" י.בימי 1366.יום שני, ט' נחמו! וזשכ''ו, 27
—כ'.הדף היומי בתלמוד: ובחי? נ'.ר,משנזז ר,יו:?ית: יןנעת 1' ב'—גי.,01 נ"<"ך! וו1זלי0 קנ"ג-קנ-ו.םרעות השמע! כלק. סרקי ו,־ ההלכה היומית 1 חקל"א—ב' ח'

האיץ !נאיוורי ההרים.מגמת ד,למ11).! 'וידי, קלח נסויטבאר־שבע 34(19); אילת 40(24).היטה 29 (22) ן נהייה 21 מו>:יווסליט 29 (20); תל-אביב 30(20);
אייבי נתן יצא
י מרמלה להמשך

שלו מתל־אביב לירושלים.היוס השנל של "מסע השלום''6 מתחנת "אגד" ברמלה לצעדתאייבי גחן יצא הבוקר בשעה
:ילןן אליו חמישה מאומדיו
הצועדים אחרין בשורה עור־

אייבי גחן? הגיע אחמול ?ב-פית.
שער, 1 בצהרים לרמלה וסיים
את צעדו/ל בתזזנת "אגדי'' ב-
מקום, הוא גתקבל על ידי
עשרות סקרנים ואוהדים, אךאזרת מותיקי העיר ועל ידי
לא בבח במקום שום נציג של
גוף רשמי. עמו הגיעו שמונה
תל־אביב.אוד'דימ שצעדו בעקבותמ מ־
אייבי צועד כשהוא לבוש
וכובע "טמבל" לראשו.בחולצה החו/־ה, כפיה ערבית
ע. פיינרמן שוב
.נבחר במזכיר
תנועת המושבים

עוזי פייגרמן נבחר אחמול
מחדש כמזכיר חנועת המו-
שבים, למזונה נוספת של אר-
בע? שנים, כסגנו נבחר שוב

א. זילברבדג.
המרכז החדש של חנועת ה-
מושבים, שבחר, גם.במזכירות
חדשה ובה 37 חברים, קיבל
שורת החלטות, שהעיקריות
בהן: ביסוס המשקים המוש-
מים, העל&ת הריווהיות של ה-
חקלאי, ד&גה לסתימת פרצוח
בתחום החברתי ושקידה להת־
אמת המשק הקטן לצורכי ה-

שעה ולתנ&יד*

והחעסיה; מר דוד גולן.המנהל הנללי של משרד !!מסתרהומנת רשות ההשקעות. השחוזףשווייצריה, הלבקרת בארן על פישלים, את קבוצת התעשיינים מ־צהרים במלון "המלך דוד" בירו-י, צדוק, אירח אחמול לארוחת18 שר המסחר והתעשיה, מר חיים
0 מד היולד כרמלי, יו'יר דבית־הגושפס.בחיפה ויכהו ם!גף הפלילי עלשלום דאשי נבית־משפם השלום$ ר"ר ד'. י• <ד? עלעל, <2?עע-שיים באירוםה.ריב'', יצא הנוקר לסיור על חד*63 גיל קיסרי, חבר מערכת "מע-לאומי, לתקופה של שבוע.ישראל, כאורו! המכללה לבטזזוןאחמיל בלזדית רעייתו לביקור ב-ההגנה של ארצות־הברית, הביע63 ס, םלואו, יועץ בכיר למשרדשוסטי בית המשפט העליון.של הונגקונג מר פ. ריגבי. בבחולשכתו את המשנה לזקן השופטיםשוטט? עי. אגרנט, קיבל אחמול ב-ש נשיא בית המשפט העליון ה־

אירופה.ויצו מעזלפית, יצאה אתמול ? ל-ש גכ' רעיה יגלום, יו''ר הנהלתחנוכת יער קנדי.ראל בארה''ב, הגיע לישראל מ.-1קה וסגן נשיא הקרן הקיימת י.השועל על הסתדרות ציוני *

משפ' רוזובה־ןי.לנשואיכם — ברכיו! בקרב לב,0 למרגלית וליעקב מלניק _אהות להיים, אליהו ומאיר,בזק ורעיתו שרה ותקרא תמר0כת נולדה לשופט ד"ו־ יעקב
מחלבות.בנציג ישראל בכנס הבינלאומי שלאתמיל במטוס "אל על" לחו"ל _הכללי של מחלבות' טנא ננה יצא0 מר ם. רוזנפלד, המנהל

