
מרכז־או"ם, 12 .(יו־ 0
הערב פעם נוספת לדיון בתלונ
האווירית בסאלט, הפסיקה את

נציג ישראל וירדן לצורך התיין
נמסר, כי המועצה מעיינת
בהצעת־החלטה, המאשרת מח-
דש החלטת קודמת מסוף מארם,
כי כל הפרה של הפסקת־האש
ראויה לגינוי, בין אם היא נע־
? ית על־ידי ישראל, מכל סי־
כ-:, שהיא, או על־ידי החבלנים
-ים. הצעה זו גם מזהירה . ;1
את ישראל משימוש בשיטות־
תגמול, העשויות להביא ל&ער־
לה תקיפה יותר מצד או"ם

בעתיד.
נמסר. גי דוג חברות, ה־

מנוף של צה־ל מחלץ אחד ממטוסי ה,,מיג* הסוריים

,), — מועצת הבטחון, שהתגנםה
ות ישראל וירדן, בעקבות הפעולה
יעייבתוו לאחר חילופי דבריפ ביו

;צויות על נוסח החלטה.
מועצה מבקשות להימנע
מיוכלת החלטה חרי3ה, הע-
לולה לכנוע במאמציו של

ד"ר גונאר יארינג.
נ8יג ירדן מוחטד אל־פארה חזר
על דרישתו לפעולה "יעילה" קל
המועצה נגד ישראל ועל האשמות,
כי בפעולה נגד צה"ל בפגעו מט־
. רות אזרחיות. אל־פארה טען בא־
לימת, כי בירדן אין -שום מרכז ?
לגיוס חבלנים וכי ממשלתו ,אינד,
יודעת דבר" על בפיסי ז1בל1י0

בירדן.
נציג ישראל יוטף תקוע, שניצל
את זכות התשובה, אמר, גי ,ה0נ־

טזיית על טיבן של פעולות החב־
לה, הנקוטות בידי הנציגים הער־
ביים ותומכיהם במועצת הכטחון
— מגוחכית לחלוטין". הוא אמר,
כי החבלנים מגוייסים לעתים קרו־
בות מתוך הצבאות הערביים הס־
דירים, וכי צבא ירדן מקיים שי־
חוף־פעולה הדוק עם החבלנים.
תקוע ציטט ידיעות חסויות, של־
0יהן מוסרים אנשי הצבא הירדני
אינפורמציה לחבלניט על העמדות
הישראליות, מספקים להם אש
חיפוי במקרה של התקלות גפש־
סרות צה"ל ומכירים בתעודות
.אל־פתח" כברשיונות כניסה לחב־

לניט הבאים מסוריה.
נציג אלג'יריה בואטורה, הציע
דחיית המשך הדיון, כדי לאפשר.
התיעצויות פרטיות נוספות. המו-
עצה הסכימה על כך, אך לא נק-
בע מועד לחידוש הדיון, אט גי

הוא צפוי בשעות הקרובות.

מועצת־הבטחון הפסיקה דיוניה
להתייעצות על הצעת־ החלטה

סבורים הוטל אי פול על חקיית שני הטייסים,-
שטעו בניווט ונחתו בשל אזילת מלאי הדלק

מאת שמשון עופר, פופרו הצבאי של "דבר"
שני מטוסי-קרב של חיל-האוויר הסורי מדגם "מיג
17' נחתו אתמול בשעה 8.45 בבוקר בשדה-התעופה בצת

בגליל המערבי.
המטוסים לחתו ללא כל כפי שנודע לי, אותרו שני מט־

פגיעה או תקלה. טייסי־
הם הנחיתו אותם בש-
לום. שני הטייסים - סגן
ואליד אדהם, בן 25, רווק,
וסגן-משנה רדפאן ריפ-
עי, בן 22. גם הוא רווק

- נלקחו לחקירה.
אף ני הידיעה עוררה הדים
בעילם גולו, לא נודעו עד בה
פרטים על נסיבות הנחיתה או ה־
גורמים שהניעו את הטייסים ה־
סוריים לכך. הועלו השערות של־
1ות ואחת הסברות היא, כי הטיי-
סים חיו בטיסת־אימון וטעו בניווט
מטוסיהם. לבסוף הבחינו בשדה־
ד"תעופה בצת שמצפון לנהריה,
ויי־1כן שנחתו שם לאחר שהבחי־
גי. כי 0לאי הדלק שלהט, תולר

ואזל.
גירסת ד&שק היא, כי אמנם אי־
יע הדבר בשל טעות בניווט שנג-

רמה בגלל .מזג־אוויי גרוע".

טוסיט הסוריים על־ידי חיל־האוויר
הישראלי, שיצאו לקראתם, ועם
נחיתת מטוסי ה"פיג" בשדה בצת
הגו מטוסי חיל־האוויר הישראלי
באזור. שני הטייסים הסוריים ביצ־
יא חפי. הש־ עו את הנחיתה ?
נייט, שהיו לבושים סרבלי־טייסיט,
נלקחו אחרי־בן לחי לרה. על ת7־
צאות החקירה הוטל <1יפול מוחלט
ולפי שעה אין. איפוא, כל ידיעה

מוסמכת על מניעיהם.

תכולות. המטוס
.מיג 17" הוא מטוס קרב־הפצ־
צה חד־מושבי מתוצרת ברה"מ.
מטוסים מסוג זה סופקו לסוריה.
מצרים, עיראק ואלג'יריה. .מיג
17" היא בעל מנוע אהד ומבעי
אחורי. מהירותו המירבית היא
0.96 מאך (פחות ממהירות הקול).
חים, שניים בקוטר 23 מ''מ והש-ק"ג, חימושו כילל שלושה תות-הוא מסיגל להניע לגובה של 16
לישי בקוטר 37 מ"ט. הוא מסוגל

לשאת שתי פצצות בנות 250 ק"ג
כל־אחת א< רקיטות.

עט נחיתתם של שני המטוסים
הסמ־יים בישראל מציייט עתה ב־
ארץ שלושה ,,8יגים", לפגי כשנ-
תיים, ב־16 באוגוסט 1966, הנ־
חית ; טייס חיל־האוויר העיראקי
מטוס ,,טינ 21" בבסיס חיל־האוויר
הישראלי. (מטוס זה מוצג עתה
בתערוכת צה"ל בתל־אביב). הטייס
העיראקי שערק הודיע מראש על
נוינתי. במכתב ששיגר, דרך מדי-
נה אחרת, למפקד חיל-האוויר ה־
ישראלי. הוא טס דרך ירדן ובג-
בול ישראל קידמו אותו שני מטו-
סי .מיראז'" ישראליים, שהנחו
אותו לבסיס חיל־האוויר. עוד באו-
תו ערב הוצגו המטוס וטייסו לפ-
ני עתונאים והטייס העיראקי סיפר
על המניעים לצעדו (בין היתר
סיפר, בי תופלה לרעה בשל היותו
נוצרי וכי לא רצה להמשיך ול-
הלחם נגד הכורדים וכן סירב
להשתתף בפעולות חיל־תאוויר ה־
עיראקי בעת ההפיכות התכוג־ת

בארצו, שבאחת מהן הפציץ את
ארמון הנשיאות).

הודעת דמשק
סופר ,,דכר'' לעגילים ער־

ביים מוטיף:
זמן קצר אחרי שנחתו שני ה־
שק את ההודעה הבאה בשם דובר"מיגים" בישראל, שידר רדיו דמ-

הצבא הסורי:
. המ- ,,היום בשעה 0830 בדיוק
ריא צמד מטוסי ,מיג 17/ שב-
הם נהגו שני טייסים טירונים
למטרת אימונים, בתנאי מזג־א־
וויר .גרועים מבחינת הראות ה־
אופקית והאנכית. בשעה 09.51
נותק הקשר עם שני המטוסימ
והוברר, כי הם נחתו נהיתה־או־
נס בנמל־תעופה עויין בנסיבות
שלא ניתן לשלוט עליהן, לאחר

שאזל מלאי הדלק שלהם",
הודעה זו צוטטה גם על־ידי ה־
תחנות הערביות האחרות, בדרך
לפי שעה, אין . כלל ללא הבלטה.
תגובות פומביות לפרשה זו ב־

עולם הערבי.

מיג 17" סוריים שני מטוסי "
הונחתו על־ידי טייסיהם בישראל

נותן פרס<ם דוקסה לא 
ת ו כ > א ן  ת ו נ ה  ס ק ו ד

:על שעון דוקסה - אפשר תמ*ד לסמוך

במלאת שלושים לפטירתה של יקירתנו

רחל לדיז'ינסקי דל
נעלה לקברה לגילוי המצבה

בבית העלמין החדש ברחובות ביום חמישי כ"א מ:הם־
אב תשכיח 15.8.68 בשעה 4.00 אחה''צ.

אוטובוס יעמוד לרשות המלווים בשעה 3.45 אחהיצ
בבפר ביל!;

הערב 0־,־15.8.68) בשעה 8.30 תערך אזכרה בבית
דב בכפר בילו-

המשפחה וכפר בילו

/ שר הבטחון לחברנו (£^ה 7"

אתך אנו באבלו במות אביר

שמואל דיין דל
מראשוניה וראשיה של תנועת העבודה והכנסת

חבריו בסיעה העבודה בכנסת

ל ב א ב ם  די ב מא
ן הבטת1 עם שר 
משה דיין

בית הועד הארצי
למען החייל

דולפים נהר! לראות
את שני ה"מיגים"

מאת יואל דר, פופר ,,דכר"
הידיעה התפשטה כאש בשדה־
קוצים, בבהייה ובישובי הגליל
המערבי. עד מהרה המי כל ה־
דרכים המוליכות מנהר-ה לראש־
הנקרה כלי־רכב ואנשים. גלים־
גלים, ברכב וברגל. נועלים נט־
שו את מקומות עבודתם. נערות
בבגדי ים יצאו מן המים הצוננים,
ילדי הקייטנות הפסיקו את מש-
חקי המחבואים, ויתר ע0 מדרי־
כותיהם צעדו לעבר שדה התעו-
פה בצת הקטן שבגליל המערבי,
כדי לח7ות בשני מטוסי ה,,מיג"
הסורים, למשש אותם ולהצטלם
לידם. נסיונותיהם של "שוטרים,
אנשי משמר הגבול והחיילים ל־
פור את ההמון, כדי לא3שר את
חילוץ הטייסים־האורתים — והפ־
קדת שמירה שקטה על שני ה־
מטוסים — לא עלו יפה. טבעת

האדם הצטופפה והלכה, ומדי שעו
נתווספו 100 מכוניות, שפלטו

מאות אנשים.
שני מטוסי ה,,מיג־17" ניצבו
דוממים על שדה־חטים קצור. אחד
ניצב ליד מסלול הבטון ואילו ה־
שני עמד במרחק מטרים אחדים
מן הלביש הראשי, ורק בנס לא פגע
בטנדר, שעבר שם גומן נחיתתו.
,,בהיי קומול כלביט היה לי" —
אמר בסיפוק נהג הטנדר הירש
ג'צינה מנהריה. "הייתי בדרכי מ־
שלומי לנהריה. בהתקרבי לצומת
ראש הנקרה שמעתי רעש, ומ־
עלי ממש בגובה נמוך מאוד. שני
מטוסים. בלמתי. יצאתי החוצה,
כדי להסתתר בשדה, והנה הם
נחתו בשלום. צ'צינה הגיע לבצת
שנית בשעות הצהריים, כדי לח־

(סוף בעמוד 2- טורים 4—6)

11||  ̂ £^ל€ ג1ביי*3 9!!ן־ נגט־־ןםו
השלימי את הסיסמה: .בעזרת הכל תבריקי* ^^

צרפי 20 אריזות ניקי ושלהי ל"נקה" ת. ד. 3430 ת"א.
בדואר חוזר תקבלי סל קניות גאה ושימושי.

לשר הבטחון
אתך באבלד במות

חאב והנורה
הנהלת

קואופרטיב "דן"

במ^גאןין הטלוויזיה אמש
הוקרנו לראשונה המונות של
מטוסי ,,מיג'' הסוריים שנחתו
אתמול בשדה־התעופה בבצת.
צוות הטלוויזיה, יומנה את
י צלמים, הבמאי שרגאי ושנ
הגיע למקום במטוס מיוחד מ־
ירושלים. הסרטים המצולמים
הועברו באותו מטוס לפיתוח
באולפני הרצליה, ואחר־כך
הועבר עותק אחד לטלוויזיה
בירושלים ועותק שני לנמל־
התעופה לוד, שמטנו הוטס ל־
רומא. מרומא הועבר השידור
באמצעות לוויין ,,טלסטאר'' ל־

ארה"ב.

ה"מיגים* בטלוויזיה
מאת פופר "דגר*

גירושליפ

רוגז בוועה'יפ על
דיוני "סולל־בונה

בעניין שנ"ם
מאת סופר "רכר"

הדיונים בהנהלת "סולל בו-
נה" על מכירת שנ"ם והחלטתה
על כן־' כפי שפורסמו בעתונות,
עוררי מורת־רוח בחוגי הוועד־
הפועל. אין ספק כי הנחלת
"סולל בוגה" תיתבע בצורה
נמרצת ביותר על־ידי הוועדה
המרכזת לקיים את החלטתה על

השותקות.

"אלגייריה עומדת לשחרר את
המטוס על נוסעיו וצוותו"

ראדיו בלגראד מודיע:

ג. רפאל דיווח לראש־הממשלה על בירוריו ברומא
רדיו בלגראד הודיע אתמול אחר-הצהריים, כי
ממשלת אלג'יריה עומדת להחליט ביופ ה' (מחרתיים)
"אל-על* על נוסעיו על שחרור מטוס ה"בואינג 707* של

ואנשי צוותל.
במהדורת־החדשות של הר־
דיו היוגוסלאוי נאמר, כי הת־
לטח זו באל; בעקבות התער־
מתו של מזכיר ארם או תאנט
ואיומי הסאנקציות של אירגון־
הטייסים הבין־לאומי ועובדי

שרותי־התעופת האזרחית,

0ו6רי ד&דיני 79 .דבר* 10־
דיע:

גדעון רפאל, הגנהל הכללי של
משרד החוץ, דיווח אתמול לראש
הממשלה לוי אשכול על ההתפת־
הויות האחרונות במסגרת הפעי-
לות המדינית המכוונת להביא
לשחרורו -של מטוס "אל־על'י הח־
טוף, על נוסעיו ואנשי צוותו. נו־
דע, גי בעקבות דיווחי -של מנכ''ל

משרד־ה־וץ התקיימה א&ע בי־
רו־גלים התייעצות בדרג גבוה.

ג. רפאל חזר אתמול מביקור
בן שלושה ימים ברומא, /ם יי־
נז את הפעילות המדינית בעניין
המטוס החטוף. יחד ע5ו הזר גם
טגן המנהל הכללי של טשרד־
החוץ אביעזר שלוש, אשר הופקל

על "תיק המטוס החטוף''.
•שובם של ג. רפאל וא. שלדקו
לירושלים מסיים שלב נוסף במא-
מצים המדיניים המרוכזים שהת-
נהלו לאחרונה ברומא, שם יןייטו
שלטונות איטליה געע יומיומי
הדוק עם אלג'יייה בפטרה לםייט
בצורה חיובית. את פרשת המטוס.
בירושלים נמסר אמש, גי ה־
מאמצים המדיניים לשחרורו ש<
המטלס נמשכים בשלושת הגישי*
ריפ: דרך ממשלת איטליה ומ-מ־ש*
ם 1ב* לות אחרות, באמצעות א,*
אמצעות איגיךהט"סיפ הביךלאו־

מי.
, .תאגט אי?ו מבין

ההתרגשות גישראל-
"ם, 12 (ע"י). ־אי מרכז
מקור המקורב למזכיר או"ט או
תאנט איר היו2, כי תאנט לא
יבול להבין, מה הסיבה להחרג־
שות בישראל לרגל ביקורו באל*
ג'יי. .אין קשר בין הנסיעה לבין

הטיפת הפטוס", אמר המקור.
המקור הטעים, כי תאנט הוזמן
לאלג'יר לפני תקרית המטוס וכבי
אז הביע את הוסווה, שיוכל להי־

ענות להזמנה.
השליה האלגיירי ל!?ר

מגוארוקו
שליחו המיוחד של הנשיא בו־
מדיין למארוקו, ת"ופיק אל־מדני,
טייפ בינתיים את ביקורו והזר
לארצו, לאחר שמסר איגרת למלך
חסן. לא נמסרו פרטים על האיגרת
אך סבורים, כי היא דנה גם בר
שאלת הפיסגה האפריקאית, העו~
מדת להיעדר באלגייר בחודש ד,1א.

הגיע השגריר
הגרמני החדש

שגרירה חהדיט של מער5-
גרמניה, קארל-הרמן קנוקה,

הגיע אמש לישראל.
ברדתו ממטי<1 .אל־על" נתקבל
השגריר על־ידי ראש הטקט במש־
רד־החוץ יהודה גולן, על־ידי מיו־
פד,־ר.:וח של השגרירות הגרמנית
ופקידים בכירים של השגרירות.
השגריר יגיש את כתב האמנתו

לנשיא המדינה ב־21 באוגוסט.
"השפה העברית היא כמיבן חד-
שה בשבילי, אזלם אני יודע כבר
1 מלה אחת — ,שלום'. הייתי רו־
ד, להשתמש בה מיד עם בואי
לכאן'', אמר השגריר-לכתב עתי"ם
בלוד. כן אמר, כי מאז מלחמת
ששת הימים גברה במערב־גרמניה
האהדה לישראל. "עלי לומר —
מוסיף — כי ד''י פאולס, השגריר
שקדם לי, עשה כאן עבודה נפ-
לאה"' ולא קל יהיה לי לתפוס את

קארל־הרמן קנוקה
מקומו, אט גי אעשה את 8יטב

מאמצי להצליח*.
בתשובה על שאלה אסר השג־
ריר: .אנו איננו מדינה קולוניא-
לית ואין לגו כאן אינטרסים 0ו־
ליסייט טיוחדיט. האינטרסים שלנו
כאן הם בעיקר הומאניטריים וה-
מנקה שלנו היא קשלומ ישרור

(סוף נעקוד 2, טור 7)
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סמ^טוועת ד&אקס"מום החזו-
יות: ירזשליט — 51 מעלות, תל־
אביב — 32- הי0ה — 131 באר־
שבע — 136 אילת — 3*1 רמת
הגולן — 130 עזה — 131 מ0רץ

שלטה — 42 מעלות.

סגן ולי ד אדה ם

סנן"משנת רדפאן א-ריפאעי

שגי הטייסים

על מות

ן י די ל  א ו מ ש
מחלוצי ההתישבות העובדת

וממיסוי תנועת המושבים בישראל

אבל

הקיבוץ המאוחד

^^ 1

^  ̂
 1ל1טו זו השיטה!

¤ך  ̂ ן

(יו. פ.). — שר־החוץ אבא
אבן אמר אמש בדאקאר, בירת
סנגאל, כי אינו רואת שום
קשר בין פרשת ה"מיגיט" ה־
םוריים לפרשת חטיפת מטוס

,,אל-על*. הוא אמר ג0, כי
אין בידו די אינפורמציה כדי
להשיב על שאלה, אם תיתכן
החלפת מטוס "אל-על" ב8טו־

סי־הקרב הסוריים.

אנשי חיל-האוויר בודקים את המטוס מספר 1033 .

א. אבן: אין קשר לחטיפת מטוס ,,אל-על'



עובדות ושבועות
מ. ד, / בין אפ טייסיהם
של שני מטוסי מיג־17 של היל־
האויר הסורי, שנחתו אתמול
בסביבת נהריה, היו טירונים —
כפי שהודיעה דמשק — ובין
אם לאו, הם הנחיתו את מטו־
סיהם בשטח ישראל. לעיני קהל

אזרחי.
זה קרה בשעות הבוקר, ונש"
אלת השאלה, אט נכון עשו
הגורמים המוסמכים שלא פיר־
סמו את העובדות ־ סמוך לאי־
רוע, וגם בשעות הערב המאו־
חרות האינפורמציה היתה דלו!

ביותר.

גראה לנו, כי השתיקה במק־
רד. זה לא היתה במקומה —
שכן באירוע מסוג זה, שהיא
חדשה השובה ביותר בעולם
כולו, תהנות־הפרסום טוחנות

במהירות מסחררת, וכאשר אין
עובדות מוסמכות, שמהן יכו־
לים לשאוב הכתבים והסרש־
נים, מטנע הדברים הם ניזונים
מהנחות והשערות ומשמועות.

לא נתפלא אם היום או מחר
גורמי ההסברה הישראליים
יצטרכו לעבוד בהילוך גבוה
. להדם פירסום שמועות, נדי
אשר ס פק אם היו נפוצות,

אילו ניתנו העובדות מיד.
בכל הנוגע לסקרבותם עול

הישראלים, הרי על אף ה־
זכות לדעת, אפשר להתאפק
זמן־מה ולא לקבל אינפורמאצ־

יה מיידית בסוגיה מעין זו.
אולם יש גם בחינת ההס-
ברה הביךלאומית שאנו חיי־
בים לייחס לה חשיבות, ושאנו
מרבים להתלונן על כשלונו־
תיה. מבחינה זו חבל מאוד ש־
לא סופקו העובדות לעתונות
העולם בשעה שהיא צמאה ל־

חדשות.

צריך להיות ברור, כי נחי־
תת שני המיגים הי;: פרשה
בפני עצמה, בעלת אופי צבאי
מובהק ובעלת משמעות צבאית
מובהקת, שאין לקשור אותה
ואין לערבב אותה עם שום
סוגיה אחרת בעלת אופי אז־

רחי.

פ. ספיר: התפקיד המרכזי הווו
ל*כ1ד של כל חלקי המפלגה
המיפקד - תנאי לקיום בחירות מתוקנות

מאת סופר "דבר"
"התפקיד המרכזי העומד עתה לפנינו הוא ליכוד כל חלקי המפ־
לגה, בלי לטשטש את חילוקי־הדעות הקיימים בתחומי המדיניות,
הבטחון, הכלכלה והחברה" — אמר אתמול מזכיר מפלגת העבודה
ר בפגישתו הראשונה עם מועצת מהוו המושבים י ספ השר פנחס 

במפלגה, שנערכה בתל־אביב.
ספיר הטעים. כי חי?וקי־ד,דעות
הקיימים אעם מתחלקים דיוק!!
ל2י הקו של "מי שהיו". -אנו
מקיימים ביפים אלד, דו־שיח עט
אמריקאים. לא פחות השיג הוא
שנק"־ דו־שיח בעינו לבין עצט־

גז" — אמר הדיבר.
פ. ספיר ה־ייחס לויכוח המת־
נהל עי'.ה בטפל;־ אפ הועידה ה־
ראשו:־ צריכת להיות בראשית
1959 אי ב־1970 ואמי, כי תיד
הירש ספטמנר תיפול "הביעה ב־
שאלד. זי. הוא דחה כל הצעד, על
?שריון בצורי. כלשהי יאגד. כי אם
י־-לט על שריין רייקיא אמנם ה־
ועידה :בהרו!< אולם למעשה היא
י.ד.יד, מוסכמת. "הדבר העיקרי
ד,וא שהבחירות צריכות להיות
מתוקנות. לדעתי, צריך לעמיד ב־
דא־;ל ועדת הבהירות שופט". מד
קד שייערך ושצריך להקיף, לרע-ביר המפלגה מסר פרטים על המפ־
הו, לפחות. 180-000 חברים. "בלי
מ0קד אין ועידת נבחרת* - אמי

כסיר.
בהמשך דבריו אמר ס. ספיר.
כ־ המפלגד, צריכת למצוא דרכים
?קרב את הנוער אליה, להדק את
־ עם היני אינטלקטואלים הקשר
ואנשי רוח ולהגביר את • פעולת
ההסגרה בקרב הבריד, ובציבור ה־
רחב. "אגו נוהנים לקיים חוגי־
בית לפני בחירות — מדוע לא
נשמיי על מסגרת !ו כל ימות

השנה ?".
בסיום דבריו הגביע מזכיר ה־
?:אי:, מוכנות לו: מדוע יש הת-גפלגד. על כמד. תופעות בחיעי
גייסות מלאה של העם בשעת מל־
המד,. אילם כאשר דרושה התנד-
בות. לי־גובי עמק הירדן ועמק
גי־. שאן עושים חשבון ־גל י&י

חופשה ואין נכונות להתנדב אם
לא מקבלים את השכר המלא בעד
ימי ההתנדבות? איזו הצדקה יש
להמשך הקיום הנפרד של הקי־
מץ המאוחד ואיחוד הקבוצות וה-
קיבוצים ל מדיע צריכים להתקיים
שגי עתונים נפרדים — "דבר"

ו"למרחב" — במקום שיהיה עתון
אחד, מגוון יותר שיקראו אותו
יותר? מדוע אץ אנו, יודעים
להבליט את הישגינו בתחומי הכל־
כלה, החקלאות והחברה ומבליטים
רק את ההישגים הצבאיים והבט־

חוניים 1
חברי המועצה שהשתתפו בדיון
תבעו הגברת פעולת ההסברה ב־

מושבים.
תשתתפו בדיון א. גלבוע- א. זו־
הי, צ, בר, ט. טויב יא. תם. פתח
וניהל את ישיבת המועצה מזגיר

מהין הייושבים א. זילביברג.

א. אליאב ־־ 0^1
שרהסייטה

; כ;ן ו־ללט המגואל" ליטר

הקלי*.־" י""אל אלון י""יע
אתמול ב;־.2ת על מי::<ל 'טל
הכר הכנגת אייה אליאג

עלייה.
בה-אם להיק -ידעת על סגן־
שי־ אי.־.ד, געו:" אישור הכנסר. וה־
כ-נוי נכנס 7־וק6ו עם אישיר ד,־
ה־דזד,. יושב ראש ישיבה דבירה
נצר בירכד, את א. אליאב למינויו

גסגן־שי.

אושר "חוק הנוער"
חוק הנוער אושר אתמול בכ־
כנסת, לאחר שגדתו הסתייגותיהן
?צל גיעות ..העולם הזר." ו"המרכז
החפשיי. החוק אוסר על פרסום
תכונות עירום של קטעים מעל
גיל תשע ועל פרסוב שמותיהם
•גל קטינים שעברו עבירה או

הובא־ למשפ:.
ח"כ אורי אבניי (העוח"ז) הביע
התנגדותו לחוק, באמרו שנערות
בנות 17 הן גבר גותיית בגיוס
לצבא ורשאיות לכיא במגע מיני.
ול:ן אץ סיבה לאגור פרסום

תמונותיהן בעירום.

אושר תיקון לחוק
הגנת הדייר

אמש אושר בכנסת תיק־ן לחוק
הגנת הדייר, שלפיו אם בבניין מ־־
נן על פי החוק מתפנה דירה
וכשכירים אותה לדייר הדש ללא
דמי ט0תח, לא חל על הדייר הח-

דש חוק הגנת הדייר,

בקיצור
ראט מחלקת המזרח התיכון
במיניסטריון־החוץ המעיב־גרגני
ואלסר גילהיף יצא ללגגון וירדן,
כדי לנהל שיחות על הסיוע הגר־

מני לפליטים הפלשתינאייס.
איגוד העתלנאיפ ה3?גיי=
הביע היום תמיכה ב־102 עתוגאי
ודיו צר0תיים, שקוטרו לאחר ש־
הכריזו שביתה .בעת מהיפות חס־

טודנטים בצרפת.