0£*29£9
י רומא; 17.55 אולימפי?פאריס; 17.50 ק,ל.מ. (525) מאמ-30-ל1 י אל 'זל (216) י מניו-יורק,(840) מניו־יורק, רומא, אתונה!פראנס (128) מפאריש; ל1 ט.ו1.א.(322) מאיםסמבול; 15.55 איירמניו-יווק, .רומא; 14.35 מל על9 באים: 12.25 אל־על (214)מטופיפ פאריס; 21.45 אל על (424) ? ט?111! '21.40 אל..<נל (422) מלונדון,אייר פיאנס (38)) מפאריס, וחז?אל ..על .(324) .מניקוםיד,; 21.30,(912) מלונדון,:. םראנקסורס; 21.25מבייסל, וינה; 18.55 בי.או.איי.םי.(330) ?מציריך; 18.45 סבנה (571)!262) מאתונה; 18.35 מוויס איירסטרדם,

גיי. המורח י חרוזוק,. י טוקיו; ?19.40 ני.או.זויי.סי. (912) לטפ-18,45 .אל על (323) לני־וסיד,05;7ג אייר פראנם' (127) 'לפאריס!אל על (225) : ללונדון, ניו־יורין:לרומא,, אמסטרדם, ניו־יורק! .15.* יוצאים! 12 אל על (223)טליה (454) מרומא, אחונה.פואנקפורט, ציריו! 21.50 אלאי־
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ן - מאי. יוזושע כיצור -
:הרב זלמן סורוצקין, ראש מו-יי המלים האחרונות שהשפיע( "שמע ישראלי' — אלה היו
הוציא נשמתו הלילה בחצותעצת גדולי התורה, לפני ש-

בביתו בירושלים.
ו' ולמן סורוצקץ, אשר נק-
;מופלג של 86. הוא גחשב ב-רא גם הרב מלוצק, הגיע לגיל
הוגים תורניים למופלג בתורה
:ונבעל ספנות הלכתית ועל־נן
:נכחד כראש הגוף ההלכתי ה-
עליון של היהדות החרדית ו-
דולי התורה.המחנה האגודאי — מועצת ג-
הוא הלו, לפני שלושה חי־
פוז בבית־הולים, כי חשששים או סירב להיכנס לאש-
ה"צ ההמרה ניכרת במצבו,מותו. כאשר חלה אתטול אח־שמא ינתחו את גופתו לאתר
פתחו את ארונות הקודש בכל
הישיבות !בתי־מורש במאה־
תהילים ליד הארונות הפתו-אברכי ישיב" החלו באמירתשעוים !בשכונות החרדיזת, ו־

חים, כתפילה לשלומו.
בשעות הערב המאוחרות
אז ?נאספו? ראשי הישיבות ו-מאשי הרופאים מנל המזה.
רבני מועצת ?גדולי התורה ליו
חבות כי נשימתו קצרה והו-מיטתו ינאשד הודגש םמוו ל-
לכת, קראו כולם בקול גדול

לבוראו."שמע" והוא החזיר את נשמתוזלמן מלמלו אחריהם את ה־"שמע ישראל". שפתיו של ר'
מיד עם היוודע דבר מותו
החלה נהירת אלפי אברכי
ישיבות ויהודים חרדים מכל
לים וכל הלילה לא פסקו מ-רחבי הארץ אל ביתו בירוש-
אמירת תהילים ולימוד משנ-

נצהויים מביתו ברחוב הושעהלוייה תצא היום בשעה 12ראשי הישיבות קבעי כי ה?יות ליד מיטתו.

ר' זלמן סוררצקין דל

מהרכב ועדת גן־אהרון,
ישבות אי-אפשר היה לצ-שדנה בגודל מחלקת ההת־
פות להמלצות טרחיקור. לכר.
לקת החתישכות והעברהעד כוי המלצה לחיפול מה־
משרד ההקלאות.סמכויותיה ופעולותיה ל-
אן גם אם לא חידשי המל-
צות ועדת נן־אהוון חיוושים
מרחיקי לכת, הרי הדו"ח שלה
יתן דחיפה נוספת למאמצים
ההתישבות ושלוחותיה, המת-צם עד למיניפים את מחלקתשצריכים להיעשות, כדי לצמ-
קיימת בעיקר על תקציבי המ-
ומשרד החקלאות?שהם בסמכותה של דמועהומסורת — מטפלת בעניניםדינה זנחלקה — מתוך שיגרה
אין המלצות הועדה המלה
של הנוזלת הסוכנות ולא רקהאחרונה בתהליך התארגנותה
של פמלקת ההתישמת שלו,
ןהתאפתה למצבים החרשים
שנוצרו עם הקמת המדינה. ה־
משבר העובר על המדינה, על
כום הרחבת ההתישבות הםממדי הגליד, והקליטה יעל סי-
זמן פתאים להרהורים ולעידוד
הזדמנות להשתית את התנועהתכניות חדשות ואל נחמיץ ה־
חדשים.הציונית ומנגנונה על יסודות
הנהלתה — הנהלת הסוכנותיש לד, לתנועה הציונית ול־
אותם התפקידים שהיו לה, לפ-בגולה ובמדינה, אך א־ן אלה— תפקידים השובים ורמים —
מנגנונד, ולהתאימו לתפקידיםני קום המדינה ויש לצמצם