התחדשו ההתנגשויות נין
סטודנטים לבין כוחות משטרה ב־

אורוגוואי.
י-תי 8צצ,"ת תתפוצצו אתמול
במשרדי שירות האינפורמציה ה־
אמריקאי באיזמיר. לא נמסר על
קרבגות בנפש ונראה, כי הנזק לא
היד. ניכר. המשטרה עצרה שני
חשודים ונראה, כי הם משתייכים
למפלגה הקומוניסטית, הבלתי־חו־

קית בתורכיה.
חמישה קצילימ בכירים היו
בין 88 האנשים, שנעצרו בימים
האחרונים באזורים שיניס באינדו-
נזיה. במסגרת טיהור אנטי־קומו־

ניסטי נוסף.
120 3מלי0 קאתוליים צעירים
אחרים השתלטו על הקתדראלה
הגדילה שבסנטייאגו, בירת ציילה.
הכי כדי "להדגיש את הצורך. כי
נסיה הקאתולית בימינו היינת
לחיות שעילה, דמוקרטית, מח0כנית

וללא 0שיות".

̂ייז־ליייי ו ןליו"יע

נ1'-1ן. £7£8ס
העורך יהודה גוטהלף
משנה-לעורך חנה זמר
מזכיר המערכת חיים איזק
המערכת והמנהלת: תל־אביג,
רחוב שינקיו 43, ת. ד. 99י,
טלפוניט 246251 (4 קוים),

סניפיס:
תל־אבי־ג, בית ,,דבר", רחוב
שינקיו 5*. טלפון 246251.
ירושליס, רחוב הלל 16, טל,
779(2. נערג — 26731,
23520, 28483. חיפה, רו1וב
הנביאים 27, טלפונים 68160,

68168 (2 קוים).

ה'^נה הארבעים וארבע
וזמו"ל — ,,דבר" גע"מ
5ד0ס גד9ו0 "דגי" גע"מ

הכנסת אישרה סיכומי ועדת
'ח המבקר הכספים לדו

מאת סלפר .דבר- ככנסת
ביקורת טסוייגת על דבריו של מבקר המדינה במסיבת־עתו־
נאים, כי "עדיין נושבת בפינות מסויימות בממשל רוח עותומנית"
— השמיע אתמ ול זאב צ ו ר (העבודה) בעת הדיון במליאת הכנסת
על סיכומיה להצעותיה של ועדת הכספים לדו"ת מס' 18 של מבקר

המדינה.
ז. צור אמר, כי מפרקי הרו"וז דים מסויימיפ. "ציבור העובדים

עד במה שעברה עליהם ועדת־
הכספים, קשה לקבוע, בי הם אמ־
נפ מבטאיט חומרת הדברים גפי
שאמרם המבקר. ז. צור הוסיף,
כי אין מיסצאי הדו"ח נותנים
יסוד להכתים את יושרם של עו־
בדי המדינה. ע0 זאת, במידה ש־
המבקר מצא לנחוץ לעמה־ על
כך במיוחד בדבריו, יש להיות
קשובים להערותיו ואזהרותיו, גם
אפ אינם מעוגנים באורח פורמלי

במיכצאי ביקורת בדו''ה.

הנואם הבא, שלמה פ ר ל ־
ן (גה"ל), אגור, בהגיבו על י ט ש
דבלי ז. צור, כי מבקר הסריגה
אמר שיש פינות המעוררות ה ש־

יכול להיות שבע־רצון אפ מבקר
המדינה אומר, כי רוב ציבור ה־
עובדים ממלאים תפקידם בנאמנות

וביושר", אגר פרלשטיין.
את הדיון במליאה 0תח יו-ר
ועדת־המשנה לביקורת המדינה ט.
י. הוא ציין בסיפוק את נ ז ח
עבודת משוד המבקר וכן שיבח
את יחסו החיובי של שר־האוצר
היוצא פ. ספיר לעבודת הביקורת.
חזני סקר את סיכומי יעדת־הכ־
ספים ומסקנותיה שפורסמו בשבוע
שעבר. חברי הכנסת שהשתתפו
בדיון עמדו על חשיבות עבודת
התיקורת ותיקון הליקויים. בסיום
הדיון אישרה הכנסת איו סיכומי

ועדת הנמםים והצעותיו!.

־ שדת הבקורת והוועדים א. בקר
אומבודסמו־ ה" במקומות ־ הם־-

בתשובה על הצעת חבר הוועד־
הפועל של ההסתדרות מסיעת
תנועת העבודה הליברלית, י. בר־
קאי, להטיל על מבקר ההסתדרות
ג: -ת:קיד של ..נציב תלונות",
געין ,,א<מבידסמז* הסתדרותי. הו-
דיע גזגיר ההסתדרות א. בקר —
גהביא־ הצעה זו לידיעת הו־עדת
הזרכזוו — כי ועדת הבקורת ה־
מרכזית וה־יעדיפ הגבקריט שליד
ק־עצו־ ד&ועלים הם המשמשים.
לאל רקמת ההסתדרות ובכל שנו־
קיומה. בתפקיד ".איגבודםמן*.

•כותי של כל הבר בהסתדר־ו;
— הוסיף בקר — ל5נית בתלוגד,
̂גי בכל נ־6א ליועד המבקר המקי

שבו הוא ויאה את עצמי נפגע וב-
גידת הצורך הוא יכ־ל גם לפנו־;
בערעור לוועדת הבקוית הגרכ־
זית. וחזקה על מוסדות הבקיר"..
כי יעניקו לו את- כליא ההגנה.
י!-.י:פ עובדה היא, כי הפניות ד.ן
מיינות והטיפול בל,ן גקיף וגסי־

עף-

מ;כיר ההסתדרות ציין, ני ־.ק־
גת .אומבודסמף לטיפול בתלונית
'-.זירי המדינה על מ־גרדי המט־
של־ מוצדקת, מאחי שלא קיימת
לגביהם כתובת גוגדית לתלונ־ת,
אד אין. כאמור, מקום ל"אומבו־

דסגן* נוסף בהסתייות.

התפטר שופט
עליון נרותיה

י ו, 12 (ע"ר), — א ו ו  א ל בו 
גיון דנדי יאנג הודיע ה־ום, כי
הוא מתפטר מבית המשפט העל-
יון של רודזיה. בהודעה שמסר
השופט בן ה־61, הוא ציין, פי
הוא מת9טר בקשר לנושא "הנוגע

למצפון המשפטי".
החלטתו של יאנג, יליד דרום־
אסריקה, פורסמה יומיים לאחר
שתשעת שוסטי בית הרין העליון
של רודזיה נתכנסו בסולסברי, כדי
לדון על עמדתם האישית בקשר
לשאלת חוקיותה של ממשלת רו-
דזיה, שהכריזה על עצמאותה ב־

תבנובמבר 1965,

בצעדו האחרון מבחיר יאנג,
כי הוא דוחה את הגירסה, שממ-

שלת רודזיה היא חוקית,
לעומת זאת כהר קבע רוב של
השופטים האתרים את עמדתם ו־
הודיעו, כי הממשלה הרודזית ה־

שיגה כבר מעמד ,,דה־י1רה".
ביום וי בשבוע שעבר פסק
אחד משופטי בית הדין העליון,
כי בית המש6ט אינו חייב לנהוג
בהתאם להחלטה של "מועצת הי
מלכה", שקבעה, כי כל חוקית
של רודזיה בתקופה שלאחר הכ-
רות העצמאות הם נלתי־חוקייס,
הצהרתו ניתנה במשפטם של י3
אפריקאים, שנידונו למוות געוון

נ^יטת גשק.

אחד משני ה"מיגים* הסוריים — מספר 1041

(המשך מעמוד 1)
זות בשני המטוסים ולהיווכח ש־
̂ירע בבוקר לא "יה הלום, מה ש
שני המטוסים צבועים בשני צב-
עי הסוואה — חום־כתום ובצבע
הזית. מטוס אחד נשא את ־.מס־
9ר 102 בסםרות ערביות, ואילו
מספרו של השני — 1041, על
חזית כל אחד מן המטוסים מצוייר
הדגל הסורי בעל שלושת הגוונים
— אדום, שחור ולבן ובתוכם
שלושה כוכבים בצבע הזית. ה־
מטוסים היו חמושים ומצויירים
במיכלי דלק נתיקים. כמעט שום
אזרת לא הספיק לשוחח עפ ה־
טייסים, שכן מרגע נחיתתם, הופ-
קדה שמירה על שדה התעופה.
הטייסים הסוריים, שנראו נרג-
שים, כובדו במשקה קר על־ידי
חיילים ישראליים והובלו לחקירה

אי שם.
שדה התעופה, שבו נחתו שני
ד,,,מיגים" הסוריים הוא שרר.־
תעופה מנדטורי, המתאים למ־
טוסי נוסעים קטנים. לפני שנים
אחדות ניסתה עיריית נחריה ב־
שיתוף עם. גורמים שוגים לפתות
קו תעונ!ה בין נהריה למרכז ה־

ארץ בעונת הקיט, אלא שמפאת
המרחק הקטן יחסית לא היה קו
זה רווחי. "אולם עתר,, לאחר
הפרסומת שזכינו לח חידות ל־
נתיחת שני מטוסי ה,,מ־ג'' הסו-
רים, יש בדעתנו לפתוח את קו
התעופה האזרחי !;וה מחדש" —
אמר לי אתמול סגן ראש עיי

ריית נהריה זיגי קרן.
אם עיריית נהר־ה חושבת לנצל
את שדה התעופה רק בשלב מ־
איחר יותר, הרי אחד מאזרחי
עיר זו כבר עשה זאת. עזרא
יוסף הוא עגלון המססק משקאות
קרים וקלים לקייטנ־ם, הפוקדים
את נהריה בחדשי הקיץ. בהי-
וודע דבר נחיתת ד.:;טוסי£ י ה־
סוריים סמוך לשעה 9 בבוקר,
העמיס יוסף על עגלתו כמד, מאית
בקבוקי תסס וכריכים ודהר ב־
כיוון שדה־התעוקה, שם הציב את
דוכנו הארעי. העסקים שעשה את-
מול עזרא יוסף ד,יי טובים.
— "עכשיו זמן לעסק־ם ולא ל-"עזוב אותי" — אמר לי ברוגזה

סטפוטי סרק".

סופר עתי"ט מוסיף :
תושב מכפר ליסן, יצחק דהרי,
עסק בזמן נחלתת המטוסים בע-
בודה במטע־הבננית שלו, הסמוך

לשדה התעופה. לסתע הבחין בשני
?בםוסי־סיקון צבאייב, שהרגל ה:ו־

דו שהם דוברים רק ערבית.
ייייפ על כנפיהם, ב־\וד שמספר
בערבית נראה על חרטום המטוס.
לאחר שחגו פעמים א.־;דית פעל
שדח־התעופה, נחתו המטוסים בזח
אחר זה, כשההקלאי ממתין להם
על המסלול. הוא ניסה לשוחח
עם הטייסים באנגלית, אך הם אמ-

רו ־ג־הם דוברי רק ערבית.
במטוס קל הגיעו למקום קציגיפ
בכירים של חיל־תאוויר ובראשם
מפקד התיל אלוף מרדכי הוד.
מיד הגיעו למקום כוחות הבטחון
ועצרו את שני הטייסים. אהד כך
חזרו הקצינים הישראליים ל"ידה־
התעופה ודימריאי, בעוד שהטיי־
סיס הסוריים נלקחו להמשך הח-

קירה.
המטוסים הצבועיט בצבעי קרב,
נחתו על המסלול הקצר ונאלצו
להשתמש גם בכ־150 מטרים של
שדה־שלף, כדי להשלים את הנ-

חיתה.
מגקודת תצפית שעל פיסגת הרי
הגבול ישראל^בנון נראו חיילים
לבנוניים, שצפו כל היום בטלס-
קופים ובמשקאות על המתרחש

בבצת.

אלפים נהרו לראות את ה"מיגים"

קאהיר מדליפה 'תכנית ויתורימי: בינאופ
הרצועה, אי"ההזרת פליטים, פירוז סיני

.מיתקפת־שלום* מצרית חדשה

מאת שיזמה *6יר

ו א ש י נ ג ט ו ן, 12 (מיוחד י
רית התחדשה הבוקר בהדלפות
בקאהיר ל"ניו־יורק טיימס", כי
שיכלול את בנאום רצועת ע:ה,
הפליטים הערביים ופירוז סיני.
לדברי דיפלומטים ערביים אלה,
הודיעו המצרים באורח פרנוי ל־
ישראל על נכונות זו לוויתורים.
המצרים אף הסכימו לוותר על
זכותם להורות על פינוי כוחות
או"ם, אם יוצבו כאלה מחדש ב־

סעי.
חוגים א&ריקאיים הגיבי היום
במידה ניכרת של ספקנות על
התקפת השלום החדשה. האמרי-
קאים מעוניינים אמנם מאד בי,ש־
גת התקדמות לגבי שליחות ד"ר
יאריגג ומתוך כך גם הדגישל, כי
לדעתם לא נעלה מצרים את הש-
ער בפני הסדר מדיני, אף לא
בנאומיו הקיצוניים של גאצי.
י מנחינד, ברם, הם גט מבינים. כי
נזכסיסית נוח למצרים להעמיד 0ני

פייסגים.
לדברי "ניו־יורק טיימס", הודיעו
המצרים על נכונותם לוויתורים ל־
יארינג. הם אף הודיעו על נכר־
גותם להתיר חופש שיט ישראלי
במצרי טיראן, בלי לעמוד על זכו-
תם להחלטה בבית הדין הביר
לאימי בהאג. כהסדר־בעיים אף
יתירו המצרים מעבד מטענים ישי
ראליים בתעלה, אם יסוגו כוחות
צה''ל ויפנו רצועת מדבר, ליד
החוף המזרחי של התעלה. לגבי
סיני מוכנה מצרים לפרוז מוחלט,
אף כי איזור מפורז מקביל בשטח
ישראל יהיה קטן הרבה יותר ן־
אילו בעזר, היא מוכנה להסכים
לטינהל של או''ם. המצרים מוסי-
פים לתבוע תשלום פיצויים לכ-לי־
טיס הערביים, אר לא עוד מתן
ברירה בין פיצויים לשיבה למקו-

מותיהם.
לעומת זאת, מלוי וגמור
עפ חמצריט לדחות את
תגיעו; ישראל- להקליט מל-מ

ישיר ל:ל הסדר.
במאמרו הראשי נוקט העתון רב
ח ההשפעה נימה ספקנית לגבי דו'
;ה וניביו ההצהרות הפומביות ה־
קיצוניות של הערבים והגברת
קצב פעולות החבלה צריכה מועצת
הבטחון, לדעת העתון, לחרוג מ־
עבר לדיוני המרק ולהפעיל לחץ
מחודש על שני הצדדים למען שי-

תוף 0עולה עם שליחות יארינג.

סלפרו המרי;י ש7 דבר-
; מלקי,?

ממשרד־ההוץ נמסר אמש, בעק-
בות כתבת "ניו־יורק טיימס" על
,.מתק0ת־שלוט" מצרית חדשה, כי
לידי ישראל לא הגיעה כל הצעה

מציית בעניו זה.
חוגים מדיניים מתייחסים בכי־
טול מוחלט לתוכן הכתבה ב.,ניו־
יורק טיימס". אשר למניעי כתי-
בתה וההשראה שניתנז? לכך ס־
קאהיר מסבירים חוגים אלה, כי
נראה שיש לראות זאת כנסיון
מצרי לאזן במקצת את הרושס
החמור שעשו על דעת־הקהל ה־
עולמית נאימיו התוקפניים האח־
רונים של נאצר. בירושלים חזרו
והדגישו, בי כ;ות כוונותיה של
מצריט תועמד במבחן רק בהיע־
נות ליזמתו של השגריר יאריגג

. קוקו־ ,דגר- כארח־ג
י"דבר*). ..טיתקפת השלום" המצ־
המכוונות של דיפלומטים מצריים
מצרים מוכנה להשלים עט הסדר
ביטול התביעות הישנות להחזרת

לזמן את הצדדים לשיחות בחסותו
ובהסכמה לחיסול סוסי של הסכ-

סוך הישראלי-ערכי,
מצרים תועמד בפ1י מבחן זה
שנית בביקורו הקרוב של ד"ר
יאריגג בקאהיר, שם הוא עומד
להציג — כמו ברבת־עסון ובירר

שלים — שאלות שיבהירו מה
הניעות ליזמתו המחודשת לשי־

חות גחסותו,
;ציג מצריט אצל או תא;ט
ז א וי ם, 12 (ע"ר). נציג כ ר מ
מצריט בארם, מוחמר אל־קוני,
נועד היום עם המזכיר הכללי אן
תאנט, לאחר ההתייעצויות ויקיים
באחרונה בקאהיר. הפגישה נערכה
על רקע ידיעות המספרות -;־מצ־
ריפ מוכנה לעשות ויתורים ליש-

ראל.
דובר של או תאנט אמר לעתו־
נאים. כי אין בידי מזכיר או"ב
,,:ל אינפורמציה על הצעות כא-

לה".

גיונסון הטיל וטו על
חוק לאיסור יבוא
כותנה ממצרים

, —12 (יו. פ.) ו י נ ו ט נ א ן־ א ס
— הניטיא ג'ונ6ון הציל היופ
ל&טל על הצעת חוק, יטה לג-
שת לסנאט האמריקאי וא-
שר קראה לא&לר יכוא
כותנה ארלכת־8י5י8 לא,—
ה"ג ממצרים למסללאן על
לחידוש היחפיט חדיפלומ־

טייס עט מדינלת אלה.
הנשיא הגדיר את הצעת החיק
כ"מךגדת בבירור לאינטרס הל-
אומי1 וכובלת את ידי הנשיא בני-

הול מדיניות החוץ".
ג'ונסון גמ מכנה את הצעת ה־
חוק ,,צעד טרוטקציוניסטי היוצר
תקדים בלתי־יצוי במדיניות המס־

הר האפריקאית",

דיואי - בין המועמדים
לתפקיד מיניסטר"החוץ

אם ייבחר ניקסון לנשיא

מאת שלמה שפיר, 3ל9ר ,,רכ,־" גארה"כ
, 12 (מיוחד ל"דבר"). — תוטא? דיואי, מושל ן ו ט ג נ י ש א ו
ניו־יורק לשעבר ומועמד הרפובליקאיט לנשיאות ב־1944 ו־1948,
הוא בין המועמדים לתפקיד מיניסטר החוץ בממשלתו של ריצ'ארד

ניקסון, אם אמנם ינצח בבחירות בנובמבר.

לדברי השבועון "יו, ס. ניו?
אנד וורלד ריפורט", נוקבים
:־ י סקר גם בשמו.של ויליאם 
טון, לשעבר מושל פנסילבניה
ויריבו הליבראלי של בארי
גולדווטר ב־1964. קרוב לוודאי,
שתםקיד־מפתח במיניסטריון־
החוץ יהיה שטור לדיסלומט ה־

י. ס ר מ וותיק רוברט 
בניגוד לשמועות קודמות על
אפשרות מינוי מושל ניו־יורק
נלפון רוקפלך למיניסטר החוץ
או ההגנה, מזכירים עתה את שמו
של אחיו, הבנקאי דייוויד רוקפלר.

כמועזד למיניסטר האוצר.
יש סבורים, כי ניקסון ינסר,
יהרכיב ממשלה וב־גיונית יותר
מממשלת א"ז;ו1אואר, שגת רב
היד, טספו־ם של בעלי החברית
הגדולות ואנשי הצבא בדימוס.
הסגל האישי של ניקסון םורגב
בעיקר מאנשים בשנות ד,־40. בס-
גל יש גם שני יועצים יהודיים —
ליאזנארד גארמגט, הממונה על
גיוס מועמדים מתאימים והכלכלן

אלן גרינשפן.
אפפו פיגויי פלרטאפ

נ־נתיים א0סו, בעקבות בחירתו
של ניקסון 7סועסד הופי־בליקאים,
הסיכויים לאישור מועמדותו של
הש.י8ס היהודי א"ב 0ור0אס לנ-
שיאות בית־הדין העליון, שכן לא-
חר התקפת ניקסון על מתינות ד,־
שופטים יגדל מספר המתנגדים
למיניי נין הסנאטורים דיקובליק־
איפ ולא יימצא הרוב ז/דרוע לשני
שלישים להפסקת נאומי תהשהייה.
יש המנבאים, כי פורטאס יוותר
במקרה זה גם על תפקידו הנוכחי
כחבר בית הדין העליון, אך הד־

כר נראה מפוקפק.
על אף האופטימיות ה;1וצחרת
של יוברט האמפרי נמשכים בצםי
רת "דמוקרטית החששות הרצי־
ניים לגבי סיכוייל בנובמבר, אם
כי מינויו גועידד. נשיקאגו מוג־
טוו, כמובן. בהסתמך על ידידיו
של הנשיא גיונסון טוענים גב, ש־
הוא עצמו חושש לתוצאות ואינו
מוציא מגלקי אפשרות נצחון של

ניקסון.
דעת-הקחל כעד מי:וי

פלרטאפ ־
נ י ו־י ו ר ק, 12 (סט''א). דעת
הקהל בארה"ב מצדדת באישור ה־
סנאט האמריקאי למינויו של א"ב
פורטאס לכהונת נשיא בית הדין
ה7ליון ביחס של כמעט שניים
לאחד. — מוסר המומחה למשאל־
דעת הקהל, לואים האריס, בדו"ח

שלו שהתפרסם היום.
במשאל נתברר, כי 45 אחוז ה-
בעד אישור המינוי בעוד ש־25
אחוז הם נגד אישור המינוי, וזאת
על אף הביקורת הנפתחת בציבור
הרחב על בית הדין העליון ועל

אחדות מהחלטותיו.
45 את־ז מן הנשאלים סבוי-יב,
כי פירטאס הוא "שופט מוכשר".
11 אחוז אי:ם סבורימ גו. 4+

אר.וז אינם בטוחים מהי דעף.ם ב־
עניין. 62 אחוז (נגד 25 אחוז)
סבורים. כי אם מינה הנשיא ארם
מתאים לתסקיר מסויים, על הס-
נאט לאשי את המינוי. 25 אחוז
(נגד 14), סבורים, כי הנשיא עשה
כראוי, כאשר מינה אדם היא מ־
בין חברי בית הדין העליון כיום.
התמיכה במינויו של פורטאס
היא חזקה ביותר במזרח ארה''ב
ובמערבה, וחלשה ביותר בדרום.
אנשים שלא גמרו בית־סםר תי-
כון תומכים בפורטאס ביחס י של
39 גגד 22 אחוז. אנשים, שקיבלו
השכלה אקדמאית תומכים בו בשי-
עור של 52 אחוז לעוסת (31. ה־
התנגדות החזקה ביותר למינוי
פורטאס היא בקרב אנשים, ש ".מכו
בבארי גולדוואטר בבחירות של
1964 ואלד, המתכוונים לתמוך ג־
גיורג' ואלאס הגזעני בבחירות ה־

בא־וו.
עור מלעמד למלקרטי

ה, 12 (ע"ר). מושל אנ ס אב 
מדינת גיורג'יה לסטר מדוקס הו-
דיע היום, כי הו-א שוקל בכובד
ראש את האפשרות, שישתתף ב־
טירוץ למועמדות המפלגה הדימו־
קרטיף בבחירות לנשיאות, משום
שלדעתו שלושת המועמדים האח-
רים של המפלגה הם "סוציא־

ליסטים".
במסיבת עתוגאים אמר מדוקס,
כי יהליט על כך סופית רק בשנת,
לאחר שיבדוק את התגובות של

השמהנים ברחבי המדינה.
מדוקס הוא מתומכי ד"אפליה ה־
גזעית ולפני כמה שנים נתפרסם
כאשר גירש כושים ממסעדה ש־
בבעלותו, לאחר שאיים עליהס
בנשק. אתר כך סגר את המסעדה
ובלבד שלא יאלץ לשרת כושים.
הוא נ.בהר כמושל ג'והנ'יה לפני

שנתיים.

100 נהרגו
בקרבות בפיו

, 12 (ע־ר). יותר ג נ ו ק ־ ג ג ו ה
מ־100 אנשים נהרגו בקרבות עקו-
בים מדם, שהתנהלו נחבל קוואנג
סי, הגובל עם צפון־וייםנאם בין
סיעות סיניות יריבות — על בך
נמסר בעתון של .המשמרות הא-

דומים", שהגיע להונג־קונג.
מוקד הקרבות היתה תחנת ה־
רבבת החשובה לקו צ'או, שם ניסו
•וחוח המתנגדים למאו טסה־טוננ
לשבש את מהלך הרכבות. ליו
צ'או היא ג0 נקודה חשובה במ-

ערכת האספקה לצפ־ן־וייטנאפ.

דוד אפרתי
שגריר בגאבון

ד. אפרתי הוא יליד 1927. בשנים
19511 — 1964 שימש בתפקידים
בכירים במשרד הבטחון ו מ־1964
עד 1966 שימש עוזר ראשי במור
.קת מערב־אירופה במשרד החוץ.
מ־1967 כיהן כיועץ שגרירות יש־

ואל גאךי0־אבגה.

נמל התעופה של
דמשק נסגר שלשום

לחצי שעה
ת, 12 (ע"ץ). נמל־ ו ר י י ב
התעופה של דמשק נסגר אתמ־ל
לפתע ל־30 דקות. נתנה היראה,
האוסרת טיסה מעל לשטח סורי
למטוסים אזרחיים של כל המדי-

נות.
ההוראה ניתנה למטוסים שהיו
בא־יר על־ידי מגדל הפיקוה -1!ל
דמשק. בשעה 21.00 לפי שעון
ישראל הורשו המטוסים לעב־ר ג־
הדש בגר־זדורי יוא־יר הסוריים.
לא ניתן כל הסבר לאיסור הזמני

של כל הטיסות.
העתין ,,אל נהאר'' המופ־ע ב־
ביירות מזכיר, כי שלטונות סוריה
נוהגים לסגור א.1 שדות התעופה
האזרחים של המדינה, כאשר עו-
מדים להגיע מטיסיפ צבאיים סו-
בייטיים, המביאים אספקה צבאית

לכוחות קוריה.

א אבן בסנגאל
דקר, 12 (ע"ר). שר־ההוץ אבא
אבן הגיע היום לככגאל בדרכו
לחוף"השנהב, שם יישב בראש כי-
נוס דיננלומאטים ישראליים, העו-
מדים בראש הנציגויות הישרא-

ליות במערב־אפריקה.
לפי ה"נית, עמד שר החוץ
לי&גש עם עמיתו הסנגאלי 3מ.א־
דו גיי. מסנגאל לחוף־השנהב עמד
שר החוץ לטוס במטוס מיוחד, ש־
נשלח אליו על־ידי נשיא חוף

השנהב הוקואה־ביאני.

גיונסון חזר
לבית־החולים

א ו ס ט י ן, 12 (ע"ר). הנש־א
ג'ונסון הזר היופ לבית החולים
־.צבאי .ברוקי בסאן־אנט־ניו ?־
בטקםאס לצורר בדיקות אחרונות
".מסגרת הבדיקה הרפואית השג-
רתית, שהוא עובר מדי שנה —

הודיע דובר הבית הלבן.
הפעם עומדים לכדוק בליטות
במעי הגס של הנשיא, שבהן הב-
חינו כבר ב־1960. חולי ־ד, נחשב
כדבר רגיל אצל ארם בגילו של

ג'וגםון.

מתחדשות שיחות
ניגריה - ביאפרה

ס אב ב ה, 12 (ע"ר). — י ד א
קיסר חבש היילד. םילאסי נפגש
היום למשך כשעתיים עם משלחת
ביאפרה לשיחות השלום עם ני-
גריה. שיחות אלד, עמדו להתחדש

הלילה.
בנפרד נפגש הקיסר גם עם
משלחת ניגריה. סבורים, כי שי-
חותיו נסבו על בעיית משלות
מזון וסיוע לאזרחים הרעבים • ב־
ביאפרה. נראה, כי הקיסר הציע
כמה הצעות למשלחת הניגדית

והללו הועברו לדיון בלאגוס.