החדשים.
דו"ח בן־אהרון אינו ממליץ
על שינויים ראדיקליים, אך
פד, כלשהי למאמצים שהמלההוא פרמו עליהם ונותן דחי־
נהן הנהלת הסזכנזת עצמה.
רות והינתקות ננהשגרה•ני, אד נס הוא ונובע התעור-דו''ח נן־אהרון אינו טזפנ?
גהיםוס נזוז.תיפתה תקופה חדשה, אם ניפתות, יבוצע ותו,־ כדי כךיש לדאונ שמינימום זוז, ל-

דו"ח

בך־אהרון
אל .חילו בכלאם אבםקי ודני םיני

אשתו של דניאל עומדת לפנות ל"צלי האדום
גפובמגד,סופר "דיילי טלגדאף"— מאה ג'ץ מילר —

אנדריי סיניאכסקי, ויוליטיוהר ל"מעריב", נילנואפית
סובייטיים שנידונו כהודשדניאל, שני הםובריפ ה-
פברואר על "השמצת
בוית-המועצוה"/ הולים מ-
סר אתמול ממגןור נאמן.אד במהנה -העבודה — נמ-
דניאל, שנידון למאסר זזנ1ש
הניע עוד את ותעו היפנית,שנים, כמעס שאינו יכול ל-
מלחמה- נפתח ישוב "בעקבותכיוון שפצע שנפצע נשנות ה-
רטה בנית־המלאכה של הסח-עבודה קשה יום־יום ליד מה־

נה.

בראשית החודש האשימו את
דניאל בו 40, שהוא מתחזה
כחולה, והוא נכלא למשך
שבועיים בתא עונשין, מ-

טנו שוחרר ב־18 ביוני.
היא עומדת לפנות אל ,הצלבאגת מאד ממצב בריאותו, ו-נפסד ני מות דניאל מוד-
האדום", או כל מוסד בינלאומי
אחר, המטפל בשלומם של
אסירים, ,שיתערב למענו אצל

לדבריה הוא מקבל כלכלההשלטונות הסובייטיים''.
גמעה, ניוון שאיננו מסוגל ל-
מוטלות עליו. כן חוששת היא,השלים את נורמות העבודה ה-
שיאריגואת גזו־הוין, אפי לא

יוכל לענוד.
שני הסופרים מוחזקים ב־

מתחנות עבודה שונים ברפוב-
ליקה האבטונומית המורדובית.
גס המדצד, הלונדוני גיראלד
זור. שני המחנות של סיניאב־ברוק מוחזק בםאסר באותואי־
05 ק"נו זה מזה.סקי ושל דניאל מרוחקים כ־
מרת דניאל כבר ביקרה
אצל נעלד, היא יכילו, לכתוב
אליו בכל עת. אך הוא רשאי
לכתוב דק שני מכתבים לחו-

דש.
אף שהוא בן 40, שנידון ל-על מצבו של סיגיאבסקי —
טים פדוייקים, אך 'נאמר' ש-מאסר שבע שנים, — אין פר-
הוא לקד, בפידונקלים בגלל
קשיי הפהנה ודלות התזונה.

במישרין על־יוי הממשלה. עלעצה לייצור ולשיווק הלב, ולאעתהילהקלאים באמצעות המו-הסובסידיה להלב תשולם מ־
תבדו!, בעלת מעפד משפטי,בות רישומה של המועצה נ-בך ההליפ שד ההקלאזה, נעק־
מייעץ, לבצע פעולות עיסקיותהחברה הוסמכה לשמש י כגוף
תתכנן את ייצור החלב, שיווקוונר. בתיאום עם הממשלה היא
תתפו נציגי משרדי האוצר, ה-והגבות צריכתו, במועצה יש-
התעשיד, וכן כל הגופים הקשו-בריאות, החקלאות והמסחר ו־

רים בייצור התלב ושיווקו.

. הסובסידיה להלב
תשולם באמצעות
המועצה לשיווק
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כל לפנות נוקד על־ידי עובד
חתנו! דלק "סונול'' באזור. ל-
קול צעקותיו בדתו שני שו-

דדים צעירים מהמקוט.
קר כתחנת אזור. עובד התח-המקרר, אירע ב־4 לפנות בו־
נה נדרש על־ידי שני צעירים,
שהגיעו למקום בטנדר. להוסיף
שסו למנוע. כאשר ניגש לע-
ד,לים בראשו בצנור גומי. עו-שות זאת, ניסה אהד סהם ל־
בד התחנה שהרגיש בנד המק
ברגע האחרון והצעירים לא
הצליחו לפגוע בו. לקול צעקו-

תיו נמלטו השניים.
נעצר חשוד

נוסף בשוד קופת
"רביו הקרח"

רדיפה.פול בשכונת התקוה לאחר"רביו על הקרח" נעצר את־חשוד נוסף בשוד קופת ה־
העצור, יוסף צייאנג בן 22,
חשוד בהשתייכות לננז0יית
שודדי הקופה והוא היה סבו־
משמרה. אתמול הוא נראה רו-קש זה כמה ימים על־ידי ה־
כב על קטנוע וחולייה של אנ-
שי משטרה פתחה ברדיפה אח-
ריו• תיו כדי רדיפה התהפך
קטנועו פעמיים ולבסוף נמלט
לתוך דירה. לאחר חיפוש ב-
מסתתר בחדר האמבטיה.דירת נתגלה החשוד כשהוא

סוכל נסיין שוד
בתחנת דלה

פורצים אלפונים, שחדרו ל-_ ־אח י. מד, — ז
ציירו במקום צלבי קרם וגנבוסניף המפד"ל י בקרית־שמונד"

200 לירות.
אור ליזם א' פרצו אלמוניט
לסניף המפד"ל הנמצא ברחובה
הראשי של קרית־שמינה, הט
חיטטו בארונות ובמגירות. על
אחד השולחנות ציירו צלב
קרם. שלושה צלבים צויירו על
קידותיו הפנימיים של הסניף.
200 לירות שהיו באתת המגי-

רות נעלמו.

פר3ו לסניף מפד"ל
בקרית־שמונה
וציירו צלבי קרס

השתתפותו של ראש ה-
מנזשלד, ואתו רכים נמכדיז
רות" היי! בבחינת אות מ-השרים בפתיחת ועידת "ת-
ציהוד"ש.כשר לםגנון הרש ב־יינו ה־
ואכן, ראש הגומשלח עצ-
ליותר טוהר ולכהות משב-מו קבע, כ• משאלתו היא
בורייה.צות מיותרות בחיינו הצי־
̂= תקיף של^= , ^_ נאומו ה־  

^ | = ן ! מ? בגין גם1=9 - .
̂ "?דאתה־ *74%
בדבר נכונות תרות במסגרתהפרוגראםתי, לרבות הצהרתו־ וגם בהלקו— כשלונותיה
הקים ממשלה עם רפ"י ומפל-גח"ל ב"תניוים מסויימים" ל-
במסגרת של יחסי־הערנה־ונ־גות אחרות — הוכיח, כי גם
המתיק את הגלולה של המאבקבוד הדדיים, אין בל צורר ל־

המדיני.
כך ניחן, במסגרת פתיהת
ירושלים להפגין את הרצוןועידת הרות, בפני עם רב ב-
למידות משופרות בתיינו ה־
מדיניים־ציבוריים תרד כדי
הרבים והבולטים בין תנועתעמידה על ההבדלים השונים,
הממשלה.הרוה לביו מברכה — ראש
זה: סגנון הדש וסגנון רצוי
חת הועידה — ר"ש־ח?המאפשר, — נטו אמש כפתי-

םגנון חדש

נשארתי ללא קורתדגג "
בגלל ערד גוד,מ<ן'"

סאת סופו "העריב" בחיפה
פט כהיפה שהואשמו כעק-הוצאה לפועל כבית המש-דוד טבור,־ — טפלןידי ה-
כות מעצרו של עו"ד ש.
גורביץ כקבלת-שוחד —
הכריז אתמול על שביתת
שבת ליד דירתו של עורר
לא ?ודת ג; כגלל עו"דהדין :גיענה, כי "נשאר ל-
תוח בשביתת-רעכ, אולםגורביץ". מבורר איים לפ-
טרה.סקופ על-ני דרישת המש-כשעות העיב עזב את ה-

בשלט שנשא מבורך נאמר.
מה בעת פינוי יידמו הישנה.סכום של 4000 ל"י כדמי־מם־על־ידי גודביץ' שנטל ממנוכי הוא הועבר לדירה אחרת
בורך — לשלם את שכד דרגורביץ' התחייב — לדברי מ־
את שכר־הירירה החודשי ואניהפקיד — ,הוא הפסיק לשלם— נאמד בהמשך הודעתו שלהסתבכותו של עו''ד גורביץ'"דירה בדירתו החדשה. "עט
בכת".תי וילדי בעקבות צו סילוקעומד להיזרק לרחוב' עם אש-

I לבעלי המוניות
ומשאיות עד 1 טון
כושר מעטב נופ? של
שימר על הקפיצים.300 — 400 ק"ג

אקםפרפ אוטו
פרטס כע"ין

רתוב המסגר 10, ת"א,
 טל. 30545,
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