חילוקי־דעות על
חלוקת השידורים

בטלוויזיה
מאת פל3ר ,לבר- כיררטליפ
הערב יפתחו בטלוויזיה הישרא-
לית השידורים הערביים בשידור
מגאזין הדשות בערבית. נידע ש־
קיימים חילוקי דעות בטלוויזיה
בקשר למועד השידורים הערביים
הסדירים. אס ישודר המגאזין ה־
ערבי לפני המגאזין בעברית ויש-
תמש בצילומים המיועדים למגא־ין
העברי, עלולה מידת ההאזנה לשי־

דוריפ העבריים לרדת.
דובר שירותי ההסברה מסר את-
מול, שוועדת המוגהים שד.-,מ:תח
ע'-י רשות השידול לבחינת עניין
השידורים הערביים בטלוויזיה נר
טה להקטין את שיעור השידורים
בערבית ולהעמידו לכל היותר על

מחצית השידורים.
היום יתקיים בכנסת הדיין בחוק
רשות השידור, המכליל את הטל־
וויזיה ברשות וקובע את מעמדה
החוקי. החוק יאושר רק במושב
הכנסת הבא, באוקטובר. נראה ש־
באיתה תקיפה בערך תהיה גם
הטלוויזיה מוכנה לשידורים סדי־
ריפ. מינוי מנכ"ל לרשות השידור
יהיה אקטואלי בערך במועד זה,

לאחר אישורו הסופי של החוק.
השר גלילי העביר לחברי המט־
שלח את תזכיר בעלי בתי הקול-
נוע, המתנגדים להקרנת סרטים
בטלוויזיה. בישיבתה הקרובה תח-
ליט ועדת השריט על קיום פגי־
שד, עט בעלי בתי הקולנוע, על
פי בקשתם. עד מועד זד, לא יוק-
רנו בטלוויזיה סרטי קולנוע, 3־

עקבות הוראת גלילי.
איפלר לשוהה עמ עתו:אי8
אתמול הפיץ מנהל צוות ההכנה
של הטלוויזיה, פרופ' אליהו כ"ץ,
מכתב ביז עובדי הטלוויזיה ובו
נאסר עליהם לשוחח עם עתונאיס
ולנהל תעמולה ציבורית בענייני
הטלוויזיה. המכתב הופץ בעקבות
כרוז של קבוצת עיבדיפ המת־
נגדים לאינטגראציה של הטל-
וויזיה ו"קול ישראלי, שהיפץ בכ-
נסת לקראת הדיון על חוק רשות

השידור היום.

הגיע השגריר
(המשך מעמוד 1)

באיזור. א:ו יודעיט היטב עד כ5ח
אתם רוצים בשלום ונכספים אליו.
אנו גם מקווים שד"ר יארינג יצ-
ליח בשליחותו. בפעולתי למען

השלום''.
בדברו על הקשרים התרבותיים
בין גרמניה לישראל, אמר השג-
ריר : ~כל שגריר של ג־מניה המ-
ערבית הנמצא בישראל חייב לד-
עת ולהבין את רגשותיכם, לאחר
מד, שעבר על הצם היהודי בעת
שלטונו של היטלר. עלינו להיזהר
שלא לעקוף דברימ. אלא לנסות
ולהצליח לפתח א־! הקשרים התר-
בותיים ביו שתי המדינות. לדעתי,
בעיקר באמצעות בני הנוער, אשר
להם הסיכויים הטובים ביותר לח־־
ביא לנורמליזציה של היחסים בין

שתי המדינות. (ע)

נרכה קללז:,־ תישבת הרצ-
ליה, התלוננת במשטר־ כי בסיף
השבוע נפרצד, דירתו! יגתיכח
נגכו כסף מזומן, מטנעון. וחג נ
ות;שי6י0 בשווי 10,000 לייות.

למה נוסיף*
אבק־שריפה

תגובות
!

מאת
בעיות מרובות וקשות מצטברות
בימים אלו סביבנו; העובדה ד,־
אכזרית שבגבולות ובשטחים ה־
חדשים נופלים עדיין מטובי הלו-
חמים של צה־ל־ י.=ו־.ח סביב
המטוס והצוות החטופים, ההחכרה
במצב הבטהון ברצועת עזה, ואה-
רון אחרון - המאבק המדיני
הצפוי במישור הבין־לאומי. לקשיים
הללו :וםף עתה מוקד הדש, שהע־
סיק את הממשלה בישיבתה האח־
רונה, והיא עוד תחזור לכך בדיו־
נד, הקרוב. — פרשת המתנחלים
בחברון שנטלו את החוק לידם כדי
פלה בדוכן, שיספק מאכלים ומש-לזכות אותנו על יד מערת המכ-
קאות על =ף דהשתטהית על קברי

ה^גות,
אחריות למצב בחברון מוטלת גם
על הממשלה כולה, אשר ידעה ש־
באיזורים החדשים — פירושו הצ-בניס־; יהודים ללב ישוב עובי
בת לפיד ליד הבית של אבק שרי־
פד, — ואף צל פי כן הכריעה כפי
שהכריעה. והרי הממשלה ידונד,
שלחביון לא בא—במקובל בכל יתר
ההאחזויית — גרעין מלוכד וכפוף

למשמעת לאומית.
סכסוך הדוכן מרמז על קשיים
והפתעות חמורות העלולות להיג-
לות במרוצת השנים מהמעשה ה־
פזיז של הכניסה לחברון. האישור
הממלכתי לכך ניתן בעיקר בגלל
שני טעמים: האחד, שכמה שרים
לא גילו בשעתם טאקט ההולם
את טעמדט וגאו לחברון לברך
על המעשה, בטרם דנה הממשלה
בענין 1 והשני, החולשה שגילתה
הממשלה בה-לימה עם עובדה ש־
נוצרה. חולשה זו היא שעודדה
עתר, את המתנהלים בחברון להא־
טי! שאפשר להולל עובדות חד־
שית מתוך הנחה שהן תזכינה

בדיעבד לאיטור הממשלה.
המתנחלים לא הסתפקו בהזדהו-
תם הפומבית עם המעשה הפטריוטי
קל מכירת סנדביצים ליד מערת
המכפלה, אלא לבשו עוז והודיעו
בתרועה גדולה שלא יקבלו את
מרות צה''ל. ולא יעזבו את ־,־
מקום אלא אם יוציאום בכות. זהו

יואלי
יחס הכבוד שהם גילו כלפי החיי־
ליב השומרים על שלומ3! נציג
המתנהלים הוסיף עוד לתת עצות
לעב היהודי ולממשלה נדבר ה־
מעמד שעלינו לקיים ליד מערת
המכפלה הקדושה, כידוע, גס ל־

מוסלמים.
על המתנהלים בחברון לזכור, ש־
דרך־ארץ קדמה לתורה, מוטב ש־
ילמדו קצת מאלה היושבים ביש1־
בי־ספר ובהיאחזויות, ובתנאי בט-
חון הרבה יותר המוריב מא-ר
בחברון, ובכל זאת אינם מתיימרים
להתערב ולפסוק הלכות בשאלות
ממלכתיות. טוב יעשו גם היושבים
בחברון, אם יקיימו את מלאכתם
בצנעה, יתייחסו בכבוד לחיילי
צח"ל ומפקדיהם. שבצילפ הם חו־
סיפ, וכן אל ישמשו דוגמה לא
טובח לתושבים הערבים בחברון,

באי־קבל־י. מיות השלטון.
רק לא קלות-דעת

המסקנה העיקרית היא כלפי ה־
סמש-יה. הלקו! מהמעשה הזה מח-
זק את ההנחה, כי תהיה זאת קלות

דעת לאשר כניסת מש9־1ת נוט-
פות, או הקמת .ישיבה־ בהגיון.
הכני0ה לחברון בשנת 1968 —
היא בניגוד משווע לקוו המדיניות
והבםחץ, -אנו מקיימים בשטחים
החדשים. בשם הממשלה נאמר לא
פעם לערביס .אנו מעוניינים רק
במישור ־בטחוני, בכל היתר עשו
כטוב בעיניכם''. למעשה מוכנים
אנו לתת להם יתר שלטון עצמאי
מאשר חפ מוכנים לקבל מאתנו.
הקו הליברלי שמקיימים בשטחים
מתיישב כלל וכלל עם התנחלות
־־דשים, המבודד את החבלנים
והמסייע למאבקנו המדיני, אינו
בתוך מרכזים ערביים צפופים. שה-
דמיון המזרחי יראה אותה כהדירי!

לשם נישול.
על ידי כך עלולים לערער אצל
הערבים את האימון בהצהרותינו
ולהגביר בתוכם את הנטיד, למרי.
בטוח־וחוק אנו מכינים לעצמנו
צרות גדולות מאותו סוג שיש
בעולם לעמים -ינים היושבים
בצוותא, ואשר בעבר גם אנו הזינו

זאת מכשרונם.

אולבריכט הגיע לציכוסלובקיה
, 12 (ע"ר וע"ץ). מנהיג מזרדרגרמניה ואלטר אול־ ג א ר פ
נריבפ, הגיע היום לקארלובי־וארי בראש משלחת מזרה־גרמנית
ונתקבל על־ידי מנהיג המפלג־ הקומוניסטית הצ'כוסלובקית אלנ־

סנדר דובציק.
ממשלת מזרח־גרמניה מתהה.
כידוע, בקורת הריסה ביותר על
התמורות בצ'בוסלובקיה. מצפים,
כי בשיחות בין אולבריכט לדוב־
צ'ק יעמדו במרכז שני נושאים —
-.יחפים בין צ'כוסלובקיה למערב־
גרגלגית והיחסים בין ;:־ ־ לברית

וארשה.
1ים נכח קהל שמנה נ־1,000 >.
גשדח־התעופה הקטן של קארלו־
בי־וארי, כאשר הגיע לשם אול־
בריכט. ההמון התעלם םאולבריכט
והשמיע קריאות .דובצ'ק, דובצ'ק"
ולפעמים נשמעו גם קריאות
עתיני פראג, שהרחיבו את הדי-.סמירקובסקי, סמירקובסקי". גם
בור על ביקורו של הנשיא טיטו,
התעלמו כמעט מביאו של אול־

בריכט.
נאשר ירד אולבייכט מכבש ה־

מטוס לחץ ד־בצ'ק את ידו ואמי;
.גאז בראטיכלאבד, אנו מכירים

זד, את זה".
,;משל הלהץ הסלגייטי-

(י.י. פ.) — נראה, שברה'־מ מת-
מידה בלחצי. על צ'כוסלובאקיה
ואין שום סימן שבדעתה להחלישו
— מיסר פרשן .יונייסד פרסי ט־

לונדון.
שתי התפתחויות במשבר זה נו־
רמו־ לדאגה במערב: ביקורו של
אולבריכט והעובדה ש־4י שע־ת
בלבד לאחר סיום תמרוני ברית
וארשה לאורך גבולות ציכוסלובא־
קיה נמסר על תמרוני צבא חד-
שים לאורך גבולה הצפוני של
מדינה זו ממזרח גרמנית ועד אוק־
ראינה. נראה, שברה"מ גט מת־
כווני, להציג בא־יח קכוע נוחות

גדולים בדרום פולין.

שלושה נהרגו במהומות
גזעיות בלוס'־אנג'לס

תגבורת שוטרים לרובע ויטס
ל ו ס ־ א; גי ל ס, 12 (ע"ר), — שלושה בושים נהרגו ו־50 אנ־
שים, ביניהם ששה עוטרים, נפצעו במהומות ברובע הכושי ווטס של
אנג'לם. כח של 470 שוטרים הוחש למקום בהתאם לצו .גיוס לוס־

ייייי"
אזור נרחב ברוגע ־כושים היקף
על־ידי כוחות משטרד, ומכוניות
סיור משטרתיות ג־ייילת באז־ר.
הליק־פטר מיחף מעל לאזור, כדי
להודיע לכוחות המשמיד, על מוק-

די המהומות.
בד\ד־1ד, שפורסמה הבוקר נא<זר,

כי 32 אנשים נעצרו.
המהומות פרצו עמ סיום עצרת.
שבד, השתתפו יותר מ־1.000 אנ־
שי3, שנועדה לציין את י־ב־השנ־

למהומות שפרצו בווסס באוגוסט
1965, שבחן נהרגו 35 אנשים.

תקריות על רקע גזעי התרחשו
גפ בליטל־ר־ק ארקנסו, בלילה ה־
אחרון על אף העוצר ~ד\סל עלי
ידי מושל דימדינה. שוטי נפצע
קל. כוחות ה־שטרד, יחד עב*,אנ־
שי המשמר הלאומי עורכי! סיו-
רים בנקודות התורפה של לי8ל*

רוק.

ארגון־חבלה הוקם
חדש בחסות עיראקית

מתקרא "אנשי ההתנגדות המאוחדת"
מאת סלפר .לבר-, לע;":י3 ערגיי8

ארגון־חבלה פלשתינאי חדש הוקם בחסות עיראקי.־!. הארגון,
־מתקרא "אנשי ההתנגדות המאוחדת.של הערבים לשחרור פלש-

תינה", פירסם אתמול הורעה על כינונו בבגדאד.
הארגון טוען, כי אנשיו באים
מקרב יהידות־הצבא הפלקר-ינאי־ר.
במסגרת הצבאות הערביים, וכי הם
ביצעו כבר שורה של פעולות
הבלה כגון .סיצוץ נטל אשדוד'',
.פריצה למחנך, ג'וליס'י, .הקמדו;
כלי־רככ ברצועת עזה- ו"םגיעות
במסילת הכרזל'י. הארגון טוען ג,ם
כי "הקים מפקדות צבאיו־. בתוך
השטתים המוחזקים, לרבות סיני''
וכי הוקמו הנהגות לסניפים ברוב
מדינות ערב. בהודעה נטען, כי
מנהיגיו אינם משתייכים לשום זרם
פוליטי מוגדר ומתמסרים ־ק ל־

סעולות־החבלח נגד ישראל.
בתוך כך מסרו עתוני בגדאד,
כי מנהיג .אל־פתח'' יאסר ערסאת

יבקר בקרוב בעיראק.
ישנה סברה, כי המהגר פנסיון
של םי/'-טר ה.בעת* החדש בעיראק
לכונן ארגון־חבלה פלשתינאי, ש־
יהיה קשור במישרין לעיראק דוג-
מת ארגוני־החבלת הנהנים מחכות
סורית ומצרית. עד כה הושיטו
העיראקים סיוע לארגוני החגלה
האתרים ומיד אתרי ההפיכה הב-
טיח הנשיא בכר, כי יגביר את

התמיכה כחבלנים.
תובעים נשל; כבר ופיזור

הבללאיפ
השבועון הלבנוני "אל־חוריה",
המקורב לארגון .החזית העממית
לשחרור פלשתינה". גילה אתמול,
כי בכינוס ארגוני־החבלה השבוע
ברבת־עמון נדונו תכניות לדרוש
ממדינות־ערב, ובראשו סוריה, יר-
דן ועיראק, לספק לחבלנים נשק
כבד לצורר סעולויר־גמול נגד יש-
ראל בעקב־ת הפצצות או־יריות.
כן הועלתה הדרישה, ששלטונות
ירדן יפסיקו לגייס בדואים. במ:־
גרת צעדיו של הבלו חוסיין להח-

לשת השפע- החבלנים בתוך ממ-
לכתו. ראשי ארגוני החבלה ג=
הביעו מ־ית־רוה מהפניות ד,תכו־
פות של הערבים למועצת הבגחון

שלדעתם אינן יעילות.
ארגלן .אל־פתח" פירספ בעתוגי
לבנון הכחשה לידיעות בדבר גע־
צרכ של במה מאנשיו על־ידי ה־
סוריב. ההודעה מביעה ..צער* מ־
פרכום ידיעות אלה ..העש־יות לפ-

גוע ביחסי הארגון עם דמשק".
עוד נמסרו אתמול בעתוני ביי-
רות פרטים נוספים על הסכסוך
בצמרת "צבא השחרור הפלשתי-
נאי". נמסר, כי המפקד חהדש
גנראל יחיא ועוזריו עדיין עצורים
בדמשק ומופקד עליחג משפר של
הקצינים המודחים. בין הק:ניני6
הללו נמצא המפקד חקודס קולונל
ג'אכי, בין השינויים שעשתו; ה־
הנהגה האזרחית של .ארגון השח-
רור הפלשתינאי" ואשר עוררו את
זעם הקצינים: מפקד גדוד הקו־
סגדו החונה בירדן קולונל אמיר
הוחלף בקולונל שרשיר וממקד
הגדוד הפלשתינאי בצבא סוריה
קולונל חדאד הוחלף בקולונל בו־
דיירי. הודחו גם קצינים אחרים.
שתי זרועות צבאיות של .צבא
השחרור הפלשתינאי'' פרסמו מ>ך־
הר יותר הודע־ת תקיפות נוספ־ת
נגד הויעד הפועל האזרחי של ה־
ארגון. לדבריהם, זהו גוף 5ל~י־
0", שאינו גוסנ־ך להכניס קעןיים
בצכא או להתערב יפעילו־',־ בסמ-

כויות הפיק־ד של.־.
שני הגופיב הצבאיים גג מאשי־
מים את ה־עד הפועל י"-מת ;ר£
הנשק ־הצייד אל אג־ני ן-קימנד'־,
בהקפאת ב:פי צכא השהייר זבה־
לנ־ הגמלאות של פשפהות ד,נ־£־

ליב.

מ. בנטוב: אין מחסור בדיור
לזוגות צעירים בקריית־שמונה

מאת סופר ,,לבר" בב:5ת
, ב הכ־ ו ט נ ב ? שר־־שיכון מ. 
היש אתמול את טענת יו"ר ה־
מועצה המקומית של קר"ת־שמו־
נד, בדבר מחסור בדירות לזוגות
צעירים. שר־השיכון השיב על
שאי.לתוח של רות הקטין וא. ליו
(העבודה), י. גולן (ל"ע), .1.
ידיד (גח''ל) ות. טובי (רק"ח),
שהסתמכו על. דברי ־ו"ר המועצה

כפי שפורסמו בעתונים.
שר־השיכון אמר, כי למשרדו
לא ידוע על רשימה של מאה
זוגות צעירים שאינם מוצאים שי-
כון בקריית־שמונה. בשנתיים ה־
אחרונות העמיד משרד השיכון
. בקריית־ לרשות זוגות צעירים
• שמונה 150 יחידות־דיור, וב־שיבד.
האחרונה של ועדת־האיכלוס ה־

מקומית, שהתקיימה לפני שנו־
עיים, הוקצו דירות לכל 32 הזו-
גות הצעירים אשר הובאו לדיון
י המקומית. על־ידי נציג המועצת
מ. בנטוב הטעים, כי לא הוזכר
בישיבה זו קיום זוגות צעירים
נוספים הזקוקים לדיור. כיום
עומדות 92 יחידות־דיור לרשות
זוגות צעירים בקריית־שמונה ב־
תנאי שכירות. שר השיכון הודה,
כי יש זוגות שאינם מרוצים מ־
גודל הדירות או מיקומן, אולם
בתנאים הקיימים אין אפשרות ל־
העמיד לרשות זוגות צעירים מעו־
טי יכולת דירות בתנאי שכירות
ברמה גבוהה יותר, אך קיימת אפ-
שרות לס6ק קורח'גג לכל זוג

צעיר מקומי המעוניין בכך,

אמש בשעה 9 נורו שתי 3צ־
צות־בווקה משטח ירדן לעבר שד-
יוניה של צה''ל, כקילומטר דרו־
מ־ת־מורת־ת לאשדות־יעקב. הו-
שבה אש. א-ן נפגעים לכוחותינו.

הויחל"ם לא נפגע.
מטען-נפץ במסילת הברזל

ליל עזה
מטען חומר־נפץ התפוצץ ביום
א' בלילה מתחת לפסי הרכבת
בכניסה לעזה, סמוך למהנה ה־
פליט־ס גיבליה. למסילה נגרם
נזק קל. לא היו נפגעים, ותנועת

הרכבות חודשה.

חילופי־אש
?0 הידדבימ



?קו"$
הפשה בתמיכת הסעד
""(דני רובנשטיין) — מדוע הקצ־
בות משרד־הסעד לנתמכים ערבים
נמובו.1 פההקצבות לנתמכים יהו-
דים? — התשובה לבך נעוצה ב־
הבחנה של משרד הסעד בין תמי־
גה לתמיכה במשפחות נכריות
ותמיכה במשפחות עירוניות. לפי
הגדרה זי1 אין כ9רים יהודים ביש־
ראל. ההגדרה נפר, אליבא דמשרד
הסעד, היא כפר ערבי בלבד. .

אנשי משרד הסעד טוענים, כי
קיצבות הסעד הנמוכות ניתנות
בכפרים שבהם נשתמרה המסגרת
המשפחתית מרחבה, החמולתית או
השבטית, העוזרת בדרכים מסור־
תיות לנזקקים. משרד הסעד משלם
לבודד 71 ל"י לחודש ובאזורים
במריים 50 ל"י. לזוג 110 ל"י וב־
אזורים בפריים 75 ל"י — וכד

הלאה. ההפרש הוא כ־40 אחוז.

ב־1952 הוגשה שאילתה בכנסת
לשי־האוצר דאו, לוי אשכול, מדוע
שניי העבודה שהממשלה משלמת
לפועלים ערביים נעמדות פיתוח
ממשלתיות הנעשות בכפרי המיעו-
טים, :מוך מהשנר המשולם ל0וע־
לים יהודים. שי־האוצר ענה אז
כי ימת החיים הנמוכה נבפריט
הערביים והמחירים הנמוכים של
סחורות ושירותים בכפרים אלו מצ-
דיקים תשלוט נמוך. מאוחר יותר
תוקן פער זד. בשכר הרשמי בין
יהודים לערבים. עם כניסת פועלים
ערביים להסתדרות נתקבלה הח-
לטת חד־משמעית הקובעת שכר
עבודת שווה לפועלים יהודים ועי־
בים. נם הביטוח הלאומי אינו מפ־
לה נין ערבים ליהודים והלירות
המעטות המשולמות בביטוי! זיקנה
שויו! לכל נפש. נם תשלומי הלי-

דה והמוות.
במשרד הסעד אומרים, גי אכן
תמורת עבודה שו!ד. מגיע שכר
שווה ותשלומי הביטוח הלאומי
מופרשים משכרו של כל עובד
ומשולמים בשעה שהוא זכאי לכך.
לא כן תשלומי הסעד שהם תקי-
נה ושיקום והתשלום ייתן לפי ה־
צורך בלבד. השאלה היא אם בא-

מת אפשר להבחין בין זקן ערירי
יהודי וערבי ל והאין ההגדרה המ-
גוחכת של ,,כפר'' באה לכסות על

אסליז: מכוונת ז

שיפוץ בתים וכלכלה
(ד. בלוך) — י- משולח מנסה
למצוא סתירות, כביכול, בהשקפתי
על מבצע שיפוץ בתים בימי המי-
תון ובימי גיאות אלה. אלא שאין
שחר לסתירות אלו. אין לי שוס
התנגדות לשיפוץ בתים, אולם אי-
ני רואה טעם במבצע זה נפתרון
לבעיות כלכלה ותעסוקה, עריגת
מבצע כזה ביטים שנהם רוצים
להבריא או? מבנה המשק מנוגדת
למטרות כלכליות, כשם שהיא מזי-
קה בימים של מחסור בעובדיס
בענף הבנייה. בפאריס נערך מבצע
שיפוץ וניקוי הבתים מטעם מי-
ניסטריון התרבות ואט יש אצלנו
מקום למבצע כזה היי משרד השי-
כון צריך לעשותו ועל השטן ה־
תקציב לשיכון עולים או זוגות
צעירים. איו גם מקום לתת פרס
לבעלי בתים המזניחים את רכושם.
פתרון בעית השיפוץ חייב להיע-
שות במסגרת של חוק המחייב בע-
לי רנוש לשמור על צורתו החי-
צונית של רכושם, כשלגבי בתיט
מושכרים חייב חוק זה להיות
מלווה בייפוימה נאותה בחוקי

הגנת־הדייר.
דוגמה של ראש מועצת*

* (יואל דר) — בכינוס של אישי
גיבור שנעדר בצפון, קבלו כמה
ראשי מועצות מקומיות על התמע-
טות הילודה בקרב בני הדור הה

רש והזוגות הצעירים מבני עדות
המזרח. ראש מועצה אחד תבע מן
הממשלה למנוע מה שכינה "ההי-
דבקות במחלת המבוססים והאשכנ-
זים". הדברים חדו לראש מועצת
יקנעם שמואל יעקב. וכאשר הגיע
חורו לשאת את דברו אמר: איני
אומר לכם לחקות את יקנעם בת-
חומים שונים, אבל בהרגלי ילודה
אתם יכולים ללמוד הרבה ממנה.
בבלוק אחד ביקנעם יש 200 ילדיכ
ואלו אני — הנני אב לתשעה יל-
דים שלושה מהם כבר סיימו את

שירותם הצבאי.

*
דני השובב — וביאפרה
(הוה נובק) — דני קראוס הוא
בן תשע בערך. ילד צנום כלשהו,
עייני ושובב מאד. כשרואים אותו
לים את עצמם איזה מעשה ?שו-השננים מתרוצץ במדרגות שוא-
בבות הוא שוב זומם. בערך כך
שאלתי את עצמי כשראיתי בימים
אלה סוחב סליט עמוסי בקבוקים
וכוסות ואם איני טועה — גם
שרפרף קטן. לא היה לו זמן להס-
ברים. הוא נראה עסוק 8על ל־

ראש ואני שכחתי אותו.
מאוחר יותר הבחנתי בו עומד
לפני בנין הועד הפועל ברחוב אר־
לוזוריב ועוסק ב...מכירת משקה
קל. עיגיו נוצצות, הזיעה ניגרת
מפניו, ממש איש עסקים שקוע
במלאכתו. מה זה גדיד להיותו
— שאלתי את עצמי. התשובה הגי-
עה עט ערב כשאמו צלצלה בד-
לת. בבישנות שאלה אותי: כיצד
אפשר למטור סכום מסיייט לילדי
ביאפרה. הסתבר שדני שמע, או
קרא, משהו על סבלם '5ל ילדי
אותה ארץ רחוקה והחליט להת-
גייס למבצע. מדמי־הכיס שלו קנה
כמה בקבוקי משקה ומכר אותם
לעוברים ושבים ברחוב. הפדיון
אמנם לא היה הרבה — 8 לירות
וכמה אגורות — אך המעשה שלו
המריץ גט את הוריו והם הוסיפו
משלהם לפרי עמלו. על כל פנים
לא באו הפעם השכנים להתלונן...

לאן נעלמו ילדי תינו!
הועדה לחקירת הפרשה הגישה מסקנותיה* - רובם

נפטרו ממחלות. - יש לערוך חקירה בחי "ל
ן* משך 17 שנה ריחפה בארץ
מן ממחנות העולים של ראשית^ תעלומת היעלמם של ילדי תי־
שנות הוזמישימ. צל מספר הילדים
הנעדרים התהלכו גייסות שונות:
היי שהעריכו אותם בעשרה, בחמי-
שים או במאה מקרים. אד איש
לא שיער בי מספרם מסתכס ב־

מאות נעדרים.
חוברת כחולה שהונחה בסוף ה־
•שביע שעבר על שולחן ועדת ה־
שירותים הציבוריים של הכנסת
פתרה חלק גדול מן התעלומה. ב־
196 דפיה מקפלת החוברת טרא־
גדיה מזעזעת אותת 342 ילדים
שהוריהם התלוננו על היעלמם.
מחבריה — חברי ועדת החקירה
המיוחדת שמינתה על־ידי שרי ה־
משפטים והמשטרה — קובעים, כי
רק ארבעה מבין 342 הילדים נמצ-
אים בחיים אצל משפחות מאמצות
א־ אלמנות בישראל. 316 ילדים

נפטרו 7־22 — נעדרים.
ועדת החקירה בראשותם של יו-
סף בהלול, פרקליט מחוז חיפה
והצפון ורב־פקד ראובן מינקובסקי
מהמטה הארצי של המשטרה, מונתה
ב־3 בינואר 1967 להוות ועדה אשר
מתפקידה ליוקיי ביחס לבירור

מאת עמום כרמלי
הטענות בדבר היעלמם של תינו-
קות ממחנות העולים בשנים 1949—

1951 וגורלם.

הצורך בחקירה נולד
כשהורים קיבלו

צווי גיוס לבניהם
הצורר בהקמתה נולד בעקבות
זעקה ציבורית שהקימו הלק מן
ההירים, שחשדותיהם גברו בש1ת
1966 כאשר קיבלו צווי גיוס עבור
בניהם הנעדרים. צריך היה פי
שייחלץ לעזרת ההורים הממור-
מרים. יעזור בהסרת הלוט מעל
התעלומה המחרידה ויפתור את
ההירים מן הסיוט הנורא אחת ול־

תמיד.
בהתחלה נרתמו לפעולה שניים
מתושבי קריית-אונו, שלום צדוק
וחיים עמראני, שקיבלו על עצמם
לארגן בנס של הורי הילדים שנעל-
מו. הכנס נחי ועדה ציבורית, אשר
הצלייה־, במרוצת פעולתה לגלגל
את הנושא עד לשולחן הכנסת. ה־
טיפול הועבר בהמלצת שוי המשפ-
טים לוועדת השירותים הציבוריים
וזו החליטה על מינוי ועדתיההקי־

רה.
בכתב המינוי הודגש גי על חב-

רי ועדת־החקירה לעמוד בקשר עם
נציגי הוועדה הציבורית (ושניים
מהם, יועצה המשפטי זז. קהן וה-
חוקר עמי חובב הצטרפו אליה
כנציגים) וכן נקבע שהמפקח ה־
כללי של המשטרה יעמיד לרשות.
הוועדה את העזרה הנאותה בכוח־
אדם, ברכב ובציוד. הוועדה השת-
כנה בארבעה חדרים במטה נפת
6תה-תקווד. ולרשותה הועמדו 1
חוקרים קבועים, קצין ניהול, ארבי־
באר, מזכירה, נהג ורכב. לאחר
שהסתבר, בי החקירה היא עניפת
ומטתעפת הצטויפו אליה הוקרי מש־

טרה נוספים.
נבדקו ארכיונים

ומיםמכים, רואיינו
עשרות אנשים

ראשית מעשה שמה הוועדה את
ידה על כל הארכיברים והמים־
מכים הנוגעים לעליית יהודי תימן
והנמצאים בידי המוסדות שטיפלו
בשעתו בעליית יהודי תימן, כגון:
הסוכנות היהודית, משרד הסעד,
משרד הבריאות, בתי־חולים וכוי.
היא פנתר. בקריאה לציבור באמצ־
עות העתונות והרדיו לביא לעזר-
תה ולמסור לה את כל הידיעות
הנוגעות להיעלמם של ילדי תימן.
אנשיה התפרשו על ששת מחנות
העולים שבהט שהי עולי תימן ו־
העלו מהריסות הבניינים ומצריפים
נטושים ופרוצים אלמי תיקים,
מיסמכיט וקטעי יומנים שתיו לעזר

לב.
רואיינו עשרות אנשים, מנהלים
ועובדי מחלקות של מוסדות צי-
בוריים וממשלתיים, שסיפקו מידע
על מיכלול הבעיות הנוגעות ל־
עליית יהודי תימן, וניגבו עדויות
ט־339 ההורים המתלוננים כשלכל

תלונה נפתח תיק חקירה לחוד.
תחלואה קשה במחנה

עין־שמר
איסוף החומר על־ידי הוועדה
גתקל בקשיים מרובים שהזמן גר-
מם. רוב התלונות התייחסו לשנות
החמישים המוקדמות, בעוד שמר-
בית המוסדות בהם שהו עולי תי-
מן נתחםלו בינתיים והארכיונים
שלהם חלקם הושמדו וחלקם נמצאו
הסריט כתוצאה מטילטולים והעב-
דות. הוועדה עשתה מאמץ עליון
לאסוף כל מיסמך, היכול להפיץ
אור על היעלמם של הילדים ואף
ועיעה למרתפי אותם המוסדות ש־
עסקו בעליית יהודי תימן כדי
לחפש בד6 מיססכים מתאימים.
בין השאר, הגיעה הוועדה בחיפו־
שיה אל יהירי יוצא תימן בשם י.
אריכא, המתגורר ביום במרכז ה־
ארץ ואשי היה אחד האחראים

על מחנה העולים בעיךשמר.
הוא פיפר לחברי הוועדה על
תחלואה קשה שהיכתה במחנה וש-
כתוצאה ממנה נפטרו רבים מהיל-
דים. הואיל ולא היה מנגנון־קבורה
במחנה אירגן הוא — כיהודי דתי
— חברה קדישא פרטית. קו8 קיבל
9הסו:נות היהודית חלקת אדמה
וקבר בה את נםטרי המחנה הרבים.
נל קבורה נרשמה בפנקסו וה-א
שפר על הפנקס בריתו. מפנקסו
השחור של אריכא עלו אנשי הלוע־
דה על עקבותיהם של מספר לא

3בוטל של ילדים.
מימצאי חקירה לגבי כל

אחד מ-342 הילדים
הדו"ח שהונח על שולחן־הננסת
גתים שנה של עבודת־נמלים מפר־
כת מכיל את מימצאי החקירה לגבי

*ל אחד־ מ־342 הילדיס.
יחיה חסן התלונן למשל, שבתו
רהל, שהיתה נת חודשיים נעלמה
בשבת 1950 מבית־החולים רמב"ם
בחיפה. לדברי האב הוא לא. קיבל
בשעתו כל הודעה על פטירת בתו
או מה עלה בגורלה. תלונה ראשו-
נה על כך הגיש לדבריו עוד ב־
1952 במשטרת פ"ת ועם הקמח
ועדת החקירה הגיש את תלינ־זי
בשנית. מימצאי החקירה המחפר!"
מים בחוברת מגלים, כי משפחת
הסן הניעה ארצה מתימן ב־17
באוקטובר 1949 ושוכנת במחנה
עין"שמר. ב־30 באפריל 1950 0יש־
פזה הילדה רחל בפעם הראשונה
בבית־תחולים רמב"ם למשך שי־שה
שבועות וב־18 במאי היא הוחזרה
לבית־התינוקות במחנה עין־שמר.
ב־8 ביוני היא אושפזה שנית ב־
ביין־החולים עין־שמר ושהתה שפ
עד 18 ביוני. בפעם השלישית אוש-
פזה ב־24 ביוני בבית־הווולים ת־
ממשלתי בבית־<יד ונפטרה שם ב־
16 ביולי מהרעלה כללית. לפי
8חברת גקרי מוות של מחנה עין־

(המשך בע8י 4)

עובדי פולל־םנה !חהת1דבות
למכתבו של מ. זילבי מפתח־
תקות מיום 7.8.68 ברצוני להעיר:
אין אנו מזלזלים בעבודתם של
פועלי סו"ב המועסקים בהקמת ה־
מקלטים במשקי עמק בית־שאן וב־
עמק־הירדן. נהפוך הוא. אנו מע-
ריכים מאד את מאמציהם ועזרתם
בבניית המקלטים (ויש צורך דחוף
בפועלים נוספים) ויודעים מה
חשוב התפקיד שממלאים פועלי
סו"ב בשטח זה. אולם אין כל קשר
בין בניית המקלטים לבין המתנד-
בים לספר, לאחר שעבודה זו ה-א

במסגרת עבודתם הרגילה.
דברי כוונו למתנדבים, אשר ל6י
החלטת ההסתדרות יוצאים סדי
שבוע ל־0 ימי עבודה. מתנדבים
אלה אינם עוסקים בבניית המקל-
טים, אלא בעבודות חקלאיות, כש-
נירה, בעבודות דיפון וגידור וכן

??? 
?

בשירותים — וזאת למען הקל את
הנטל המוטל על חברי המשקים
לרגל ההפגזות הרבות המתרחשות

מדי פעם בפעם
בחברת סו"ב ובחברות הבת שלה
יש כ־2000 עובדים חדשיים אשר,
לצערנו, אפילו חלק קטן מהם לא
השתתף בהתנדבות זו ויש להצטער

על־כך.
ביסים אלה קיימנו בירור עם
נציגי ההנהלה והעובדים והגענו
להסכם בעניין ההתנדבות. אני
טקוה כי בזמן הקרוב יצאו הקב-
צות הראשונות של עובדי טו''ב
לעבודה בהתנדבות בישיבי־הספר.
יהיה נא החני זילבר ־גליו ור-
גוע. לא היתד, כל כוונה להפחית
מערכה של חברי: םו"ב עי־־די
אי השתתפות עובדיה במפעל הלי־
צי זה. דברי, באמור, היו מיוונים
לעובדים הוודשיים העובדים במשק
סו"ב ולא יתכן שאלה יהיו מח-ץ

למפעל ההתנדבות.
כיל ר2טלר

פירות הרצועה
והריםרסים בשח־תינו

קראתי בימים אלה בעתובים ש־
משרד הבריאות מזהיר התושבים
לא לקנות ירקות בשוקי הרצועה
משום שנוהגים שם לזבל הירקות

בצואת אדם.
לפלא הדבר בעיני: רק ערבי
? הרי תושבי הכפרים הער- הגדה
ביים מספקים הרבה ירקות והם
משתמשים בסוג זה של זבל. יתכן
שיש סי שהושב שצריך לשמור
על שוק הפירות והירקות שלני
מפני הצפתו בתוצרת פרי עבודה
זולה. כשלעצמי איני מאמין שהדבר
אפשרי. ואט כן מצחיק להשתמש

בנימוקים בלתי מתקבלים על הד-
עת כיוון שיש בהם טעם לפגם.
אם יש סכנות הריהן נמצאות דוקא
בפירית וירקות שלנו, שנן ריבוי
הזבל הביטי, הריסוסים ואיבוקימ
הם המרי רעל הממיתים אמנם
את המזיקים, אך הם גם משאירים
בהן ובפרי רעל מזיק לאנשים ומ-
עטים בינינו המקפידים לרחוץ כל
פרי וירק במי סבון ואחר כך לש־

טוף אותם במים בקיים.
יש אסכולה האומרת שבל יעל,
שמשתמשים בו להשמדת מזיקים,
גורם אחר כך להיווצרות מחלות
ומזיקים אחריב. בעבודתי במטע
הזיתים בתל־יוסף איני משתמש
ברעל כדי להשמיד עשבים ולא
בריסוסים נגד מזיקים — והתוצ-

אות אינן רעוה.
בינתים אבו מאבדים הבסיס ה־
סופרי של התביעה לשמור על תו-
צרת עברית כאשר יש פועלים ער-
בים רבים בשטחי ירקות, מטעים
ושירוחיט ובכל ענפי המשק העב-
רי כמו קיבוצים ומושבים, קבל־
ניפ פז־טייט נעלי קרקעות פרטיות

וצור.
תי-יוםף שלמה תמיר

עזרת משרד החינוך
לתנועות הנוער

נ..דכר" מיום 2.7.68 כותב אריאל
רנן על החובה לחלץ את תנלעת
הנוער מקשייה. ב־ן ד,־;אר ה־א
םזכיר, בבדרך אגב, את משרד ה־
חינוך והתיבות שגם הוא ניתן

.משהו" לתנועות הנוער.
לעניין זה ברציני להעיר:

ליד משרד החינוך להתרבות קיי-
מת מועצת תנועות הנוער, המור-
כבת מנציגי כל התנועות, ובראשה
עומד סגן שר החינוך והתרגל־
אהרון ידלין. עיבד מיוחד במחלקה
לנוער במשרד החינוך מונה לעסוק
בעזרה לתנועות הנ־עי וזהו תפ־

קידו היחיד.
בחמש השנים האחרונות הגדיל
משיר החינוך את השתתפותו ב־
תקציב הפעולות של תנועות הנוער
פי שבע*© — מ־230.000 לירות
ל־1,600.000 לירות. כן עובדה תכ-
נית תלת־שבתית להקמת מבנים
לתנועות הניער בתקציב של
3.000.000 לירות שיינתן כמענק
(שלב א' עומד לפני סיומו ועד
עתה ניתני מענקינ בסכום של
כמיליון לידות). משר. החינוך עו-
מד גם לחתום על הסנ • עם משרד
השיכון אשר יסייע לת. י-ע-ת הנ־ער
במתן הלוואות בתנאים נוחים לה-

קמת מ־עדונים בישובי פיתוח.
תקציב המחלקה לנוער במשרד
החינוך מניע ל־5.5 מיליון לירות.
מתוכו 1.6 מיליון ל"י מוקדשים
ישירות לפעילות תנועות הנוער.
התקציב לפעולות החינוך המשליט
על כל שלוחותיו — בתי־נועי, בתי
תלמיד, מהנות ארציים, קייטנית.
הכשרת מדריכים והשתלמותם, הו-
מר הדרכה, ועוד — מסתכם, אי־
פוא, ב־4 מיליון לירות וחלק מה-
סכומים המוקדשים לפעולות אלו
מופנה גם ה־א לפעולות של תנו־

עות־ניער.
יחיאל לקט

המגונה על יומי גיגור והקביל

_ ה3עפ עוד יותר כ3ד י,"י

וגורם לא מעט ,,כאב ראש" ל־
מפקדיו. מד, גם, ע לפתע גדלו
משימות הבטחון השוטף של חיל־
הים במידה רבה ביותר. הגבולות
הימיים של ישראל גדלו. בעקבות
מלחמת ששת הימים, מ־254 ל־
1000 ק"מ. גידול זד, בלבד עשוי
להמחיש את התפקידים החדשים
הרבים של היל־הים, כגון להובלה
אספקה בדרך־הים לכוחות בשט-
חים חדשים, סיור לאורך החופים
למניעת הסתננות ימית והפגנת
נוכחית בזירות הימיות החדשות'
כשספינות החיל מפוצלות בין ה־

מאת שמשון עופר
את ציודו של חיל־הים. אך היי
לבטים בכל הגוגע לאופיים של
הכלים — הדרך, הכיוון או מגמת
ההתחדשות. י נמו הוויכוחים שנ-
ערכו בשעתו לגבי חיל־האוויר,
סב-ב השאלה מן? עדיף — מפציץ
או מטוס רב־תכליתי קל יותר —

היו גם כאן הצעות שונות.

לישראל דרושים כלי־גשי; העו־
נים על התנאים המיוחדים של
הזירה שבה יופעלו, אך עם זאת
אין להתעלפ מן ההתפתחויות ש־

ף* טיל לא 9יגק את חיל-
11 הים הישראלי. חלק
גדול ממיבצעיו לוטימ געף-
גל-הפודיות עד היום, גש-
נה שחלפה פקדוה,- שני
א6ו;ות גדולים - אגדגן של
נחשב החיל לאחרון בסולמ"איית" ו;רקד". ושניט רגות
העדיפויות, כאשר נקגעו
התקציבים לצרכי הרכש ח־
שתים. הקונצפציה האיסטר-

ס
טגית קבעה, 5י גורלה של
המדינה לא יוכרע בזירה
הימית, אלא באוויר ועל פני
היבשה. משום בך זכו חי-
לות האוויר והשריון למקו-
מות הראשונים בתחום זה.
אף־על־פי־כן לא נעלמה מעי1י
האחראים לבטחוגה של ישראל
התעצמותה הימית הגוברת של
מצרים, שקיבלה מביה"מ כלי־שיט
מלחמתיים חדישים ומשוכללים.

צוללנים של חיל־הים מתכוננים לפעולת
איטליה, גרמניה ושוודיה בנו מש-
חתות, העולות במהירותן על ה־
ספינות הסובייטיות. והיקשו אותן
בתותחים מבוקרי־מכ"ם. לאחר הו־
פעתן של כפינות ה"קומאר" של
ברה"מ נבנו במערב סירות מיו-
חדות להשמדת ה"קומארים"- ס5י־
נות אלה, הקרויות, ,,קומאר קיל־
רס"' מסוגלות להתקרב במהירות
לספינות הטילים ולהשמידן מטווח
קרוב וזריזותן וגמישותו מאפשרות

להן להתחמק מפגיעת הטילים.

חיל שלט הנמצא בשלב התחד-
שות — מעסיק את כל אגשיי

הסובייטים סיפקו, כידוע, למצרים
ספינות־טילים מדגם "קומאר", בע־
לות שני בני־שיגור לט־לים, ו־
"אוסא'י, המשוכללות יותר והמצר
יידות בארבעה כני־שיגור, נוסף
לכד יש ברשות המצרים עשר
משחתות. כתריסר צוללות, שש
ציידות־צוללות, 14 שוליח־מוקשים,
עשר נחתות וקרוב ל־50 טרפ־

דות.
כמות זו עמדה ללא כל הש-
וואה על כל מה שהיה בצוי בחיל־
הים הישראלי. ע0 זאת היה ברור
לראשי החיל, עוד בתחילת הע-
שור הנוכחי, כי הכלים שברשות
הצי הישראלי הם 8יו15י0 ברר

בם.
לא היה םג!ק, גי צריך לחדש

רות־הטורפדו מסיירות בים־סוף
הלו בעולם בשטח הלוחמה ה־ י

ימית. הפתיעה בכך ברה"מ, ש־
פיתחה טיל ימיים, שדוגמתו לא י
נודע במערב, ושיצרה ספינות- /
טילים — כלי־שיט קטן ומהיר /
הצוייד בנשק קטלני. י

במדיבות ימיות מערביות שונ־ת •
ביקשו אחר מענה לאתגר שהציגו
הסובייטים. מדינות כגון ארה"ב,

ים־התיכון ויט־סוף.
היופ מפעיל החיל בים־סוף שתי
ספינית חדשות שגיבשו לא מכבי
(ספינות סוחר שהוסבו לספינות
חיל־הים), טרפדות ונתתות. הן
מסיירות מאילת, שהפכה לבסיס
עורפי של החיל, לבכיס בשארם־
א־שייך ועד ל&ב־אותיה הדרומיים

של תעלת־סואץ.

היום, בחגו של היל־הים, יו-
דעים האנשים המשרתים בחיל, כי
ה<א עולה עתה על דיר המלך.
בבוא היום, ודאי תהיה הרגשה ו

1ם נחלת הציבור הרחב.
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•הוות ^רה"ב מו1לה זכר
הסופרים ע1נת10 בברררמ

נ י ו־ יורק. 12 (סט"א). — 16 שנה לאחר חיסול התרבות
היהודית ואישית בברה"מ אין לראות סימן לכך, כי משהו נעשה
כדי להחיות את התרבות היהודית בשטחיה של רוסיה — דברימ
אלה כלולים בהצהרה, שפירסם הקונגרס לתרבות יהודית, ליו6

השנה ה־16 לרצח הסופרים היהודיים, החל ב־12 באוגוסט.
בהצהרתו מציין הקונגרס, כי
עדיין איו בברה"מ מוסדות חינוך
יהודיים וגס לא עתונים יהודיים.
כתנ־העת ,,קאוויעטיש היימלאנד''
ותרגומם של כמה ספרים מאידיש
לרוסית רחוקים מלספק את הצרי
כ־ם ולקומם את החיים התרבו-
תיים היהודיים בברה"מ, שנהרסו.
הצהרת הקונגרס מזכירה, כי
24 א־ש — פרט לסופרים גם
אמנים ואנשי רוח — הוצאו ל־
הורג. א־ש נוסף נדון למאסר־
עולם. היה זה ב _1 באוגוסט
1952 ובכך הגיעה לשיאה המע-
רכה של סטאלין, שביקש להש-
גיד ^ליל את חייהם התרבותיים
של יהודי ברה"מ. לפני הטיהורים
ומעשי הרצה פעלו כ-450 סופ־
-ים, אמניס ושחקנים יהודיים
כברה'ימ במסגרת החיים התר־
בותיים של היהודים. נ?רביהם נ־
אסרו וחוסלו או נשלחו למחנות

נגיודת־םרך ולבתי־סוהר.
בסיכום הצהרתו מעלה הקונג-

: רס ארבע דרישות
• על הממשלה הסובייטית ל־
בטל את האיסור על חיי תרבות
והיי קהילה יהודיים וכן את ה־
איסור על ספרות, עתונות ותי-
; יש לתת ליהודי אטרון יהודיים
ברה"מ זכות לבנות את מוסדו-
; יש תיהם החינוכיים והתרבותיים
לאפשר להם לבנות בתי־ספר ל־
חינוך יהודי ולתת להם את כל
שאר הזכויות, מהן נה..ים שאר

; המיעוטים הלאומיים בברה"מ
* יש להרשות ליהודי ברח"מ
לקיים מגעים עם יהודים בשאר

חלקי הבל ;
0 בהתאם לעקרונות או"ם יש
להרשות ליהודי ברה"מ, המבק-

שים זאת, להגר ממדינה זו;
9 יש לתת ריהאביליטאציה
מלאה לסופרים היהודיים, שנרצ-

חו, ולענוש את רוצחיהם.
בסוף ההצהרה מזכיר הקונגרס
את תרומתם של היהודים למל-

חמה בפאש־זם.

שיפורים ברשת החשמל בבירה
הברת החשמל במהיז ירושלים
מכניסה עתה שיפורים רבים ב־
רשת החען&ל. בשיחה עם סופר
-דבר'' אי-;ר כ־;חל ההברה בירו-
שלים, כ־ מאז החורף השקיעה
החברה בירושלים בחצי מיליון

ל'י לתיקונים ושיפזו-ט בקווים,
בעיקר בשכונות. חלק מהקווים
הישנים היהלף, יתוקנו הימיים

לבתים רכים.
כזכור גרם השלג ה-:ה נזקים

המגרים לרשת.

!. מתר
קוביות ־חמצן לטייסי־

ההלל
ישוגרו אל הירח ישאי עב90 תכן, כי טייסי־ההלל אשר

את מלאי ההמצן הדרוש להם 61
כשהוא מוקפא בצורת כדורים ב־
גודל תפיסת סיגריות — במקום
םיבלי חמצן גדולים. יהיה זד, ח2־

צן מוצק בהקפאה עמוקה.
מחקו שנערך בהזמנת חיל־הא־
ויי האמריקאי מראה, כי -~<-ן
מוקפא כראוי יספיק לזמן ארוך 8י
10 לעומת חמצן בצורת גאז או
נוזל ה:וטה להתגדף. קוביית הגןנן
מוצק של 2 אינטש, שמשקלה
פחות לשליש הלינדה, ת-1יק לנ-

שימת הטייס במשך ב־ג. שעות.

650,000 זוגות נעליים
 עדת־חקירה כטעם הפרלמנט

1 הבריטי מתחה ביקורת הריגהי
על כך, שבמחסבי הצבא הבריטי
נצטברו 650,000 זונות נעליים מיו-
תר לחליטין. כיצד נצטברו ע ד־
פיס עצומים אלד. — בזבוז כ:6י
המדינה על ציוד שאין בו צורך י

— שאלו חברי הועדה.
הם העלו בחקירתם. כי אפסנאי
הצבא נוהגים להזמין או־.ח כמות
נעליים. טהיתה דרישה בשנים ה־
קודמות, אד בינתיים צומצם הצ-
בא הבריטי בהדרגה ויש בו פחות
ם־200,000 איש. וככל שפחת מ;3ף
ההייליס, גדלו והלכו עודפי הנע-

ליים...

גורם אהר לפער הגדל בין "הי־
צע וביקוש" בשטח זה הוא גידו-
לן המתמיד של רגלי הבריט־פ
מסיבות שטרם נחקרו על־ידי המ-
לומדים. אפסנאי הצבא מיליפיפ
להזמין גפ כמויות גדולות -ל
:עלייב קטנות, שאין להן ביק.-;...

לונדון ללא שמש..
— עוד תושבי ישראל נשזפיט
^ ומזיעים בטכלפראטורות המגי-
עות ל־35—40- מעלות צלסיוס —
קובלים האנגלים, כי השמש א-י
לא שקעה מעולם בתהומי האימ-
פריה הבריטית לשעבר. כמעט ש־
נעלמה משמי לונדון המעוננים ב־
עיצומו של ירח אוגוסט. המרכז
המטיאורולזגי הלונדוני הודיע הש-
בוע, גי כמות אור השמש בתשעת
הימים הואשונים של אוגוסט היתד.
פחותה פי 3 מא1ר באותו חודש
אשתקד, ואילו כמות הגשמים ב־
אותו פי־ק־זמן היתה גדולה פי 1
לעומת אוניסט 1967 — גזג־האויר
הגרוע ביותר בעונת הקיץ מאז
שנת 1929, כמובן מנקודת־רא־־ס

של תושבי בריטניה הגשימה...
דבר זה עורר ,חליפת מכתבים*
ערד, ביז קוראי "טיי5סי. אחד
מהם בשם פיטר צ'אפמן סיפר. כי
ב־2 באוגוסט, בשעות הבוקר, ראה
כתם זעיר של תכלת השמיט, :־
נתגלה לרגעים מבין העננים מיל
לאזור לונדון הידוע בשם "אל־
פא:ם אנד קאסלי (,.הפיל והטי-
רה"). "כמה ממכרי — כותב
ציא:=ו — ראו תופעה זי וברצו-
ני לו־צ.־! אם ראו זאת גט באזו-

רים אחרים של לונדוךרמ־.*..,
קורא אחר מטיל ספק בדיוקן
המדעי של הצ&יות אלה ורואה
בהן רק .הזיית הגונים". :אד,ת
הקוראות דירשת, שר&ש־הטמשלח
יזעיק למושב מיוחד את חברי ה־
פרלמנט שיצאו לפגרה ויבק-:6:
להטיל על ועדת־חקירה את בירור
אמיתותו של התצפיות הסותרות.-
קוראים וקוראות אחייט הנופ-
שים בקייטנות שבצפת הארץ מו-
דיעים על ימי־שםש רצופים הגור-

־- מים לר.ם הנאה 8רוו;ה.
נראה, גי .הליפת מכתבים*
משעשעת זו בעניין העומד ברופ
עולמם של ;־א:גלים — מזג־־אייר
— תימשך על דפי .סיימם" עד
שתחלוף עונת הקיץ הבריטי הק-
צר יענני הסתיו הרגילים יתקשרו

בשמי בריטניה."

סווטלאנה שרפה
דרכונה".

_ ת;.־בה על בא"ר בעתוו הצר*
4- פתי "ליאורור" שטען. -י
סוואםלאבה היושב־! בארה"ב ד־
בלת מבדידות ומתגעגעת על רוט*
יה — קלח.־! ביו ע,-ל סטאלין -כ*
תב ארוך לידידה בפאריס, בל גיל-
תה שהיא שרפה את דרכו:" ח;וב־
ייטי ובדע1ה להתאזרח בארד;"!:
לכ"ת-גלים את תקיפת יש־בתה ב־
אמריקה (5 שניב) הנדרשת לפי
הוק־הההאזרחות האמריקאי. ה־א
מלפרת, כי שרקה א־ הדרכון
לאהי שפתחה העתונות הסובייטית

במסע ההשמצה נגדה...
"אינני סובלת מגעגועים — :נ־
עימד, םוואטלאנה — ־לעילם יא
אח?0־ לרוסיה. לאחר שחייתי :־
מולק־ה חיי הסגר במ~ך 40 ־1נד..

ב:;מת ונ:ל;;ים עניין ותוכן''...

הספרון האדום הסובייטי
ן. זסגרת התערוכה הסובייטית
!• הפתיחה עתה בל־נד-ן --פיצים
מארגני התערוכה ספרון אדום, ש־
הוצא לאור בלשון האנגלית ;;ל־
ידי ההוצאה הסובייטית .נובוטטי*.
ספרון זה, המחזיק 500 עמוד, כו-
סי בין השאר פרטים אלה על

ברית־המוצצות ועל הישגיה .-

• בייה''מ כוללת 109 לא־םימ ,־כל
דקה מתוספים לאוכלוסייתה 6:6־

שות...
גוסקוה גדולה יחסית מזו של תו-• תצרוכת המים של כל תושג
יורק., שבי לונדון, פאריסי או ניי־
• חופש־הדיבור בברית־הטי!1גות
— טוענים עורכי הספרון — מוגן
ומובטח על־ידי החוק. "אדרבה —
מטעימים הם — להביע בגלוי דעה
על מחדלים היא לא רק זכותו
אל* גט וזוגתו של נל אזל!/ 8וב*

ייטי",..
• לנוי 80רץ 0די0 *< גהניס
האזרחים הסובייטיים גם טחופ*
אחר, שכפי ח:ראוז זוינגו 8!נוי ג*
ארצות הקפיטאליזם — הזח3ו1
מרעש: .יש בטוסקוה תחנה מיו*
חדת נגד־רעש, בה עיגדיס ט/נ*
ד0י אנטי־יעש המגוייייט גטג*
שירים לטדירת רעש ולגילוי טית*
קנים המקימים רעש. 8טרת0 זי
ראשית של מהנדטיפ אלמ ח**

להגיע '!שקט גזירבי...־

עולם
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ה"נם בתערובת צ.ה.בי

כרטיפיס במכירה מוקדמת ניתן להשיג
במשרדי הכרטיסים בת"א, חיפה, ירושלים

ויתר הערים. כרט־ס־ם לקבוצות מאורגנות \~"/\~י
,̂ ניתן להשיג במשרדי יריד ־מזרה יום יום ? ( ן
̂י\ מ־08.00 — עד 1)13.0 וב־ום הביקור בקופות /7<ז
£̂3̂ התערוכה. י

ו־א?־"1 תחבורה ,,דך — קו 47 מהתחנה המרכזית, י̂/
קו 48 מרחבת הרברט סמואל וכן ש־רותי

אג"ד ורכבת ישראל. הועדה לחגיגות ו11נת העשרים



פ. אילוץ נדרש
להתנצל

ראש עיריית חולון פ. אילון
נדרש להתנצל על מה שמתואר
כ..סגיעה בארגונים הציבוריים ב־
ראשון־לציון, הלוחמים נגד מפעל
.הביוב יגל גוש דן" במגתב ק־

קלח אליז עו"ד ח. גיבשטיין.
הםכתג מסתמר על דברי8 ק־
פירסטי בעתונות, לפיהם אמד
אילון 8י עיריית ראשיו לגיון נו-
טלת תחת חסותה את "מפית
ההוקי — והפותה היא לארגונים
הציבוריים בראשון־לציון המתנג־

דים למפעל הביונ.
ראש העירית נדרש להתנצל
בפומבי ולתרים 500 ליי לאיל"ן
עד יים ף, שאס לא כן — נאמר
— תוגש נגדו תביעה במכתב י

משפטית על הוצאת דיבה. (ע)

שיט על *מ המלח...

הפלגות קבועות בין עין-גדי לעין־פשחה.
גדי) החלו. ירחצה במעיינות בעין-פשחה ומעיו דוד געיו-

מקומות יש להזמין מראש-
אפשרויות הזמנה:

02-24000/02 ירושלים: ''אגד-תיור", טל. 28279-
תל-אביב: החברה לפיתוח חוף ים המלח,
טל- 03-51602

ס ד ו ם 1 המועצה האיזורית ''תמר'",
טל- 057-96009

•?*
<;' י0ר>1! 2 61"! 3ארל/ 0] י *$£ (ר
משרד התיירות / ההחלקה לעדוד ת"תת פנ*ם
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< השומר" , , פוום היו אנשי 
היום יש צנחני צה"ל
^ איר צמח כוח המגן העברי 60-3 השנים האחרונות

קרא ?

ו 111 מאת אפרים־ תלנמ 1

קימורו הדרמתי ש5י םח המג9 מ"השומר" ו^ד צה"ל
להשיגו בסניפי .דבר־ ובחנויות הספרים 17פו־*ת "דבר"

 "י
י ו י " 11*—— . י ר~~ 

מאת סופר "דבריי
ןעגייג"ם ערבייט

המלך חו6יין ובגי נזקופחתו ייצ־
אי ב־27 לוולדש זד. לפאקיססן
להשתתף בחגיגת הנישואין של־
יורש העצר הירדני הנ0יו הסאן
עם ה51יכה 9רווד. גתו -6ל גויניז־

טר התוץ הפאקיסטני לשעבר.
יש להניח, -שהביקור ינוצל גם
למגעים בין חוסיין לבין מארשל
איוב חאן, הואיל לפאקיסטן מע־
ניקה לירדן זד. 8כגר סיוע צבאי

בעיקר במדריכים.
נשואיו של הפאן בן ה־21 יביאי
סן הסתם לקיצו את הייכוח ה־
משפחתי שהיד. נטוש בתוך אר־
פון בסמאן ברבת עמון בשל ה־
היתר שנתן חוסיין לתת לאחיי
"הדרכה מינית מעשית'' מגיל
צעיר. מ1הגי זד. של חסאן עורר
גל של וכילות שלא 6סק כמעט
בשלוש השנים האחרונות פאז

?שנ מלימודיו בלונדון.

חוסיין ייצא
לפאקיסטאן

תמרונים נרחבימ
בדרום אפריקה

, 11 (עיר). — ג ר ו ב ס נ א . ד ו >
כמד. יחידות של חיל־האוויר, במ-5,000 אנשי צבא, 700 כלי דכג,
יוחד מסוקים, משתתפים ב"מבצע
סיבאסת'', הגינוי שניתן לת&רונים
הנרחבים ביותר, שנערכו אי פעם
על רקע הלוחמת נגד ה&רטיזאניט

בדרוס אפריקה.
התמרונים מתנהלים בצפון מדינת

טראנסוואל. ה0 נפתחו אמש.
משקיפים מציינים, כי התמרונים
נועדו לשמש אזהרה ברורה לחנו־
עות השיחרור הדחם־אפריקאיות.
שחבריהן ניסי לשוא במשך השגת
שעברה להסתנן למדינה דרך רו־

חיה, מוזאםביק ובוטסואנה.

נשיא ,נאמן מרקוס'
יבדוק אפשרויות
לרכישת סחורות

סטנלי טרקיס, בעל שרשרת חנו־
יית הכל־בו המפוארות בארה"ב
"נאמן־טרקוס", בא בפוצאי־שבת

. לביקור בישראל.
נ!גת סיורו יגארץ יגדוק סרקו0
את האפשרות להגביר רכישת
מוצריס בישראל מדגמי האופנה
האחרונים, אביזרי לגוש, מתגית
וכדומה. כן ינהל מי''מ על עריכת
שביע ישראלי בחנות הכל־בו ב־
דאלאס בחודש אוקטובר בשנה
הבאה. השבוע הישראלי בחנית
בדאלאס יהיה האירוע החשוב ב־
י<תר במערכת קידו0 המכירות

של ישראל בארה"ב.
הנציב המסחרי של ישראל 3ניו־
יורק אהרן נורי הביע את תקוותי
שאם תתממש התכנית לקיום ה־
שבוע הישראלי ב.נאמאן־מר?וס".
ייפתחו א6קים חרשים למכירת
מוצרים ישראליים פעילים בחנו־
יית הגל־בו האקסקלוסיביות ג־

ארה"ג.

לאן נעלמו ילדי תימן
(המשך מעמ' 3)

שטי, שנתגלתה על־ידי הוועדה
במהלך חקירתה, מתברר בי רחל
נקברה למחרת פטירתה במחנה זה.

ההורים סירבו לקבל
חזרה את הבת
מבית־החולים

משפחת הלי עלתה לארץ באוגוסט
1950 עם בתה חנה שהיתח בת
שמונה חדשים והועברה לנוחנר.
שער־העליה. מיד ע0 הגיעה ה"כ־
נסה הילדה לטיפול בבית־התינוקות
ומשם הועברה . ואושפזה הבית*
החולים רמב"ם בחיפה. לאחר 8:ן,
טוען האב נחום הלי בתל־נתו,
הוחזרה הילדה למחגד. ומאז נעלמו

עקבותיה.
החקירה גילתה את התיק הרפו־
אי הנוגע לילדה שממנו עול,־,, כי
היא היתה מאושפזת לסירוגין ב־
בית־החולים רמב"ם. ב־20 במאי
1951 הוחזרה חנה לבית־הח־נוקות
במחנה ונשארה שם עד לאחר
שהבריאה. חלק מעובדי המהגר. ש־
נחקרי זכרו כי ההורים סירבו ל־
קחת את בתם בטענה, גי מצבט
הכלכלי והבריאותי אינו כשיר.
בהו,אם לרישומים שבידי הוועדה
הועברה הילדה באמצעות עובדי
ו!סעד לבית־התינוקות בפרדס־חיח
ובבנימינה ושם המשיכה לקבל את
הטיפול הרפואי. הקשר עם הוריד,
אבד ובשנת 1953 נמסרה הפעוטה
באמצעות לשכת־הסעד בחיטה ל־
משפחה אומנת, מקום היא נמצאת

עד היום.
בשנת 1963 פנו ההורים למשט־
רת חיפד. בבקשה לאתר את בתם
ולאחר חקירה אותרה הילדו- ונער־
כה פגישה בינה לבין הוריה. לפי
טענת מנהל המחלקה לטיפו1! בילד
במשרד הסעד, סירבה ? הילוז! —
והיא מסרבת גמ ד.יו0 — ל!זזיל
להוריד. הטבעיים בטעגר. שהם ונחו
אותה. הילדה שהיא כיום נח 18
נמצאת עדייו אצל המשפחה האו-
מנת ולשכת הסעד נושאת בהוצאו-

תיה.
דוד נגר תתלונן, גי נעלמה לו
שלישייה סביח־החולים בצפת בשנת
1952. כן טען, גי אשתו ילדה 3־

1950 תאומים ואחד פחם נעדר.

השלישית של משפחת
נגר נפטרה

הוועדה גילתה, גי אט המשפחה
איש&זה 3־3 באפריל 1956 גבית־
החולים "הדסה'' בצפת ושם ילדה
שלישייה. גל שלושת הנולדים
נפטרו. באשר לתאומים התברר,
גי האם ילדה ב־9 ביוני 1951 ג־־
אמבולנס בדרך לבית־החולימ ה־
סקוטי בטבריה ילד זכר שנשאר
בחיים. למתלונן לא נולדו גל תאו־

מים, נפי שהתלונן.
מקרה אחר שבו נעלמה ילדה
ועקבותיה לא נ&צאו קשור במשפ-
חת עמרן. ב־3 באפריל 1967 ר.ת־
לונן חיים עטרן בפני הוועדה, ני
בתו רות, תינוקת שזה עתה נולדה,
נעלמה בשנת 1949 ממוסד אם וילד
של ויצ"ו בתל־אביב. החקירה
העלתה, ני לאחר עלות המשפחה
ארצה נרעד. האשד. ללדת בקולנוע
המחנה בעין־שמר ביוס גשום ומוש־
לג. הילדה רות הוכנסה לבית־
תינוקות ושהתה שט תקופת־מה.
משם נשלחה למקומות אחריט ויו־

תר לא ראוה.
מאחר שהאב ציין בעדותו, גי
נאמר לו בשעתו, שהילדה גשלחח
למוסד אט וילד בתל־אביב בדקה
הוועדה את כל פנקסי המוסד ולא
מצאו! כל רישום המתייחס לילדתו
של המתלונן. כמו כן נבדקו האר־
כיונים של 25 מוסדות החל מבתי־
חולים וגופר במוסדות תינוקות
וחברה קדישא ולא נמצא גל רישום
חמתייווס לתינוקת הנ*ל. מאחר ש־
ארניון בית־התינוקות של מחנה
ראש־העין הושמד בשעתו, לא יגלה
היועדה לבדוק אם אכן אושפוח
הילדה בבית־התינוקות בהתאם ל־
דברי האב. מסקנת היועדה במקרה
זה — כמו ב־22 מקרים אחריט של
ילדים נעדרים — היא שגעשו נל
המאמצים הסביריט למצוא את ה־
ילדה אך מחמת סיבות שונות,
בין השאר, אובדן רישומים, לא
עלה גידיו: לגלות את גורל הילדה.
הסיבות שהביאו לתופעה
בסיכום חקירתה מונה ועדת ה־
חקירה את הסיבות שהביאו לדעתה
לתופעה המדהימה — ש־42ג יל־
דים נעלמו בשעת־ והוריהם לא ידעו
על גורלם או לא האמינו להודעה

שנמסרה להם על מות ילדיהם:
0 עלית המוני!: תוך תקופה

קצרת.
* גדודי אונלוסיד, בפנים ה־
ארץ ממחנה עילים אחר למשנהו
וממחנה עולים למעברות ומקומות

שיכון אחרים.
• הפרדת בנים מהוריהם ו־
אישסוזט בבתי־תינוקות ובבתי־
חולים ללא רישום פתאים או ברי*

שום משובש.
• תחלואת ילדים יחסית רבת

ותמותה.
• שיבושי שמות ברישוסיט
שונים במחנות ובמוסדות שטיפלו

בעליית יהודי תימן.
על תחלואה ותמותת ילדיט ועל
שיבושי שמות מרחיבה הוועדה ב־
מיוחל את הדיבור בהגיעה למסק־
נה, גי שתיים אלו הן העיקריות
שתרמו להיעלמם של הילדים ואי

הידיעה על גורלם.
מתוך חקירת הוועדה מסתבר,
כי עד לשנת 1953 עלו ל־
ארץ לא פחות מ־70,000 יהודים
מתימן. איו בידיה מספר הילדים
התימניים בעליה זי אד היא מסי־

קד., שהיא היה גדול ביותר. רובם
ככולם של הילדים התימניים שעלו
עם הוריהם או בלעדיהם היו במצב
בריאות ירוד והיה הכרח לאשפזם
בבתי־תינוקות ובבתי־חולים מיד
עם הגיעם ארצה ועל־ירי כך להפ־

רידט מהוריהם.
הוועדה מציינת, כי יש גידה
ראיות, שלמרות המאמצים הרבים
שנעשו בשעתו להנראתם של ה־
ילדים מספר רב מהם נפטר בהיותם
במצב בריאותי קשה ביותר. מסקנ־
תה היא, שגם אם לכאורה המסטר
316 ילדיפ שנפטרו נראה גדול
יחסית למספר התלונות, הרי יה־
סית למספר הרב של הילדים חתי־
מניים שעלו ארצה יכן בהתחשב
במצב הבריאותי של הילדים געת
עלייתם — אין זד. מספר מפתיע.
מתמת חיסולי מחנות לא
הגיעה ההודעה על פטירה
כן השתכנעה הוועדה מחוטר
הראיות, גי מחמת שיבושי שמות,
נדודי אובלוסיה וחיסולי מחנות
קרה לעתים שהודעה על הפטירה
לא נתאפשרה או לא הגיעה להורים
בשעתו. כתוצאה מכך, נקבר הילד
לעתים בשם משיבש וללא ידיעת
ההורים ולעתיט ללא נוכחותם. היו
גם מקרים שמחמת מצב כלכלי או
טרדות אחרות לא טרחו ההורים
להופיע בבית־החוליט ולקבל גופת
ילדם שנפטר לקבורה. מאידך גיסא,
הגיעה הוועדה למסקנה, ני רובם
ככולט של הורי הילדים שהגישו
את תלונותיהם באיחור רב עשו
זאת בתום־לב, כדי לדעת בכנות

מה עליה בגורל ילדיהם.
אשר לאי גילויים של 22 הילדים
הנעדרים תולה הוועדה את עיקר
הקולר בהשמדתם של פיסמכיט
ורישו&ים לאחר חיסולם של מח-
נות העולים. במחנה עתלית, למשל,
היו בית־תינוקות ובית"עולים. ב־
ארכיון המחנה לא נמצא כל מיסמך.
מסתבר, כי עם חיסול המחנה רינ־
זד. הסוכנות את כל המיסמניפ
הנוגעים בו נאחד הצריפים העזו־
בים במקום. אך כאשר הוועדה חיפ-
שה למצוא אותו בצריף נתגלה,
ני עט עבור הזמן שימש המחנה
נסעירז? ולאחר מבן כמחנה
שבויים... עובדי בית־התינוקות לא
נהגו לשמור מיסמביט כלשהם. לפי
דברי אחת העובדות פנקסים וגר־
פיסיות שנתמלאו, הושמדו ולא

נשמרו.

מיםמכי בית־התינוקות
של בית-ליד הגשם

. .כילה אותם
פ"סמגי. מוזנת העולים בנית־
ליד נ&צאו. בצריף -עזוב. בצריף
עזוב אחר מצאה הוועדה את פנקסי
ובן תיקים רפואייט בית־החולים .
של חילים. לעומת זאת מיסמני
בית־התינוקות לא נמצאו. נתברר,
גי עם חיסולו רוכזו מיסמכי בית־
התינוקות בצריף עזוב אחר והגשם
והזמן כילו אותם. תימניים שנפטרו
במחנה עולים פרדסיה כולל ילדים
נקגרו נדרך כלל בבית־העלמץ ב־
נתניה. קיוותה הוועדה למצוא ב־
משרדי חברה קדישא בנתניה רי־
שימיט ורשיונות קבורה של אלה
שנקברו במקום ובכך לנסות לאתר
את הילדים שנעלמו ואשר נפטרו
ללא ידיעת הוריהם. אולם נתגלה,
כי הקברן במקוס אמנם שסר על
רישומי הסטירות ורשיונות הקבו־
רה בביתו אולם עט מותו בשנת
1960 השמידה אשתו את המיסמ־

גים.
חלק גדול מ־22 הילדים הנעד-
רים היי תושבי מחנה עין שמר.
עם חיסול הסחנה נשמרו המיסס־
נים בצריפים עזובים ללא שמירת
ועם עבור הזםן אבדו או נשמדו.
גט התיקים הרפואיים של גית־
החולים במקום נחלקם הגדול לא
נמצא ומסתבר, כי עם חיסולו רוכ־
זו מיסמכיו בצריף עזוב במחנה
העולים בפרדס־חנה. רק על־ידי
מאמץ רב הצליחה הוועדה למיין
מקצת מן החוסר שנותר לפליטה
גצריף זה ולזהות בא&צעותו ילד
זה או אחר שנעלם. כן הושמדו
ונעלמו רוב המיסמכים של מחנות
העולים בפרדס־חנה ובבאר־יעקב,

ע0 הקמתה של היועדה נתפרסמו
בעתונות־ וכן נמסרו לה ידיעות
שביקשו לטעון, כי ילדים תימניים
פישראל נמסרו ליהודים בחו'ל
או נמכרו לאימוץ. היועדה קובעת,
גי חקרה !;ארץ אם יש יסוד לכאו־
רה לידיעות אלת אך לא הגיעה
לתוצאות. לדעתה, הידיעות שב־
ידה טצדיקזת לכאורה חקירה ב־
ווו"ל. היא דיווחה על גך לשרי
המשפטים והמשטרה במנתב מיוחד

והטליצה על עריגת החקירה.
עמו8 נוטלי

.110 .€0 €1א*5118^1 118¥ז^£€ 19£
קעגס^ור<" חברה לביטוח בערבון מוגבל, לונדון

, ,־ש,־ת' בע"ט, רחוב הנדיר העברי 2, תל־אביב סוכנים כלליים בישראל ח. פלט

מאזן מרוכז ליום ת בדצכובר, 1967
 (בלירות שטרלי::)

31.12.1966 31.12.1967 11.12.1966 51.12.1967
ףך ש!י אחרים והשקעות אחרות 9.917.194 8,838,631 קר"ת חופשיות 3.847.500 1)£47,50.3ניי(!,ות עיך .^ המ0שלה או בערנותח 4,326.494 2,399,874 הון סניות 750,000 750.000השקעות; 7י"י י־?דנית: 1ייף,ת .,

ח'לואית. 1230,874 2,067,782 רווח נקי 656,453 558,256
5.155^758 5,253,958 _ 13,306,287 16,474,562

רכוש קבוע ן 662י45 88.515 י ~ קרנות ביטוח: (פחית ביט־ח ?ש:ח) 11,328.066 10,602,692
תביעות תלויות: (פחי־ בימית מש:-) 4,871.894 4,331.976
רכוש שוטף: _ .,,. ""י""* התחייבויות 'טוטפות: 3,235,996 2,581,697
_ ביינות חברות בינרח ו 702,159 4.7*" 1̂ ־ 2 .3  ̂

של יי""

6,436.141 9,429,673"ר^שוטלאחר^

̂* י06'462  ̂ פקדונות אצ7 הכרות בטוח:

25̂_ 8"י23,286 פריז, רטרהאז ושות', רואי חשבון 25,392,073 23,286,538 222
ףו"ח עטקי בטוח גליליים לש:ח שנסתיימה גי,־8 31 בדצמבר, 1967 דו"ח ,-ו,-ח ול!83־ ?־ש:ח ש:סתיימה 5יו= 31 בדצמבר, 1967"סנטשורי" חברה לבטוח בע"מ, לונדון

(בלירות ישראליות שלמות) (בלירות ישראליות שלמות)
51.12.19 -ססד _ 0עס?, גט,ח ־לל,,0 12,40$ 17,701 66 31.12.1967

פרטיות 1 380,222 436,887 ־
ננכוי — בטוח משנה 61,844 80.610 1 ח ו ת —

318,378 56,277ג ריבית מנירות ערך 4,984 4,387
נוטף — הקטנה בעתודה לסכונים שטרם י רווח חח מפדיון ניירות ערך 8,447 4,887

חלפו (בנכוי בטוח משנה) 16,873 13.763
גרמיות לשנת הדויח 335,251 370.040 ףווח _ יתיד, מועברת למשרד הראשי1 13,431 9,274

דמי רשום ודםים אחרים (בנגר בטוח מענה) 42,363 61/744 022^ (18,427)
377,614 431,784 -—— ־ —

̂" ךןמגקריט: " ייתביעות 268,753 313,217 דין .־- יי בנגוי - בטוח טש1ח 37-741 45,208 י י"" 
231,012 268,009 בקרנו את דו"ח רווח והססד הנ"ל של עסקי ,,ס:ט~ירי* חכרה לביטוח ל־נד1ן

דפי עמלה ששולמו 130,969 181540 גישראל ליום 31 בדצמבר, 1967 עם המסמכים שהוגש- לנו לבחינה.
הוצאות חנהלה וכלליות 28,042 30,963 עלינו לציין, כי: (א) עתודות הבטוח בראשית ד.~נד. ובס־פה הושבו על בטי*
 י 903 214 ^40 מהפרמיות נטו של ענף הביטוח האלמנטרי ו־0־?15 מהפרמיות נטו של ענף

159011 
?

5 נהפרסיות  ̂ , 31) ה־צא.־ת ההנהלה בחוץ לארץ הובא־ בחע-ב.ץ לפי 23 ־ביט־ת הימי
י
ננכוי - דםי עמלה מבטוח גשנה - 427,

̂י'"יי ל8י י'*י1" יי3"1־ ̂י'"י1 התלויית ל־יר יי־ ־ה י'יבא־   159,011 191,176 :0י י (5) ייי
390X123 459483 • א3ר"2 6ל15ן ""ותי

1 ——— רןאי לןק;בוץ

הפסד — עובר ידויח רווח והססד 12,409 27,701 24 ב"לי 1968

דורשים לחקור צפיפות
ההפלגות באניות "צים"

אדריכל ליאו שיינפלד, עתה תושב ארה"ב ומי שתיכנן את
נ1924, מגיש שי מיוחד מפת העיר תל-אביב הראשונה ב
לשר הדואר י־ ישעיהו, בצורת גליון אמנותי שהוכן על־
ידו- הלוח מעוטר בבולי ישראל והוקדש לשלושה אירו-
עים 1 יובל הצהרת בלפור, מלחמת ששת הימים ו־20

למדינת ישראל־

מאת סו&ר "דבר" בהיפה
איגוד הימאים פנה ביום א' למשרד התחבורה בבקשה לערוך

תקירה רשמית בעניין צפיפות לוח ההפלגות של אניות הנוסעים
של חברת ,,צלם" בעונה זו. לטענת האיגוד, מביאה הצפיפות לעומס
יתר המוטל על הצוות ובעיקר על מחלקת השירותים, והלוח אינו

משאיר לאנשי הצוות זמן לנוח ולבלות בחיק המשפחה.
הדרישה התעוררה לאתר מה ש־
קרה בסוף השבוע לאניית הנוס־
עים .תיאודור הרצל*, שעות ספר
רות בלבד אחרי שהגיעה האניח
לנמל היפה מהפלגת סדירה מאי־
רופה, היא יצאה לשיט־חופים ל~
אורך חופי הארץ. כשחזרה משיט
החופים הפליגה שוב במסלול ה־
שיט הרגיל שלה. אחד המלחים,
מרדכי בריש, בן 43, קיבל התקפת
לב על סיפון האניה, ולאחר שםת
נאלצה האניה לחזור לפנות נוקד
לנ0ל. גפ י1ני מלצרים, חיים פאנ־
גו, בן 315, וזאב בנדס, בן 50,

קיבלו התקפות־לג ונזקקו לאיש־
פוז.

האיגוד ביקש ממשרד התחבורה
לבדוק את תנאי השירות הרפואי

לצוותי האניות.
בתגובה על הודעת האיגוד אמר
דובר "צים", כי אניות הנוסעים
של החברה מפליגות לסי לוח הפ־
לגות קבוע מראש, שנקבע בהס-
כמתם ובידיעתם של אנשי הצוות

יאיגוד הימאים.

עליה במספר
נזקקי הסעד

ביולי חלת עליה קלה גג?ספר
הנזקקים לקיצגית משרד הסעד,
על אף השיפור במצב הכלכלי.
עליה זו, התרגזה בעיקר. בערים
ירושלים יתל־אביב, שנוספו בהן

קריב ל־00נ מקבלי תמיכות.

אנריקו מאסיאם הז&ר היהו-
די צרפתי, יליד אלג'יריה עו-
מד להגיע לישראל בסוף החודש
לסדר־: הלפעוי;. אנריקו מאסיאג
התלווה לכוחות הצנחנים במלחמת

ששת חיפיס.
;5)

משרד ההוצאה לסלע? -
3תי המשפט גת־א—יפו
תיק כס. 10995/68

הודעה בדבר מגידה פומבית
של מטלטלץ

מודיעים בזה ברבים כי ביום
20.8.68, בשעה 14.15, תתקיים ב־
פחקן ,.ארי* דחי החרש 26 תל־
אביב, מכירת פומבית של מטלטלי
החייבים: רוזן יעקב, משר, בן־
ישראל, סמיאלוב רחל, עבור אי
תשלום חוב לתובעים וילי ורבקה

רוזן, לפי הרשימה דלהלן;
1. 1 קשור חשמלי עם שולחן

מרובע,
.ג. 1 מנוגת קידוח חשמלית.

3. 1 משור חשמלי עפ גן
שולחן.

על הסעוניינים בקניית המטל־
טלין לפנות לפקיד ההוצל"פ במ-
קום ובשעה הגיל. על המציעים
יהא להפקיד 1?10 מסכום הצעתם.

שי שי
הטוצי לסוע? כת-א-יסו

המוסד לבטיחות ולגיהות
מחלקת ההדרכה
מודיע על פתיחת,

1180 8
ק018 ^^

לממונים על פ<צוצ<נו
בחיפה, בחודש אוקטובר 1968

• מטרת הקורס : הכנה לבחינות הסמכה של מחלקת
הפיקוח במשרד העבודה

0 מיו?!ד: לאחראים על פיצוצים במחצבות ובמכרות
ולמפעילי חומר נפץ או למטפלים באחסונו

• משך הקורס; 160 שעות לימוד
כולל: שלב א': 40 שעות הכנה במתמטיקה

ומעגלים חשמליים
שלב 3': 120 שעות — תורת הפיצוצים ותחיקח
הערה: העוברים את המבחן של שלב א' יעברו לשלב ב'

הקורס יתקיים בשעות הערב, פעמיים בשב-־ע
• ברגר פרטיט והרשמה לפ:ות ל-

המוסד לבטיחות ולגיהות
חיפה, שדי המגינים 47, ת"ד 1890, טלפון 525029

— י י ? ? ~יי

ה§פ9ו11? סדרה די
(צבעונית)

רשימת הדפד3ות:
9 הכותל המערבי — 0 טבע הארץ במקרא ובתלמוד

• מו)יאיו .שיא< • נו3י {חל חימייצמחים ובעלי חיים
9 מוזיאון רוקפלר 9 סנט קו:ר<נח

המחיר • 2-50 ל־י
בניתן המכירות של משרד הנטחון ההוצאה לאור נתערוכוו

ונה־ל ניתנת הנחה 0י?25 על ב5 פרסומי ההוצאה-
בביתן ההוצאה תוכל גס לרכוש את

,ידען הנשק בעו<מ'
שהופיע במיוחד לתערוכת צה־ל-

הנך מוזמן לבקר בגיתן ההוצאה*

8 ^" 1

^ 
^?*ו^תתו  *ווו1ו חאן 

< ע<ד2 ,?(

17 ש., *!

4 ? מ0;ךצ;י־ד, על הוף י?7, ־:'! ־.ל1־אע־ג. י.

2 שנות צה"ל בתערוכה. | 0 +  .$
4 • + כלט־, גבורה הצילה חיי ילדה. (

ק * מח עושים ילדי־אירופה בחוטש הגדויי 1 /

י? ? .גס־בעירה* — סרט ישראלי חדש, )

/ >$*3י 91$> 0181,+* |

/ * ~^* ^^\ 5
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ע'י 8. ל;דאו
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הוצאת ,מסדה- בע-מ,
רמת־:ן י

חומר מקיף על תי-
אוריות של הגרלות,
שיטות, מטרות והישגיס

ל ט כ י ר ה : בהוצאת "מסדה",
מחלקת המכירות

רח' ז'בוטינסקי 21, רטת־גן,

סטימצקי בע־מ, מחלקת
הסגירות, רח' הרכבת 22,

תל־אביב
ובכל הסניפים.

על סי .סעיף 149 (1) להוק
התגנון והבניה תשב'ח 1%5
ניתנת בזה הודעה, בי הוגשה
לועדת המשנה לתכנון ובניה פ-ת
בקשה ל!תן הקלת בגיד, על חל-
קה 18.19 בגוש 6353 בפתח־

תקוה.
לפי תכנית המתאר החלקה ה־
נ'-ל גמצאת באזור תעשיה בי
מותר לבגלת מבנה בגובה של 12
מסר. בקשת בעלי החלקה היא
להתיר להם לבנות מיתקן וכ-
וורת לתערובת בגובה של 30.4

ם' ע"ש מפעלי הספקה בע"מ.
כל מי שיש לו התנגדות מאיזו
סיבה שהיא לבקשה הנ'"ל יואיל
להגישה לועדה תור 15 ייפ מפר-

סום הודעה זו.
לאחר המועד ה;''ל תיעבר הבק־
1ה ליעדה המחוזית לתכנון וב־
:יה ברמלה והיא תחליט בנדון.

י. פינגרג
יו"ר ועדת המשנה
לתכגון ובגיה פ"ת

•עד,־; המש;־ לתג־-ול ו3־.יד,
פתח־תקות

הודעה
ניתגת בזה הודעה בהתאט לסעיף 149 לחיק, כי מר שא־ל מגנזי
. בקשה הגיש ללעדד. הסקוטית למרחב תכנון מקומי בטחת תל-אביב,
להתרת תוספת בניה למבנה תעשייתי קיים — בגוש 6006/7, מגרש מט.
נ, באזור התעשיה בטטיה לתפנית מאושרת. כל בעל ?רקע אי פנין,
אי םחזיקיהם, העלולים להיפגע עיי אישור ההקלה האמורה, רשאים
לעיין בתכנית ולהגיש התנגדותם, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה
זאת, במשרדי הועדה המקומית למרחב תכנון מקומי מחוז תל־אביב,

לחוב אחד העם גס. 9 (מגדל שלום מאיר) תל-אביב.
ד. ברוידס

יויר הועדה הסחוזית לתכנון ו^בגיח, 0חח תל־אניג.
י*א אב תשכיח — 5.8.68

הודעת לסי סעיןז 149 לחוק הת8:ון והבניה
תשג-ד! - 1965 (להלן: .החוק-)
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העוירות הבו!6*?* ©
ודוגגתיהחווי  ̂.1̂ חיםת-נובר^ינתניחינאר וטגנ1יו . ?1־ו111^ק-תלאנינ־ים 1 -

משרד הבטחון ן אגף הנוער והנחיל ב
מודזע בזה 1
9 - ־ על משרות פנויות בגת"ע
י 9 ש א רר ' ר ד מ
לידיעת הו?ר^ ו
הכישורים הנדרשים: ן
א. השכלה אקדמאית בגיאוגרא0יה (ב. א. או 0, א.) 1
ב. בעל נסיון בהוראה 0; הדרכה. 1
ג. ק5ין או סלול גשיחרר טגה"ל. 3
ד. יועדף בעל נגיה בעגודה עפ נוער. י 9
נונוגי המטרו!: |
ז1. מקום עבודה: תל־אביב 8
ב. העבידה קשורה בנסיעות וסיורים בכל הארץ. 1
: ג. דרוג השכר — עפ"י נתוני המועמד. 8

רכז תעסוקת אזרחים 1
הכישירים הנדרשים: 1
א. קצין משוחרר צה"ל בדרגת סגן—סרן. 1
ב. בעל נםיון צבאי בעבודת שלישות. 1
?; נתוני המשרה: 1
י; א, מקום עבודה: תל־אביב י ו ?
־; ב. דרוג השכר ייא — ייב מדרוג האחיד. נ
? מועמדים געלי נתונים מתאימי6 יפנו בכתב | ?
: ב0ירוט תולדות חיים והנתונים ויציינו המשרה 1

; הרצויה להמ (על המועמדים להעביר בין היתר §
•; את מספרם האישי במלואים). |
אונ ההצעות יש להעביר עד יום ה' 22.8.68 אל |
משרד הבטחון, אגף הנוער והנח"ל, מחי גדנ"ע, ן
:-= ת"א, הקריה, רחי גי מסי 17. 1



?3רןץ^פור^
נבחרת אירלנד תבוא
לישראל ב"8 בספטמבר

נבחרת הכדורגל של צפון אירלנד הודיעה, כי תגיע לישראל
נ־8 בספטמבר וב־11 בו תעזוב את ישראל.

הנבחרת תקיים ב~10 בספטמבר
משחק בין־ארצי ידידותי נגד ננ־
חית ישראל. משחק זה יערך ב־
0ג.6 אחה"* באי־צפדיין בלוטפילד

ביפן.
בעתיים -שלחה אתמול ההתאוז־
דות הישראלית מברק לדרום-קו־
ריאה נדי לקבל פרטים על ביאה

קל נבחרתם לישראל.
ישראל הודיעה, גי אט עד ה־18
לחודש זה לא יתקבלו פרטים יבר
קל המשחק שנועד לתעוז־ ג־1

בספטמבר בישראל.
בינתיים הגיע חוזר מתקינפדו־
ציה האס"אתית בו מזמינים את
להשתתף במשחקי גביע אסיה לק־

אליפת ישראל, קבוצת מכבי ו;"א,
בוצות אליפות. משחקים א? ד.
יערבו בתחילת חודש ינואר הק-

רוב רבאנגקוק.
גן מודיעה הקונפדרציה, גי במי-
דה וירשמו פחות מישש מדינות

— יבוטל הטורניר.
מכתב אדור הגיע מרודזיה בו
היא מבקשת שישראל תתמוך בה־
צעת אוסטרליה לגבי סדר המש־
הקיט המוקדמים לאליפ<1. העולם
הקרובה. ישראל דחתה את הבקשה
הרודזית ובשלב המוקדם תשחק
עט גנחתי: צפון־קוריאד. וניר

זילנד.

ה לקראת משחק נ ו כ ת
הפועל ת"א - כוכבי הליגה
קבוצת הפועל ת"א עם שחקניה האמריקאים החדשים תערויך
היום אימון אחרון לקראת משחקה ביום ה' נגד נב^רת כוכבי הלי־

גה.
באימון היתה השתתפות מלאה
והשחקנים גילי מרץ רב. המש-
תק נגד קניצת ניגבי הלינה, ש־
יערן במגרש הפועל חולון, ישט'8
הכנה סובה לקראת משחקה של
הקבוצה נגד נבחרת הפיליפינים.

יופיעו לראשונה גל חגשת השח-בשירות הקבוצה התל־אביבית
קנים האמריקאים החדשים — צר

סקי וזולוט. במייחד מעניינת הו-קדמו, ליבוביץ, טורנשיין, ליצ'ינ־
פעתו של בארי ליבוביץ, שגילה

יכולת רבה באימונים.
בשירית נבחרת נוגבי הליגה
ייפיעו שהקניט מצטייגים כעופר
אשד, חיים בוכבינדר, אירי שט-
רן, אילו ־גוהר, ישראל אמיר, י,צחק
מזרחי, רמי ביק ואחרים. 0אמן

הנבחרה יהיה חיים חזו.

קליין ימליץ על שיתוף 7
שחקני נוער בסגל הלאומי

מאת שליחנו המיוחד בפ9רד
וי ג ו, 12 (מיוחד ל"דבר"). — מאמן נבחרת הנוער בכדורסל,
שסיימה במקום השביעי באליפות אירופה, ימליץ על שיתוף שבעה

•שהקנים בסגל הלאומי.
השבעה, שהיו השחקגיט המג־
טיינים בטורניר הם: גיורא דורי,
אריה אלנו, אלי קורן. מינה
?שוורץ, איתמר מוזל. אריה מלי־

גיאק והלל גלבוע.
המאמן קליין אמר, כי הופעת
הנבחרת הישראלית בטורניר היתה
מוצלתת והשחקנים השיגי את ה־

0קםימום.
המאמן הדגיש, ני הסיום ה--ש־
ראלי — שלושה גצחונית רצופים
•1ל מעיב־גרטניה, ציכיה ופיגלנד
— היה טרשים והשאיר רושם יב.
קליין הוסיף, גי בשלב הטוקדפ
היתה אפשרות לנצח את פולין,
אבל דבר זה לא חיה עוזר לגי,
?שכן ברת"מ. איטליה ותורכיה גב־
רו עלינו בהפרשים גלולים יעלו

לגמר.
לדעת קליין שיחקה ישראל 1־
קלב המוקדם חלש, להוציא את
המאבק נגד ביהיט, שהית סלב.
זטשבר במשהקיט המוקדמים נבע

בעיקר פחוסי גסיון והתרגשות
יתר.

קליין סבור, ני יש להמשיך
במפגוות קבועות של נבחרות נו-
ער ועתידה, גן יש לחפש שחקגיט
גביהים שהיו חסרים בויגו לנבח־

ית הישראלית.
קליין ציין את איתמר מוזל,
כשחקן המצטיין מבין הישראלים.
גיזרא דורי היה השחקן היציג
ביותר. הוא קלע בצורה מתייקת
והיה יעיל בקטיפת ניתרים חוז-
יים. דורי, שצבר ץת רוב הנקו-
דות לזכות ישראל (142), חרג
לים. שלישת היאשוניט היי: וינ-במקונ! הרביעי בטבלת פלך הס-
קו טיגוסלאוויה (184) סידהאקנה
מברה"פ (165) וסס&יליס מיוון

.(152)
לועו! קליין היווה הלל גלבוע
את זוגותעת הטותיר. הוא גילה
בושי מעולה ב&יוהד במשחקי הפ־
תיחה, נאשר חבריי היו חלשים.

הרומנים מובילים בהתעמלות
מתעמלי רומני!; זכו שלשום בשני התארים הראשונים בתחרות
הניךלאומית שנערכה במכוךוינגייס בהשתתפות מתעמלים מדר

מניה, בלגיה וישראל.
התכנים. ובעיקר םייאוך, הצי*
גי ימה טיבה יגילל עליונות בדו-
יה על יריביהם. םיראוק, המדורג
גטקופ השלישי בארצו, זנה ב־
ארבע מדליות זהב אישיות. במק־

גילים, קפיצות, מתח וקרקע.
כן זכה מייאוך בטדלית זהב
המישית בסכום הכללי -של קרב
ה־6 כשצבר 55.75 נקודות. שני
היה חברו סיאנונו, שהוא מחזיק
בתיאו אלוף וומניה, לאחר שצבר
ג54.8 נקודות. טואנונו זכה בשתי

מדליית זהב — טבעות וסוס.
על המקום השלישי נאבקו שני
הישראלים דובי לופי והאלוף דני
לדר. בסיום ניצ־ז דובי ליפי את
דני לדר וזכה במקום השלישי,
כשלוכותו 53.05 נקודות. לדי צבר

52.48 נקודות.
את המקום החמישי נטל הסת־
עמל הבלגי פיטר פיל עם 51.80
נקודות. שישי היה אייה וישניה
— 43.20 נקוחת לפני קיו* שטיק

— 47.90 נקי.

ראשי ערים יתנו חסותם
למשחקי ,,סטלה" פאריס בארץ

סגל נבחרת ישראל בכדוריד, המתכונן לקראת המשחקים הק־
רובים נגד אלופת צרפת, קבוצת ,סטללה" פאריס יקיים מחר משתק

מבחן נגד קבוצת הפועל ר"ג.
מאמן הנבחרת ברייר 60ד, ני
בסגל נמצאים עתה 19 שחקנים
ואחרי משחק זה היא עשוי לצמ־
צם את הסגל. משחק זה, שיערך
גמגרש הפועל גבעתיים, ישמש
גפ מבחן לקבוצת הפועל המקול
טית שתשונתף בטורניר הביךלאר
מי הקרוב שיפתח ביום א' בהש־
חתפות קבוצות .סטלה" פאריס

הפועל פ"ת והפועל רחובות.
בינתיים נקבע, בי קבוצות הנ-
גרים והנשים -של .סטלהי פאריס
יקיימו משחקי ראווה נפגיש ה־
פועל מרחבים, משום שהמועצה
האזורית גיקשה לאיה את הצר־

גתים.
קבוצת הגברים תופיע נגד ד.נב־
הרת הצעירה וקבוצת הנשים של
ד&ועדון הצרפתי תשחק נגד ננ־
הרת הפועל. משהקים אלה יערכו

בחסותו של ראש המועצה האזר
גם משחקי הטורניר יערכו בח-רית חביב שרבב. ,

סותם של ואשי הערים. המשחקים
שיתקיימו ברחיבות ב־18 לח. ז.
יהיו תחת חסותו של ואש העיר
9שה ברזילי. המשחקים שיערנו
בפתח־תקוה ב־20 לח. ז. יהיו תחת
חסותו של ראש העיר ישראל
סיינברג זהסשחק'יפ שיערכו ב־22
בחודש בימת־גן יהיו תחת חסותו
של מזכיר המועצה אלעזר אלקס.
ראש עירית ר&ת־גן, אברתגו
קריניצי, יערוך קפלת פנים לאור־
חים בלשכתי. באותו יום ה־26
לחודש תקיים הקבוצה האורחת
משחק הגיגי נגד הנבחרת הישוא־
לית בגבעתיים. משחק זה יהיה
תחת חסותו של ואש עירית גבע-

תיים קובה קייזטן.

נבחרת הכדורמים של דנמרק
תקיים שלושה משחקים בארץ

נבחרת הבדורמים של דנמרק, שתגיע בשבוע הבא עם נבחרת
השחית — תקיים שלושה משחקים בישראל.

המשחק הראשון יערך בחיפה
ג־20 באוגוסט נגד נבחרת ישראל
וי-שא אופי של מפגש בין־ארצי

ר1מי בין ־שתי הנבחרות.
המשחק השני, שגפ הוא יעוך
גחיפה למחרת, יהיה בין נבחרות
הערים חיפה וקופגהאגן. המשחק
השלישי יעיר ב־3ב לחודש בת"א
ויהיה -ין נבחרות תל־אביב יקי־

6:האגן.
משלחת השחייה יהכדוומים של
•ע^ק תגיע ב־18 לחודש. השה־

יינים יקיימו תחרות בין-ארצית
רשמית מלאה. תחרות זי תתקיים

כחיפ,־"
סגל נבחרת ישראל מקיים עתה
אי&ונים מוגברים לקראת המיפגש
החשוב. מיפגש זד; ישמש אחד
המבחנים האחרונים לסגל האולימ-
פי, שינסה להשיג את המינימום

למקסיקו.
אברהם מלמד שהלה בעת מת־
הרות עם שווייץ הגריא והחל ג־

אימונים.

הגיע נציג
הנשיא גיונסון
לענייני המתקה

נציגי האישי שי הנשיא גץנסון
לעניגי המתקת מים, ג'ורג' יודס,
הגיע אמש ארצח, כדי לעמוד ב־
יאש המשלחת האמריקאית, שתע-
סוק כאן בבעיות המתקת טי־ים.
בתשובה לשאלות אמו וודס,
כי הוא סבור שתוך עשר שנים
תפתי הבעיה של המחסור במים
בישראל ובמזרח התייבון, על־ידי
המתקת מי ים. מי וודס אמר עוד,
כי למד את בעיות ההמתקה ביא־
שינגטון יחש בצורך לבוא ליש-
בעניני הפרוייקט הישראלי—אמרי-ראל, להפגש עם האנשים העוסקים
קאי ו"כדי להיות במקום, להבין
ולדעת כיצד מתנהלים העניניט

ומה יהיה להבא''.
שלשום הגיעו לארץ חברי המש־
לחת האמריקאית, העוסקת בבע־
יות המתקת מי ים שציינו. ני
באי לבדוק פעם נוספת את מקר
רית הים, את צריכת המיט, את
צריכת החשמל ואת גודלן של הי-
חידות בתחנות הנוח, גדי לדעת
עובדות נוספות לקראת התקדמות

בשטח ההמתקה.
וידס ייפגש, כנראה, גם עט
ואש הממשלה ליי אשכול. הוא

ישהה בישראל עד יום ר.
בנמל^התעופה נתקבל וידס, ש־
בא זגם רעיי-תו. על־ידי >4לוף אפ-
יים בן־ארצי, -שהיא יועצו האישי
של ואש הממשלה לעניני המתקה.

א־דיפאע'י מספר
ישראל רוצה לכונן מי נהל אזרחי בגדה""
ר ב ת־ע מ ו ן, 12 (ע''ר). — של-
טונות ישראל מעיינים בתכנית
להחליף את הממשל הצבאי בגדה
המערבית במינהל אזרחי — מספר
היום העתון הירדני "א־דיפאע".

ב"כתבה מהגדה המערבית", מצ-
יין העתון, שהתכנית קובעת את
חלוקת הגדה המערבית לשני מחר
זות. המחוז הצפוני יכלול את
הערים שבם, טול כרם וג'נץ וה-
מחוז הדרומי יכלול את חברון,
בית־לחם ויריחו. כל אחד משני
המחוזות האלה יהיה נתון תחת
הנהלת מושל ישראלי, שליפינו

יעמוד ערבי מקומי.
?שלטונות ישראל, כותב העתון,
.קיימו התייעצויות עם כמה מה־
נכבדים בקשי למשרות אלה, אך
הם דחי את ההצעה וסירבו לשתף

פעולה עם שלטונות הכיבוש".
העתון טוען עיד, ששלטונות יש־
ראל ה־הירו את הפרקליטים הער־
ביט בירושלים, כי לא ינתן להם
לעבוד בשטחים הכבד&ים על ידי
ישראל בעתיד, אם לא יסכימו
לעסוק במקצועם עתה. .הפרקלי־
טים הערבים דחי את האזהרות
והם מסרבים לשתף פעולה עט
שלטונות הכיבוש", נאמר בכתבה,

12 הועלו לדרגת
אלוף־משנה

11 םגני־אלופיט בצה"ל הועלו
אתמול לדרגת אלוף־משנח, את
הדרגה ענד הרמטכ"ל, רב־אלוף
ח"ם בר-לב, בטקס קצר, שנערך
בלשכתו בנוכחות בני־משפחותל־

הם של האל"מים החדשים.
מבין 12 הסא"לים, שהועלו ב־
דרגה, ניתן לפירסים שמו של דו-
בר צה"ל, אל"ט רפאל אפרת.

.ישראל תדרוש תמלוגים
בעד הנפט הסעודי*

, 12 (ע"ץ). — יש- ת ו ר י י ב
ראל עומדת לתבוע תמלוגים בעד
ה:פט הסעודי, העובי בצינור ה־
נפט בימת הגולן — כותב הע־
תון הלבנוני הקומוניסטי .גידא

אל־וטך.
שהשמיע לאחרונה סגן ראש הממ-העתון נותן פירוש זה להצהרות
שלה יגאל אלין. על כוונתה של
ישראל שלא להחזיר לעילם לסו-

ריה את רטת הגולן.
"כל הסימנים טעיד-־ם על כך.
שישראל תתבע תמלוגים מחברח
"טאפלייר, שצנור הנפט שלה עי־
בי בדרכי מירדן ללבנון דדך
טויטוויה סורית. שנכבשה על

ידי ישראל" נותב העתון.
צגיר הנפט של .טאסליין", -ש־
אליו מוזרם הנפט הסעודי באזוו
המפרץ הפוסי מסתיים בגמל ה־

נפט צידון -שבדרום לבנין.
העתון הלבנוני מצביע על ה־
עובדה, שעתה אין כל אפשרות
לקיים את הפיקוח ואת התחזוקה
־של אותו חלק סצנור הנפט העובר
את השטח הכבוש על ידי ישראל,
אלא בעקבות פנית משקיפי או"ם
לשלטונות ישראל למתן רשיונות
מיוחדים לגיצוע העבודות הנחר

צות.

מכינים תיקון לחוק
הגימלאות לנבחרים
ברשויות מקומיות

? משרד הפנים הכין הצעת תיקון

לחוק הגימלאות — ראשי רשויות
מקומיות וסגניהם, אשר בא לפתור
בעיות שנתעוררו תוך כדי השוואה
נין חוק זה לבין חוקי גימלאות
אחרים במדינה. על כך הודיע בב־
נסת סגן שר הפנים ד''ר י. ש. בן־
מאיר בתשובה לשאילתה של א.

לין (.העבודה').
השואל ציין, ני התבור, שהחוק
הקיים איננו מעודד ואולי אף מר-
תיע צעירים מוכשרים מלהסכים
לשרת בתפקידי נבחרים בעיריות
ובםועצות מקומיות. סגן שר הפנים
השיב, ני משרדו ער לבעיה והוא
מקווה שהתיקון לחוק יובא לכ-

נסת בתחילת המושב הבא.

קונסוליה מזרח-ו:רמ;ית
תיסתת באלכנסדריה — 1ל כך

נמסר רשמית גקאהיר.

איכילוב" 100 מנות דם"נדמה לי שהפכתי יהודי", אומר תושב עזה שקיבל ב"
מאת שגועוןי 8י;ט, סופר .דגר'

לאחר טיפול '8ל חמישה חדשים בביר"־החולים העירוני־ממשל-
תי .איכילוב" בתל־אביב עוזב הבוקר את בית־החולים, מוחסד
קיקמיק עובד אונר''א בעזה. הוא כבר אושפז מספר פעמים בבתי־
חולים בעזה ובקהיר. אבל שם לא הצליחו לרפאו. אתמול בשעות
הצהריים, כשפגשתי אותו במחלקה האורולוגית של בית־החולים,
היה פיו מלא תודה למנהל המחלקה פחפ' מ. פירסטטר, לרופאים,
לאחיות, לעובדי בנק הדם, ובמיוחד לתורמי הדפ האלמונים ש-
בזכותם הוא חוזר עתה בריא אל משפחתו, בתקונ.11 שהיה מאושפז

קיבל מוחמד סיקסיק כ־100 מנות דם, שהן כ־30 ליטר דם,
"נולדתי ביפו לפני 43 שנים", מספר האיש, "כאן סיימתי את
בית־הספר היסודי, אחר כך התחלתי לעבוד כנער עתר במוסך
ברחוב שלמה, התמחיתי בעבודתי ועט פרוץ המלחמה נרחתי ל־
עזה. בני משפחתי האחרים, ברחו למשולש הקטן ולקלקיליה*.
מלחמת ששת הימים איחדה שוב את המשפחה, שאחד טבניח חי

גם היום ביפו.
טוחמד סיקסיק הובא זול המחלקה האורולוגית
בבית החולים "איכילוב" גיוון שסבל מדימום
חמור בשלפוחית השתן — הדבר נא, כנראה, כתוצאה מניתוח
שעבר בקהיר בשנת 1962, גראה, גי הרופאים שם חשבו שיש לו
גידול והוא קיבל שט טיפול בהקרנות. הוא הגיע ל"איכילוב" ב־
מצב קשה, הרופאים גאלצו לנתחו חמש פעמיס בכלי הדם ורק
לאתר ניתוחים אלה ועירוי 30 ליטר דם הוא חזר למצב בריאות
משביע רצון ויגול לעזוב את בית־החולים. רופאי המחלקה מציי-
נים כי זהו מקרה נדיר שהצליחו להציל חיי אדם במצב כה נואש

כפי שהיה מצבו של מוחמד מיקסיק כשהובא.
מוחמד סיקסיק מבטיח, ני בשובו לעזה יס2ר לחבריו על
היחס הטוב שזכה לו בבית־החולים, מהמגל 1א;י משכניו למחלקה,
.נדמה לי", הוא מוסיף, "כי אני הפכתי ליהודי, מאחר שדם יהודי

זורם עכשיו בעורקי".

חולים ר¤ נבית־ הפ&יונה נ*
¤'ר ־ ו3ר¤11 ב^יכילוב" בק

ולות עו לפע י מחוות עוב הפר
סקר של האוניברסיטה העברית:

מאת פיפר .דגר- בירושלים
מדינות ערב פגעו במתכוון בפעולות סוכנות הסעד והתעסוקה
לפליטים — מתברר מסקר על ססו"ת, שערכה האוניברסיטה העב־
רית בירושלים. רק חלק מן הסקר הותר לפרסום והוא כולל פרטים

על הקשיים שהערימו ממשלות ערב על פעילת ססו"ת.
ברצועת עזר. הוגבלה לא פעם
תנועתם של עובדי ססו"ת, הוטלו
מנסים על אספקה למחנות, גיסו
לקבוע מינויים של עובדים מקו-
מיים ואף גירשו לא פעם אנשי
צוות בין־לאזטי. מגוח המנדט ש־
קבלו, מהאו"ם נהנית ססו"ת מ־
מע0ד אכקקריטוריאלי. ממשלות
טוריה, ירח ולבנון ניסו לא פעם
לכפות על עובדי ססו"ת את חוקי
השיפוט המקומי. הסורים ניסו

אפילו לה0וך את ססו"ת למוסד
חצי־לאומי. קשיים אלו נעשו ב־
דוך גלל כדי להנציח את בעיית
הפליטים ולא לאפשר לססו"ת ל־

בצע םעולות שיקום וציניות.
סוכנות הסעד -והתעסוקה מעסי-
קה נ־11,500 עיבדים. רק כ־100
מהם הינפ זרים והשאר פלשתי-
נאים. מתוכם נמצאים כיום בשטח
המוחזק בידי ישראל כ־7,000. רוב
העובדים מועסקים בשירותי החי-

נוך, הברי&ות והסעד. מרכזו של
הארגון במזרח התיכון הוא בביי-
רות והוא מחזיק מ-שרדי שדה ב־
ירושלים' בדמשק, בביירות וב-

עזה.
קווב ל־40 אחוז מתקציב האו־
גון מופנים להספקת מצרכי- מזון.
בשנת 1967 חילקה ססו''ת ג־
110,000 טונות קמח ר25,000 טו-
נות מצרכי מזון אחרים. יק 1.3
אחוזים מתקציבו הקדיש הארגון
לפיתוח מקומות הדיור במחנות,

כדי לשמור על ארעייתם.
בשנת 1967 תקעילה הסוכנות
449 בתי־ספר, אשר רובם נבנו
על־ידיה. 187,000 תלמידים למדי
בבתי־ספר אלה. תבניות הלימודים
וספרי הלימוד זהים לאלו הנהוגים
בארץ המארחת. ססו"ת פעילה גם
בחינוך מקצועי ובמתן סטיפנדיות
לקטודנקיט (חצי מיליון דולאר ל־

שנה).
הסקר כילל גפ השוואה בין
שירותי החינוך, הסעד והבריאות
של הפליטים לבין אותם שירותים
באוגלוסיה הערבית בישראל. ני-
כרים הבדלים בולטים ברמתם וב-
איכותם של שירותים אלה בשני

המקימות.

רשיונו של טייס שמטוסו
התרסק נשלל ל~3 שנים

שר התחבורה מ. כרמל ביטל את רשיון הטיס של אברהם רן
ושלל את זכותו לקבל רשיון לפרק 1מן של שלוש שנים, לאחר
שוועדת החקירה שמינה הגישה את מימצאיה ומסקנותיה בדבר
התאונה שקרתה למטוס ה"סטירמך שבו טס אברהם רן ביום

.26.10.67
במטוס ה"סטירמף שהתיסקחי־
תה גם אמו של הטייס. ועדת
תחקירה, שמונתה בעקבות התאו-
נה, ערכה ביקור במקום, צפונית
גוערבית לרמאללה, בדקה נתונים
פיסיים על הקרקע בא־זוד התרס-
קות המטוס, טסה מעל שטת ה־
תאונה, שמעה עדים- ודנה ארוכות
בעניין. הוועדה הגיעה למסקנה,
כי בניגוד לסיפור של הסייס, לא
פרצה אש במטוס שעה שהיה ב־
אוויר, כפי שטען לפני הוועדה,
והתאונה נגרמה בגלל טיסה נמו-
כה של הטייס בוואדי. הוועדה
קבעה, כי בטיסה זו 6על הטייס
בניגוד לכללי בטיחות הטיס, בי
שיקוליו ותגובותיו היו מוטעיס
והצביעו על חוסר מומחיות בסי-

סית הראויה לטייס פרטי.
כן הובאו בפני הוועדה עדויות
המצביאות ? על כך, שמאז קיבל
רשיון הטיס שלו עבר אברהם רן
פעמים מספר על כללי הבטיחות

המקובלים בטיס.
צויין, גי הזלזול בכללי הבטי-
חות בטיסה סיכן לא רק את ה־
טייס עצמו, אלא, אף את אמו,

ורק בנס נמנע אסון.

חברי ועדת החקירה היו 2
נבות (יר'ר), עו''ד א. זוסמן מ

משרד התחבורה וצ, זעירא.

יום השנה ה־39
לטבח יהודי חברון

גיום־השגה ה־39 לטבח יהודי
הגרון, שחל אתמול, עלו המוני
יד,ח־ים, ביניהם שרידי המשפחות
שנטבחו באכזריות במאורעות
תרס''ט, לשטח גית־העלגייו העור

די, דרומית-מזיחית לחברון.
בית־הקברות היהודי נחרש בידי
הערבים ולא שיד אף אחד 0ן

הקברים הרבים.
העליה ההמעית לעיי האבות
החלה בשעות הבוקר המוקדמות.
הבאים נהרו לשטח י קבר־האהים
של טבוחי חברון. גיניהם נראו
תיירים רבים, אשר משפחותיהם
גרי עד -שנת תרפ"ט בחברון וג-
מה מהם מצאו את מותם בידי

מרצחים עחבים. (צ)

מסיבה בתל־מונד
לרגל השלמת
עבודות־פיתוח

מאת טופף .דבר־ ג:תניח
חברת "עסידרי הרחיבה את
יחידות־הדיור של 6000 משפחות
מבין סשיתכניה. כן ניתנו 2500
הלוואות למשתכנים לביצוע עצמי
של הרחבה, אוחדו 1500 יחידות־
דיור וג־8000 משפחות הועברו ל־

דירות פותחות יותר.
פרטיפ אל'ה סיפר מנהל האגף
לפיתוח וד*נדסד, ב,עמידר" ש. פר
טיק בעצרת חגיגית בתל־&ונד קי-
צית סיום עבודות הכביש הרא-
שי, בביצוע מע"צ, וסיום הביוב

בשכונת שמרינצק.
ראש המועצה המקומית נ, בין
אמו, בי בשתי העבודות הושקעו
כ־270-000 ל"י. הוא הודה לחברת
"עמידר", ובמיוחד לש, פוטיק, על
עזרתם בתכנון ובביצוע המפעלים
ומסר, כי הרחבת הכביש, שהוא
עורק ראשי במושבה, תתרום להג-
דלת הבטיחות בנסיעה. הביוב וד
מרכזי בשכונה ישרת 150 משפ-
חות מתבות־ילדים והיה הכרחי
למען בריאות הציבור, כיוון שבר

רות־הספק עלו על גדותיהם.
מנהל המחוז של ,עמידר" א.
אננברג ציין את שיתיף־הפעולה
עם ראש המועצה 1ש. פוטיק הו-
סיף פרטים על פעולות הפיתוח
הכלליות של "עסידר" ומשרד ול-

שינון ברשויות המקומיות.

שלו'טה נעריפ בני 11, 13
ו־14, מבאר־שבע נעצרו לחקירה
כחשודים בגניבת ארנק שהכיל 40
לירות ממכונית שחנתה ברחוב

העצמאות בעיר הישנה.

חולקו המגרשים
לבתים חד־
משפחתיים

בגבעת המכתר
חלוקת 76 המגרשים להקמת
גתים בודדים בגבעת המכתר
נעשתה בהתאם לתוצאות ההגרלה
שנערכה אתמול בירושלים על־ידי
משרד רואי חשיבון "האפט את
האפט* — על כך הודיע דובר

מיגהל מקרקעי ישראל.
מנושים אלה חולקו בין 161
אנשים, אשו זכו לפני שבוי! ב־
הגולה לקבלת מגרש ואשר ציינו
בבקשותיהם המקוריות, כי הם
סעוניייניט בבתים חד־משפחתיים.
בל יתר הזוכים בהגרלה לק-
בלת מגר*, כולל אלה שלא עלו
בגורל אתמול, ישתתפי בהגרלת
המגרשים המיועדים להקמת בתים

דרפשפחתיים, שתיערר בקרוב.

פרשת מתנחלי הברון
תידון מחר בכנסת

נשיאות הכנסת הכירה אתמול בדחיפותן של ההצעות לסדר־
היום בפרשת ביטול רשיון השהייה לשלושה ממתנחלי חברון. ההצ-
עות יועלו בכנסת מחר ונראה, 5י ראש־הממשלה לוי אשכול ישיב

למציעים.
את ההצעות הגישו סי1ות גח"ל,
מפד"ל ו,המרגז תחפשי", התוב-
עות ביטול הצו של המועל הצבאי,
יא. אבנרי, המבקש לדון בעיכוב

ביצועו של הצו.
תזכיר המתנחלים ?ממ'טלה
"התנאים הנוכחיים !רל מתנחלי
חברון, כשבכל דירה מצטופפות
שתי משפחות ובכל חדר בשמונה
נפשות, מכבידים וכמעט מונעים
לחלוטין חיים תקינים. בתנאים
אלה יש גם משום פגיעה קשה
במטרה הנכבדה של הגדלת חורה
והאדרתה בעירנו אשי עליה הח-
ליטה הממשלה" — נאמר בתזכיר
שנשלח על־ידי מתנחלי חברון
לראש־הממשלה לוי אשכול ובאמ-
צעותו לשר־הבטחון ולחברי הממ-

שלה.
התזכיר משתרע על שני עמודים
ובין השאר נותבים שולחיו, ני
הם עלו להתנחל בעיר האבות
בדי להקים בה ישוב יהודי "מתוך
זיקה היסטורית עמוקה לעיר אבו-
תינו, שבה הובטחה ארצגו גולח
לאבי האומה ובה הקים דוד המלך
את מלכות ישראל הנצחית. קשיים
אובייקטיביים מנעו מעשה התנח-
לות ממלכתית וגרמו להתנחלות
פרטית, תחילה בסלון ואחר־גך
באישור הממשלה בבנייני הממשל
הצבאי. יחד עם זאת ברור. שלא
זאת המטרה ואיו זד. סוף־פסוק.
דיו חברון אינו שונה בשום אופן

סדין חיפה ותל־אביב.
בהמשך התזכיר נאמר, ני "בב'
באייר תשכ"ה החליטה ממשלח
ישראל, מתוך הכרה פנימית, לחדש
את הישיבה הגדולה בחברון, כ־
התחלה לבנינה השלם שיי חברון
העברית, ובחסדיו! הוקמה הישיבה
ושוב נשמע קולה של תורתנו ב־
עירנו, אולם מימושה של החלטה
זו עדיין אינו שלם". לשם החזרי.
התורה ליושנה בחברון דורשים
המתנחלים להקים ,,קרית ישיבה',
שתכלול בית מדרש, חדרי שעו־
ויט, ספריה, פנימיה, יחידות דיור
וכן מוסדות חינוך ושרותים למש-

פחות.
בהדגישם את חשיבותה האסטר־
סגית של חברון להגנה על ירוש-

לים תובעים המתנחלים בתזכירם
להעמיד לרשותם שטחי קרקע ל־
התישבות סדירה ומאורגנת, ו"אך
טבעי וחיוני הוא שגאולת אדמות
חברון תהיה אחד מתפקידיה העי-

קריים של ישראל".
המתנחלים מציינים, כי למרות
גל הקשיים הכנפיים הכרוכים ב־
דבו נראה שניתן להשיג את ההון
הדווש לרכישת אדמות על הגב-
עות הסמוכות לעיר ולהקים עליהן
קריית־חברון דוגמת קריית־נצרת.
המתנחלים מגלים, כי ד.ם באו
במגע עם בעלי הון בארץ ובגולה,
אשר הביעו נכונותם להשקיע כס-
פים במפעלים בקריה זו. "אנו
מבקשים מממשלת ישראל שתש-
קול את אפשרות הקמת הקריה,
ואם תתקבל ו,חלטה חיובית יגלייסו
למפעל ענק זה כל האנשים וההון

הדרוש".
הממשלה להרשות להט לפתוח
לטבח יהודי חברון, שחל ביום
ב'. מציינים המתנחלים גי .מצויים
בידי וצד העדה הספרדית של
חברון תעודות על בעלות על
600 דונם קרקע המרוכזים על
הגבעה הדרומית של עירנו, בי
דרום־מזרח בית־הקברות היהודי".
המתנחלים תובעים בתזנירם מן
הממשלה להרשו תלהם לפתוח
מסעדה יהודית כשרה, שתעםוד
לרשותם של אלפי היהודים המבק-
רים כמערת המכפלה. "הגשנו בק-
שות לקבלת רשיון לפתוח מסעדה
ליד המערה, אך בקשותינו נדחו

־די הממשל הצבאי". על־
בסיום תזבירם, החתום על־־די
י. לוינגי וי. גרינברג, כותבים
המתנחלים: "אנו משוכנעים שב-
מהרה יבוא היום וחברון חה־ה
בנויה לתפארת ואלפים ורבבות
יהודים ישכנו בה, ואז תיראה
זכותם של היהודים לשבח בחברון
טבעית ולא תועלה אפשרות גירו-

שם מביתם''. (ע)

שני ילדים בגיל 5 10-1 מה-
כפר עין־מאהל, חציו בשעת מש-
חק ערימות חציר בחצרו של ס.
ט. אבו־ליל, תושב הכפר, נגרם

גזק הנאמר ג־1000 ל"י.

90 מתנדבים יצאו
לעזרת משקי הספר

ב. רפטור: חסרים בעלי מקצוע ואין
התקדמות מספקת בבניית המקלטים

90 מתנדבים יצאו ביום א' בבוקר לעזרת משקי עמק הירדן
ועמק בית־שאן — על כך נמסר מהוועדה ההסתדרותית להתנדבות.
בין היוצאים — קבוצת פועליט של "סולל בונה" ובתוכם מספר
בעלי מקצוע, וכן קבוצת עובדים מנמל חיפה, מעיריות חיפה, רחר
בות ופתח־תקווה, מ"עמידר" וממועצת פועלי חדרה, סטודנטים וק-

בוצת נוער.
יו"ו הוועדה לענייני המתנדבים
ב. יפטור הביע צער על כך שה-
שבוע לא סופקה מלוא הדרישד.
למתנדבים, ובעיקר לבעלי מקצוע.
שורה של מוסדות ומפעלים, שהב־
טיחו להצטרן לפעולה, עדיין לא
עמדי בהבטה :ם. היא הביע תק־
ויה, כי בשב: 1 הבא. יתווספו לפ-
עולה קבוצה; מתנדבים גם
מ"כיי", ט"ציפ", מ"מקורות". מ־
בגק הפועלים מ"המשביו המרב־
זי" ומלשנת הסס. גן ציין בצעו
גי עוברי המחנה טרם הצטרפי

למפעל ההתנדבות.

בשבועות הקרובים יהיה צורך
נ־200 מתנדבים לשבוע, כמחצי-
תם בעלי מקצוע, ובמיוחד נגרים,
בנאים, חשמלאים, ושרברבים. כן
ציין ג. רפטזר, גי אין התקדמות
מספקת בבניית המקלטים החד-
שים, והזהיר, גי בנייתם עלול־;
?שלא להסתיים עד עוגת הגשמים.

הוא תבע ממשרד הבטחון, ס"קולל
בונה" וממפעלי הבניה של הקי-
בוצים לעשות גל מה שאפשר
להגדלת מספר העובדים בבניית
המקלטים. להספקת חמרי הבניה
הדרושים ולקידום התכנון, כדי
לאפשר להשלים את העבודה במ-

לוא הקצב.
חבר הוועדה לענייני המתנדבים
ד. שהם מהמרכז החקלאי ביקש
להביא לתשומת לבם של מועצות
הפועלים ימקונעת העבודה, כי
יודיעו בעוד מועד לוועדה לענ-
ייני המתנדבים על מספר המתנד-
בים למקצועותיהם, כדי שאפשר
יהיה לתכנן מראש את הכוונתט

למשקים.

מפעל הבניה של
הקיבוץ המאוחד -

ל"סולל בונה"
הנהלת ,,סולל־בונה" החליטה
להשלים את המשא־ומתן על מי-
זוג כפעל הבנייה של הקיבוץ
המאוחד במסגרת החברה. המו"מ

נמצא על סף סיכום חיובי.
ההסכם שייחתם בין שני הצד-
דים יהיה דומה לזה שנחתם עם
מפעל הבנייה של איחוד הקבוצות
והקיבוצים. על־6י הסבם זה יק-
בל הקיבוץ המאוחד 50 אחוז מה-
דיווח של עבודות־בניה שיבוצעו

בקיבוצי הקיבוץ המאוחד.
נודע, כי קיימת מחלוקת בין
שני הצדדים לגבי התמורה ש־
תשלם סו''ב תמורת מפעל־הבנ־
יה. נראה שסעיף זה יועבר לבו-
ררות של שני אישים ממפלגת

העבודה,

שניט ממנהיגי ביה"ט —
ליאוגיד ברז'נייב וניקולאי פוד־
גויני — יצאו סמוסקוה לפני
שלושה ימים לםוצ'י ליד חופי הים
השחור, שט הם מבלים את חופ-

שתם השנתית.

נסתיים סמינר
לסטודנטים

מצ'כוםלובקיה
48 סטודנטים ; מצ'כוסלובקיה
סיימו אתמול סמינר בן שלדגה
יקים על הנושא: "ירושלים ומדי-
נת ישראל", שנערך למענם ב־
אכסניית הנוער על שם לואיס

יטרמן ווייז בירושלים.
הסטודנטים שמעו הרצאות, סיי-
רו בירושלים השלימה וערכו מפ-
גשים עם נוער ישראלי בין כתלי
האכסניה. המסיבה שגעוכה לכ-
בודם בליל שבת הסנה לערב
פולקליר צ'כי^ישראלי ונמשכה

עד שעות הלילה המאיחוות.
את&ול נערכה באכסניה שיחת
סיכום על שהותם בארץ. רוב ה־
סטודנטים הצ'ביים אמרו, ני לא
זו בלבד שהם ימליצו ל6ני ידי-
דיהם בארצם לב0< ולראות את
ישראל במו עיניהם, אלא שהם
עצמם מקווים לחזוי לנאן, גדי
ללמלד ייתר את תולדות ישראל

בארצו.

ש. בן־שמחון - לשליחות
בעניין עיבוד העליה

הוועדה המרכזת של ההסתד-
רות. אישרה ביום א' את הש-
תתפותי של חבר הוועדה המר"
כזת ש. בן־שמחון בקונגרס ה־
בטיחות הבין־לאומי, שייפתח ב־

רומא ב"6 בספטמבר.
כן נענתה הוועדה המרכזת ל־
פניית מחלקת העלי־ של הסיב־
נות היהודית לאפשר לבן־שמיון
לצאת למשך חודש ימים לפעו-
לה של עידוד העליה בצרפת וב־
גיברלטר, תוך מגמה לטפל במ-
יוחד בהבאת רופאים לאזורי ה־

8יתוח.

נדקרה צעירה
מכפר ירקה

צעירה בת 19 מכפר ירקה נד-
קרה אתמול בבוקר בסכינים בכל
חלקי גופה והועברה במצב קשה
לבית־החולים הממשלתי בנהריה.
היא נותחה מיד, אך מצבה ממ-

שיך להיות קשה.
החשודים בנפיון לרצח, שני
אחיה, נמלטו מהמקום והמשטרה
מנסה לאתרם. אחת משתי הסכי-
נים, שבהן נדקרה, נמצא־ במקום.
הצעירה נחטפה לפנ'־ כשנ.- על
ידי אחד מאחיה, שהתנגד לנ&ו־
איה, ולאחר מכן נמצאה בנגנ
והוחזרה לביתה. היא נישאה ונ-
ערכה סולחה במשפחה. עתה כנר-
אה התלקח הסכסוך מחר! ושני
הז4חיט מבוקשים כחשודים בדקי-

רת אחותם. (ע)

זאב דגני
זאב דגני (קורנבליט) מת בירר
שלים בגיל 68 לאחר מחלה קשה

וממושכת.
היה מראשוני חלוצי אלקראעה
(מן העיו ברוסקורוב) ועלה לאת
ב־1931. בתחילה נמנה עפ ם,יעלי
תחנת הרכבת בחיפד. ולאחר זמן
קצר עלה לירושלים ועבד במכון
פסטר, 17הוקם על־ידי ד"ר אריה
ביהם. עם העברתה של הלשכה
הראשית של קון־היםוד מלונדון
לירושלים נתקבל בממונה על ה־
ארכיון וניהל אותו 32 שנה- עד
שפרש לפנסיה. היה חבר ההגנה
שנים רבות ופעיל בטגן־דוד־אדום

בירושלים.
בלוויה השתתף קהל רב. ויניח
אשה, גן ובת, אח בירושלים ושתי

אחיות גרוסיה.

לוטפילר, חכים
לוטפולה חכים, מראשי הקהי-
לה הבהאית בחיפה, מת בבית־
ההולים "אלישע" אחרי מחלה ממו-

שכת בגיל 80.
נ"ד בטי.רן. הגיע לחיפה עוד
בחיי ראש הכת עבדול בהא
עבאס, כדי לשרת במרכז העולמי
של הבהא"ם. בשנת 1951 צורף
לגיעצה העילמית של הבהאיים
ולפני חמש שנים נבחר לבית־
הצדקד. הכללי קל הכת, המנהל
/:?? כ? ענייני הכת נע־־ למעשה )

<ס.

התותח — לא של אח''י
התותח המוצב בכניסה לבסיס"אילת"

החדש של חיל־הים באשדוד אי-
ננו של ,,את"י ,,אילת'', אלא של
אחת מאניות החיל, שהיתה לפנים
בשירות — זאת אמר ;!תמול מפ-
קד הבסיס, בעקבות פרסום ידי-
עות אשר בהן נמסר כי התותח
הוא אחד מתותחי "אילת", ש־

נמשה מהים. (ע)

מס למפלגות ולקליטה
זרטות

מאת משה
ם* 8ס למימון פעולתן של הםפ־
| / לגות באמצעותה של ההסתד־
־ות ובאמצעותה של המדינה —
ל,וא פועל יוצא גמהותו של מש-
טר דמוקרטי. במשטר זה אין לה-
ניח למפלגה לבנות אח כוחה על
יסוד ההבדלים בעושי וכהכנסה
בין מעמד למעמד ובץ שכבה ל־
שכבה. אפליה זו יש להניח למש־
:ר שבו שלטת אוליגרכיה של בעלי־
הון. עיקרון זה הובן יפה והוגשם
בארצות סקנדינוויה ובאיגודים ה־

מקצועיים בבריטניה.
זאת גם ח־ד למימון גלוי ומבו-
קר במקום מימון מורי המהווה
פירצה הקוראת לגנב ומפתה את
המפלגות לקיים עיסקות עם "הון
שחור", עם אלה המשתמטים ממס־
הכנסה ועם אלה המטילים על היי־
צור ועל הצרכן עומס מיותר. זאת

דרך למניעת שחיתות ושוהד.
אולם מתברר, שבסקנדינאויד. ר־
מחשבה הדפוקראטית היא עקבית
ביותו, (ראה: "סוציאליזם בעידן
העתיד" הוצאת בית ברל תשכ"ח,
עס' 76). חבר של "האיגודים המק-
צועיים" "המצהיו על אי־וצונו
להשתייך למפלגה, םטוו מתשלום
מס, אך במקומו הוא פורע סכום
שווה למטרה חינוכית וסוציאלית".
אם כך בשוודיה העשירו; —
אצלנו על אחת כמה וכמה. כל
עובד המצהיד על אי־רצונו להש-
תייך למפלגה חייב לשלם סס למי-
מון קליטת העליה. חיסול משכנות
העוני או לצר<:י משפחות מרובות

ילדים.

חצי כוס ־ליקה או מלאה ן
 יה משהו משעשע בויכוח ששר

1 1 דר ב"קול ישראל" בערב־שבת^
בין מפ"פ למפלגת העבודה בדבי
מהותה של .החזית" המשותפת
בהסתדרות. זה אומר: סחצית־
הבוס תהיה ריקה, דהיינו, נלד יחד
לבחירות ב"חזית מא1חדת", אולם
אחרי־כן ניפרד לשתי סיעות, וכך
נהיה כל הזמן, אולם,.. בשורה של

עניינים תקבע מרות הרוב.
ואילו "העבודה" אומרת: לא
תהיה כזאת בישראל, אלא מחצית־
הכוס מלאה תהיה. נהוה סיעה אתת

א. גלבוע
ומאוחדת, שבה מרות הרוב תקבע
תמיד, אבל... בשורה של עניינים

יצביע כל אחד בנפרד.
המסורת הפוליטית בישראל, מאז
נפרדו מייסדי "הפועל הצעיר*
מראשוני ,ל!ועלי ציון" בימי ה־
.בראשית'' של העליה השניה מל־
מדת, בי הוויכוח דלעיל עלול לח-
תוך את גורל "החזית" ולמנוע את

הקמתה.
ספק אם יימצא הכוח לומר דבר
פרדוכסלי, אך אמיתי: "החזית*
תהוה סיעה אחת ומאוחדת בשירי?
של עניינים מוסכמים, והיא תהווה
שתי סיעות נפרדות בשורה אחרת
של עניינים מוסכמים מראש, וש־

לוט על ישראל.
בענייני ייצוג ומבחינת התקנון
תהא זי חזית אחת, אך מבחינה
מעשית תנהג "החזית" כאמור לעיל
ותחתום על כך מראש בהסנם היי-

סוד ש ל ־.

קיוסק יהודי בחברון
להתנחלות בחברון היא ענין
( 1 מדיני וחובתו של המיםשל
הצבאי להגיב במלוא החריפות על
הפרת ההסכם שלפיו נשארו "אנ־

שי־הישיבה" בחברון.
אולם חובתה של הממשלה היא
ל־חליט ־^מותר וצריך להקים דר
כני־מכירה יהודיים ליד מערת ה־
מכפלה. גט אילו הוחזרה חברון
למדינה ערבית במסגרת של שלום,
אין להעלות על הדעת שלא היינו
מתנים זאת בהבטחת זכותם של
יהודים לאכול מאכל כעד ילק־
נות מזכרות יהודיות מידיהם של

יהודים ליד מערת המכפלה.
הגירוש הנוכחי, בלי הקמתם של
דוכני־מכירה, אולי על־ידי יהודים
הגרים מחוץ לעיר, כמוהו כהפרת
של החלטת הממשלה שלא לגלוי!
את עמדתה לגבי עתיד השטחים,
כמוהו כהכרזה: חברון תלחזר למ־
דינה ערבית, בלי קלום '?ל מג-ז
עם ישראל, בלי שלום המזכה את
תושביה להיות בחברון ולהקים עם
דוכני מכירה, היהודים בחברון יהיי

שם אזרחים ממדרגה שניה.
על הממשלה להבהיר של1; יקום
ולא יהיה כדבר הזה, וני אין
ישראל מתכוונת אלא לשלום־אטת,

למשפחה
ולמושב גיאה

על מותו ללא עת של

בנימין שפירא
ז?תבם באבלכם הכבד.

המועצה האזורית חוף אשקלון
ההנהלה והעובדים

לת' הדסה רעוקס
משתתפים בצערך על מות אחיך היקר

דוד פיק דיל
מחבריך בעבודה

קופת חולים פתח־תקוה
 והמרפאה המחוזית

לחברנו אדוורד ביימן
אתך אנו באבלך הכבד במות אש־1ך

ורדה דל
בנחמת ציון תנוחמז.

הך עוברי לשכת ה5ריא!ת,
 המחוזית תל-א3יפ

לחב"י ח"ם גמליאל־'
קב השתתפיתגו גיגונך במית אהז־וך

שולמית אריה דל
ההנהלה והעובדים
,י=ין הייל־ הדיה

בתי האריזה והעוברים
̂י .חדרי השומרון" <,־

בצער רב אנו מודיעים
על פטירת בעלי, אבי ואחי היקר

וי דב ב"1 אריה גוטמן דל
הלויה תצא היום יום שלישי י"ט באב תשכ"ח 13.8.68 ב־
2.30 אחה"צ מבית המנוח רחוב ויצמן 13 חולין לבית

העלמין החדש בחולון
אוטובוס יועמד לרשות המלוים

המשפחה

הננו משתתפים באבלו הכבד של חברנו יע־ג אנג'ל

77 111  ̂ במי"
ועד עוגדי דוברת החשמל לישראל

חיפה והמחוז

בצער רב וביגון קודו אנו מודיייפ על פטירתה
וניסחנו היקרת של בתי, אשתי, אפנו, אחותנו -

בירמן ורדה
(בת ר' משה בוים מדינוב)

הובאה למנוחות אתמול, יום ב', י"ח מנחם אב תשכיח
(12.8.68) בבית העלמין האיזורי בחולון.

המשפחות הטתאבלוו! 1
בוים, גירמן אילן זלצר וברומברג

יקירנו

זאב דגני
איננו

נפטר ביום י"ז מנחם אב תשכ"ח (11.8.58)

הובא למנוחות עולמים גו ביום בהר המנוחות, יתשליפ
המשפחה המתאבל ת

מועצה מקומית כפר לןרע
מכרז 1/68

המועצה המקומית בפר קרע מודיעה בות על קבלת הצעות לבנית
מנהלת ביה'יס המקצועי בכפר קרע.

את החומר אפשר לקבל במשרדי המועצה המקומית תמורת —.50 ל"י
שלא יוחזרו,

ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה בציון הכתובת מכרז מס' 1/68
10̂  ̂

 בסך
 שעה 12.00 בצהריים בצירוף ערבות בנקאית

25.8.63 
 ־ום

9י
3?־־ך ההצעה.

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
מוחמר חפו עתאטנה

ראש המועצה המקומית כפר קרע

ק א ה י ר, 12 (ע"י) - קבו-
צה של רופאים מצריים שתלה
כבד חדש לגופו של כלב, בלי
לסלק את הכבד החולה של
החיה — מודיע העתון "אל־

אהראם''.
הכלב עדיין חי והרופאים
מתכוננים להסביר לחוגים רפו-
איים את הטכניקה החדשה ש־
פיתחו, המצמצמת את סכנת
התנגדות לאברים נשתלים ב־
שיעור קל 80 אחוז, מציין

העתון.

רו3אי8 מצריים שתלו
גבר 3גו8ו של כ7כ

שני מקרי־וצוז אירעו ברצועת־
עזה.

סעיד ברהים אחטד אסעודי, בן
32, מגלח:ה־ר,0ליטים בעזה. הובא
לבית החללים "זושיפע'־ בעזה ב=־
צב גסיסה, לאחר שנדקר בסכין
בבטנו, ומת מפצעיו לאחר זמן
קצר. המשטרה פתחהי בחקירתי ל־
איתורו של הדוקר, אך לפי שעה

עדיין לא נעצר איש.
במקרה השני נורתה עליה מר
המד עלי עמבה, כבת 40, ממחנה־
הפליטים אל ברדיג, מתת מקלע
•קול גיסטב" בראשה. לפגי מותה
הספיקה למסור, כי אחיה ועוד
אדם אחר ירו בה. בחקירה הועלה
חשד, כי הרצח היה על רקע

כבוד־המשםחה.
שני חשודים נעצרו על־ידי ה־

משטרה. (ע)

שני מקרי־רצח
ברצועת עזה



הקונגרס לחקר אגמים ומקווי־מיפ
נותח בירושלים בהשתתפות 400 צירים

5 הקונגרס הביו־לאומי ה־17
ומקן־וי־טים, נפתח אור ליום ג'
העמ־ית בירושלים, בהשתתפות
ארצות מכל היבשות, ובהם כ־60
ב| באי הקונגרס נראו משל־
זוות?; ואנשי־מדע גם מצ'כוטלוב־

קיד.| רוגגיה זיוגוסלאוויד,.
:ל|לחת סדענים סוב"סייט. ש~
הת&וני להשתתף בקוגנדס הבין־
7>.<־5י הנוכחי, המתקיים לראשו־
ה<7 לגבולות אירופה ואר־ בד, 5

ה"ב, לא באד,.

פרופי 0. ?ילה מבית הספר לר־
0יאח בירישלים ד"ר א. גוליק
מהחברה לחקר הימים והאגמים.
ז־"ר ב. הפר וד"ר א. ישוב 5ן
ד.?ת1ד. לחקר הסוגד, סיפרי במ:י־
בי; עתינאים לקראת פתיחת חקלנ־
גרס,- ני ד&דענים הסובייטיים הי־
דיעי על נוונתט להשתתף בקזג־
גיס זמן־מה לאחר גולחקת ששת
הימים, בעקנית ביקור של משל־
ה 7 מדעית סיבייטית בארץ לרגל
ההכ^ית -רא־גינות לקיום הקונ־
גרס בישראל, עוד לפני המלחמה.
הדוברים חיו! את דעתם כי מ?־
נותיהם של אנשי־המדע הרוסיים

ללימנולוגיה, מדע למחקר אגמים
באולם וייז בקרית האוניברסיטה
כ־400 אנשי־מדע וחוקרים מ־35

ונקוי־מדע מישראל.
לבוא לא נשתנו. אן הדבר לא ני־

חן להם.
עם זאת נמסר ני את&יל איש־
רה הנהלת הקונגרס המתקיים
מטעם האגירה הבין־לאומית ללי־
מביולוגיה, תיאורטית ומעשית, את
הזגעת ברית המועצות, שהגיעה
ליררשלימ, לקיים את הקו1גרס ה־
בין־לאי&י ללי&נולוגיה בשנת
1971 בעיר קיוב. חברי -הנהלת
הקיגגרס והאגירה תגין־לאוגזית
ללימגוליגיה מקלוים גי תיגתן
לכל חברי האגודה אפשרות להש-
תתף בקונגרס הבז!. הקונגרס ה־
בינלאומי הקודם התקיים לפני
•שלף? שנים בייארשה ובו השתתי
פר, משלחת מדענים מישראל. שם
גקבע מקום כינוסי של הקונגרס

הנוכחי בישראל.
הדוברים הטעימו את השיבות
קיומו של הקונגרס הנוכחי ביש־
ראל :<כח תהליך ההתארגנות ה־
מחודשת המבוצע בשנים האחרו־

נות בחקר בעיות המים בארץ
והמרוכז על־ידי החברה לחקר
הימיט והאגמים שבראשה עומד
האלוף י. בן־נון, לשעבר מפקד

היל הים.
דיוני הקונגרט יימשכו שבוע
ימים ויתקיימו בישיבות מליאה
וכן במסגרות קבוצתיות. מקצר
עיות ומדעיות. בישיבות ד&ליאה
ידונו בעיות מים מלוחים, לרבות
ים המלח ואוצרותיו, וכן בעיית
הנוגעות לאגמים ומקווים מים
טרופיים יסוב־טרופיים במו ים

ננרת.
בישיבת הפתיחה החגיגית הוענ־
קו אותות־כביד ל&דענים קהצקיל־
נו בעבודתם המדעית 0אז הקת־
גרס האחרון. האיתות הוענקו לזו־
ניס בידי פרופי פ. ויוויד, מצרפת,
סגן נשיא האגודה הבין־לאומית
ללימגוליגיה תיאורטי!; ומעשית.
ד"ר ט. ט. מאקאן מבריטניה, ה־
מכהן ב&זכיר כללי וגזבר האגו־
לה, סקר את פעולותיה. פרופ' *.

ידין הירצ־ על תגליות מצדה.
במסגרת הקונגרס יבקרו משתת־
6יי במרכזי־&חקר ליגנילוגיים ב־
לשראל וישתתפו בחנוכת המעב־
דה החדשה שהוקמה בטבהה, על־
ידי החברה לחקר הימים והאגמים
בשיתוף עט "מקורית" לשם מחקר

בולל של הכנרת.

בוטלה שביתת
ההנדסאים
והטכנאים

מזכירות הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים החליטה לב־
טל את שביתת חבריה, שנועדה
ל־15 באוגוסט. החלטה זו נתקבלה
לאחר שהממשלה נענתה לתביעת
המזכירות לדחות את ביצוע הת־
קנות לרישוי וייחוד פעולות ל־
מהנדסים ואדריכלים, כדי לאפשר
לוועדה בראשות שופט לבחון ול־

מצות נושא זה,
בהודעה, שפרסמה המזכירות
צוינה הפעולה היעילה, שנעשתה
במיוחד על ידי מזביתיות הסני־
פיס באשקלון, בבאר־שבע, בירר
שלים, ובתל־אביב, לקראת היער־
בוו! למאבק ארגוני־מקצועי במקו־
מות העבודה, והובעה תודה והער־
בה לוועדי העובדים ולציבור הח־
בריט על היעגותם המלאה ועל

הליכת־ בשורותיהם. .
המזכירות-הטעימה, כי תמשיך
לעמוד על זכויות החבריפ נמא־
בקם, כאשר קידום ההנדסאי וה־
טכנאי וטובת המשק לנגד עיניה.

פועלי "רסטרום"
יפגינו היומ ליד
משרדי "רסקו"

מאת מופר ,דנר- בחולון
חברי ועד־העובדימ בבית־ההרר
שת למבנים טרומיים של "רסקו*
בחולון. "רסטרום", אמרו אתמול
שאם הנהלת .רסקו'' לא תשלט
את הפיצויים המגיעים להם —
ייאלצו לשבות עם משפחותיהם
3משרדי הטית "רסקו" בתל־אביב'
בניגוד לדעתה של כועצת פועלי
חולון, אשר אישרה את הכרזת
השביתה במפעל הנמשכת זה שבר

עיים.
מפונל ,,רסטרופ" היא הברה־נת
של ,,רסקו" למבנים טרומיים, ,ש־
נוסדה לפני 13 שנים. הנהלת ה־
מפעל הודיעה על סגירתו בסוף
החודש, אולם לא באח להסכט עם
נציגי העובדים על תשלום פיצו־
יים. על כך הוכרזה שביתה, ש־
אושרה על־ידי מועצת הפועלים.
במפעל עובדים 65 פועלים- התו־
בעיפ לשלם פיצויים של חודש
וחודשיים לשנה לפי ותק העוב־
דים. הנהלת החברה היתה מוכנה
לשלם פיצויים של 12 יום לשנה
?לפועלים העובדים יותר מ־10
שנים, 100 לירות לשנה לפועלים
העובדים בין 7 ל־10 שנים ו0כר

מים פעיטים ליתר הפועלים.

חודשו משלוחי
הדואר מקנדה

משלוחי הדואר מישראל לקנדה
תודשו אתמול לאחר ששביתת שי־
רותי־הדואר בקידה נסתיימה. הש־
ביתה בדואר הקנדי נמשכה שלו־
שה שבועות. אתגזול הגיע לארץ
משלוח ראשון של דואר־אוויר מ־

קנדה.
מהגהלת הדואר ב&םר, גי ב־
ימים הקרובים יש עדייו לצפות
לשיבושים בסדרי העברת הדואר
מקנדה ואליה, בגלל העומס הרב
הקייפ על שירותי הדואר הקנדיים

לאחר השביתה הממושכת.

מקגץ נדבות בן 80 ותלינו
אתמול במשטרת טבריה, כי ב־
שעה שהיה עסוק "בעבודה' פר-
צו אלמונים לביתו יגנבו >1ת כל

חסכונותיו — 35.10 ל"י.

ראשי ערי גוש דן
יתכנסו היום
בעניו הביוב
מאת 6ופר ,,דבר־

ישיבה דחופה של כל חברי מר
עצות הרשויות המקומיות המאו־
גדות באיגוד־ערים איזיר ,,דך'
בעניו התפרעות לביצ־ע מפעל ה־
ביוב האזורי, תתקיים הבולר ב־11
בא־לס האסיפות של מרכז השל־

טון המקומי.
כזכור מהר, ראש עיריית חולון
פ. אילון, שהוא גם יו"ר- מרכז
השלטון המקומי על התנגדותם של
עיריית ראשון לציון וארגונים שו־
נים בעיר זו. אשר מנעו בכוח
את ביצוע מפעל הביוב של שבע

הערים כאיזור "דך.
ראשי הרשויות מתכנסים היום
ביזמתם המשותפת של פ. אילון
וראש עיריית תל־אביב־יפו מ.

נגיר.

במסיבת-פרידה למשלחת מגבית ההסתדרות

מגילת־קלף להוקרת פעלה של גולדה מאור מוגשת לה על
ידי נציגי מגבית ההסתדרות בארה"ב. מימין לשמאל •
חיים סטיפק, גורמן יוריס, ד-ר סול שטיין (מחזיק במגי־

לה), גולדה מאיר, אהרן בקר, זאב הרינג
במסיבה הוגשה להולדת מאיר
מגילת קלף לציון פועלה למען
המדינה וההסתדרות על־ידי שנייף
מנציגי הדור הצעיר בקרב פעילי

המגבית.
בהמשך דבריה הטעימה גילדה
מאיר, כי הסכנה המוחשית ביותר
לעם היהודי בתפוצות הרווחה
היא של ,,מיתת נשיקה" 1 ולא
הלילה בגלל אנטישמיות אי רדי־
פות, אלא להיפך — מפאת פתויי
חברת השפע ונישואי התערובת.
אולם — שאלה את הנוכחים —
היודעים ילדיכם עדיין את מקורם,
; היכולים הם את תולדות עיגם
לקרוא את התנ"ך במקורי ? התוב־
לו להבטיח עתיד לילדיכם ונכ־
דיכם אך על־ידי הישגים חגריימן
העליה דרושה לנו וליהודי הה־
פוצות גם יחד, הטעימה גולדה
*אירז בציינה כי לי גוסגו עוד
2 מיליון יהודים במדינה, היה בא
הקץ למלחמות באזורנו. אולם —
,,משיח עם כ־ הנוחיות" — טרמ

נברא — הוסיפה.
גולדד. מאיר אמרה עוד, כי כל
הייה היתד, כנה עם עצמה; יוכו
גם נהגה באשר החליטה, בצעי־
רותה, לעזוב את מילווקי ולעלות
ארצה. ,,לא רציתי שילדי יהיו
חייבים משהו ל-־,ישהו": אלא
יחיו בארץ בה גורלנו נתון ביד־

נו — אמרה.
מזכיר ההסתדרות א. בקר, שדי־
בר בפתיחת המסיבה, אכזר, בי
•גמה של גולדד, מאיר קל2־ור קשר
בל־יינו/ק בתולדות המדינה והד,ס־

תדרות ובמאבקיחן.
בפנותו לאזרחים אמר, כי בשם
שגדולים הימים בהט חית ישראל
עתה, :ן גדולות הבעיות ותג־
שיבות העומדות לפנינו. ,,ד,שנה
— הוסיף — ציינו אוו 20 שנית
המדינה. במסיבה זו אנו מצייניב
45 שנת למגבית ההסתדרות באר־
ה"ב, ובקרוב נחוג את יובל ההס־
תדרות שיהיה חג לעם, לידידי ה־
הסתדרות בתפיצות ולתנועת הפו-
עלים החופשית בעולמ כולו". או־
לם — עלינו לזכור, כי ציון יוב־
לות אין פירושו סקירת ההישגים
בלבד, שהם נחלת העבר, אלא,
בעיקר, ראיית העתיד והערבות
לקראתו ו וכי אשר עשינו אינו
אלא מעט לעומת המשימות המצ־
פות לנו. אם יש איפוא מטרה
גדולה להסתדרות כיוס — הטעים
— הריהי למלא בעתיד אותו תפ־
קיד אותו מילאה באמינה עד עתה
— וזאת עוד ביתר שאת ויתר

עצמה".
"כל אשר אנו עושים — הוסיף
בקר — נועד לא רק לישוב החי
בארץ היום, אלא גם להמונים
היהודים בעולם, ובמיוחד לנוער
היהודי בתפוצות — שישראל וה־
הסתדרות יכולות וחייבות לשמש
לו הזון ומטרה שאין נעלים ומוש־
כים מהם. בקר הביע בטחונו, כי
עט שובם לארה"ב ייהפכו חברי
המשלחת לשליחי המדינה וחהט־
תדרות'; כי יפעלו להגברת הידי-
דות להסתדרות, ובעיקר לעידוד

העלייה יהגברתה.
דברי ברכה אמרי ראשי מגבית
ההסתדרות בניו־יורק. שיקגו ומיא־
מי — ליאו בדאון, יוליוס ג\ נס-
גור; ורביי קריגיש, שהעלו על נס

את פעלה של גולדה מאיר.
במסיבת הפרידה השתתפו כל
חברי משלחת הסקר ובני גזשפחו־
תיתם, מזכיר מפלגת העבודה פ.
ספיר, שר הדואר י. ישעיהו, מז־
בירת מועצת הפועלות בבה אי־
דלםון, חברי הוועדה הנלרכזת של
ההסתדרות ורבים אחרים. הנחה
את המסיבה מנהל מגבית ד,הסתד־

רות בארה"ב ד"ר ס. שטיין.

גולדה מאיר: ללא עליה צפויה
יהדות ארה"ב ל"מיתת נשיקה"

בקר: בגוד? הימים גודל המשימות

הוקצתה קרקע
להקמת בית התנ"ר

בירושלים
מועצת מקרקעי ישראל נענתה
לבקשת ההברה היהודית העולמית
לתנ''ך והחברה לחקר המקרא ב־
ישראל והחליטה, עקרונית, על
הקצאת. קרקע להקמת בית החנ"ך
בירושלים, על גבעה נישאה ליד

תחנת־הרבבת.
ועדת בית התנ"ד' אשר עם חב־
ריה נמניט, בין היתר, נשיא המ-
דינה, ז. שזר, ד. בךגוריון, יו"ר
הדירקטוריון של קק"ל י. צור וי.
וייץ, הודיעה, כי בעקבות תרומ-ל־.
גדולה שקיבל־ מתורם ישראלי.
יש בידה לגשת עתה לבניית בית
התנ"ך. יוזמי המפעל ביקשו להע-
מיד שטח זה לרשותט תמורת

תשלום נמלי.
גודלו המדוייק של השטת וה-
תנאים ללזחכרתו ייקבעו לאחר ז־
יוחלט על התכגון המפורט של
ד,איזור, כצומת־דרכיט חשיבה של

ירושלים המורחבת.

הנחה נוספת על
מים לגינון בת"א

תיקון לחוק העזר העירוני בד־
בר אספקת מית, לפיו תוענק הנ-
חה נוספת בעד שימוש במים ל־
צרכי גינון בתל־אביב' אישר אמש

על־ידי מועצת העירית.
לפי התיקון בחוק מוצע להגדיל
את הזיכוי בעד מים לצרכי גינון
ס־2.5 אגורות לכל ממ"ר, ל־3.75
אגורות לכל םט"ר, דהיינו הג־

דלת הזיכוי ב־50 אחוז.
התיקון בחיק, לפיו תוענק ההנ־
הה, יועבר בימים הקרובים לאי־

שור שר ר,5גיט.

מתרימים סטודנטים
בירושלים לקרן
הנצחה לנופלים

מאת סופר ,.דגר־ ביררטליט
יו"ר הסתדרות הסטודנטים בירו-
שלים פנה לכל הסטודנטים באי־
ניברסיטה בדרישה לתרום 10 ל"י
לקרן־הנצחה של סטודנטים ש־
גמלו. על סי הפניה, החתומה בידי
היו''ר עמי שפירא תיגבה התרומה
אוטומטית יהד עם שכר־הלימוד.
המסרב לתרום חייב למלא שובר

מיוחד, המצורף לפניה.
סטודנטים רביק הביעו אתמול
התמרמרות על העובדה שהטתד־
רות הסטודנטים מתרימה את חב־
ריד, לקרנות־הנצהה בכיסוי של
תרומות למלווה הבטווון, כפי ש־
ניתן להבין מנוסח הפניה. וכן
י!ייעי התנגדות לגביה האוטומ־

8ית.

שמואל דיין - למנוחות
אלפים מרחבי הארץ השתתפי אתמול בלוריתו של שמואל

דיין, שהובא למנוחות בבית־הקברות שבגבעת שמרון בנהלל.

שר הבטחון מ- דיין אומר ,,קדיש" ליד הקבר
בין המלווים היו דוד בן־גוריון
ויצחק טבנקין, אנשי העלייה הש־
נייד, וותיקי ההתיישבות, חברי כנ-
סת- א.ל1פ־ צד,"ל, ראשי ההסתד־
רות, אנשי הסוכנות היהודית,
נציגי פפלגת־יועבודח, משלחות

של ערבים ודרוזים וקהל רב.
ארונו של המנוח הוצב ביית
המשפחה בנהלל ומאית מכל חלקי
הארץ עברו על כניו והריעו תנ־
הומים לשר הבטחלן משה דיין.

לאהיו אליהו ולאחותו בלה.
ב־3 אהה"צ יצא ססע הלוויה
יית־הקברות. הארון נישא על ל
כתפי בני הדור השני בנהלל. הי.;־
כע התעכב ליד מועדון י.קשי־1ינ!
וחכר המושב של־פ יה־דאי אמר
פרק פ''ג מתהילים. עם ס־יםי!
הגולל אמר רבה של נחלל אח
תפילת צידוק־הדין וגישה דיין אמי
.קדיש". בהתאם לרצונו של הגר

נוח לא נישא־ הספדים.
על הסדר בלוויה שמרו אנשי
המשטרה הצבאית ומשטרת נפר!
יזרעאל. פשעת הבאת הארון לפי־
שב ועד תום הלוויה הוכר: שב־

תוו בנהלל.
אזכרה גגנפת

בתחילת ישיבת הכנסת אתמול
תעלה יושב־הראש קדיש לח א1
וכרו של שמואל דיין וחברי היית
כיבדו את זכרו בקימה. ק. לוז
אמר, כי שמואל דיין היה הבר
-כנסת הראשוני,, השניה והשלי-
שית וסגן יושב־ראש הכנסת הש־
פוארת של הגל הראשון של הע-'•שית. הוא השתייך לחבורה ה:<־
לי־ השניה, שחידשה כארץ את
ציונות ההגשמה ויצרה את תנו-
עי; העבודה, פלגיה וארגוניה. כי
ימיו השתייך למשפחת האדמה
ולה היו נתונים עיקר מעייניו.
היה הבר .הפועל הצעיר"- מפל־
גת פועלי ארץ־ישראל ומפלגת
העבודה. דרכו בארץ מסתמלר.
בשלנים השונים של חיוב: פועל
חקלאי במושבות ו ממייסדי דגניה.
ממקימי נהלל, ממייסדי תנועת
המושבים ומראשי פעילי־ ו"עצ־

בי דמותה הרוחנית והתנועתית.
פ־רסם ספרים אחדים, על דגניה.
על נהלל, על תנועת המושבים.
חווד. זנה והקיט גארץ בית־אב.

שעמו נמנים אנשי־שם. יושב־ראש
הכנסת סיים את דבריו בהכעת
י,נהומיט למשפחה ולשר הבטחון,

ח"כ מ. דייו.

"זיקתן של האומות לירושלים באח מכוח הזיקה היהודית לעיל,
ומכוחה של זיקה זו אגו קוראים לאומות העולם ,שאלו שלום ירו-
שלים"' — אמר אתמול ראש הממשלה לוי אשכול, בטקס פתיחתה

של התערוכה "ירושלים — פנים הרבה לד," במוזיאוךישראל.
בטקס השתתפו נציגי הכנס־ות,
אנש־ צ־בור, תיירים ומוזמנים
רבים. הוא נפתח בדברים קצרים
של ראש עיריית ירושלים ט. קו־
לק. הוא שיבח את מה שעשה
ראש הממשלה למען ירושלים ו־
אמר, כי הוא בטוח שייעשה עוד
הרבה בעתיד. בהשיבו לדברי ראש
עיריית ירושלים, אמר ראש הממ־
שלה בהלצה, שכשם שהפריז קו־
לק בעבר בבקורת על עשיה, כך

הפרי! כאן בחיוב,
התערוכה שבמוזיאון ישראל מ־
הווה תצוגת העקבות שכל דור
ודור -שאיר בעיר, וחשיבותה
רבה מבחינה זו. ,בכעם ־ראשונה
יוצגו בתערוכה חותם של ,,יהו־
אחז בן המלך" וכליק מימי מל-
כות יהודה, שנתגלו בחפירות של
קתלין בעופל בירושלים. הכלים
נמצאו ליד מזבח ושתי מצבות,
בפערד, שדרתה מחוץ לחומת ה־
עיר בתקופה ההיא. מתקיפת ה־
מלכים תוצג גם כותרת־עמ־ד יוו-

נית, שנמצאה בעופל.
כתובת מימי הורדוס, שריד
יחיד מבתי־חכנסת הרב־ם שהיו
בירושלים לפני חורבנה בידי ה־
רומא־ם, תהיה מהמוצגים הבול-
טים בחלק שהוקצה לתקופת בית־
המקדש השני. בכתובת זו, סבת־
גלתה לפני 54 שנה, נאמר, בין
היתר: ,,תיודוטוס בן ומינוס כהן
?ראש בית כנסת (ארכיג־נגוגוס),
בן ראש בית ננסה, נכדו של
ראש בית־כנסת, ינד, את ב־ת־
הכנסת — לשם קריאת תורה ולי-
מוד מצוות, ואת האכסניה וההד-
רים ומיתקני המים לשם הנצר-
כים מהניכר". בצייד, ייצב גם
קטע מהשלט שאסר כניסת זיים

כנסיות ירושלים הוציאו מגנ-למקדש.
זיה! מוצגים שיוצגו בתערוכה.
מה", ייצגי כתבי־קודש אתיופיים,ו,כיפת הסלע בדמות מקדש של-ליד ציורי "הכותל עם הברושים"
כתובים ומעוטרים ביד על קלף'
והדפוסים הראשונים של הארמ-
נים והיוונים יוצגו בצד ,,י.חב־
הפרנציסקאנים בערבית. בגדי ה־צלת" העברית והספרים שהדפיסו
התלבושת הפשוטה של נזירה קא־'טרד של הנמרים האתיופיים ו־
חולית יוצגו בצד כתונת פסים
יהודית, שמלה צבעונית של יהו-
דית בוכארית ורקמות פלאחיות.
המכתבים עוסקים רובם ככולם
באיסוף כספים, וכוללים הצעוח
לתארי־כבוד, גגון: מגלה עמו-

קים, משיב כהלכה, גברא רבא,
מטה עוז ועוד, בצד המלצות ל־
שליחים ובקשות לעזור לקהל מו-
פיעות בהם פניות לעזרת עני
שירד מנכסיו, עני שהלך והניח
אשה עניה ו"עני בן תורה, אשר
יש לו בן יכבד אב: שומר את
דרך עץ החיים — בבית מדרשו
של שם... והגיע לפרקו, ולאחותו
הבתולה שדיים נכונו ואין לאל
ידו לתת לה כמשפט הבנית.''

תלונות על מושלים, סכסוכי
גבאות ותיאור התנאים הגרועים
של הקהילה, מופיעים אף הם
בא-גרוח, שנכתבו ורוכזו כנראה
בידי סופר, שנאלץ לכתוב כמה
איגרות תמורת כל גרוש, ופר-
נסתו לא היתד, מצויה. לפני 70
שנה הביא פרופי ילין המנוח את
הקובץ לירושלים, לאתר שקיבלו
מיהודה מורתי באלכסנדריה. -קו־
בץ הובא ל,,מדרש אברבנאל", א-
שר קדם לספריה ־לאומית והאו-
ניברסיטאות. זו הואילה עתה ל־
השאיל את הקובץ, עם כתבי־י־
רבים אחרים, לתערוכה במוזיאון.

אתמול היו אולמי התערובת
פתוחים רק למוזמנים ולחברי ה־
אגודה למען מוזיאון ישראל. ל*
קהל תיפתח התערוכה היום. ה־5ג
תהיה פתוחה עד אחרי החגים.

(ע)

אל תערוכת <רושל<ם נפתחה במוזיאון ישר

משאית התהפכה
בכניסה לטבריה

משאית עמוסה מוצרי בית הח
רושת .שמן" התהפכה בחצר ה־
משטרה בטבריה, ל;:תר שאיבדה
את הבלגים בכניסה לטבריה. ה־
נ־-נ-אית יגע:'- ו:זי-־ קשה, -\~
לם באורה נס לא נפגעו שני ני־

געיה.
נהג המשאית, שגילה את אבדן
בלמי מכוניתו, ניסת לסטות פח־
דרך הסלולה על־ידי כניסה לחצר
המשטרה. בשעת הסיבוב התהפכה
המשאית. נחבטה קשות, חלקים
כמנה נעקרו והיא נעצרה במהר
פך. אנשים שחשו לג!ל1ים הילצי־
את שני הנוסעים אשר היי בתא

הנהג. הם יצאו ללא שריטה.

נפצע שובת
במפעל "שלהבת

במפעל "שלהבת" בראש־העין,
בו הוכרזה אתמול שב־תת־עוב־
דים, נפצע קשה חבר ועד־ה־

עובדים דוד קפלה.
מחוגי מועצת פועלי ראש העין
נודע, כי אחד ממנהלי המפעל
התנפל על הפועל ופצעו כש-
שוחח עם עובד אחר בענייני
השביתה. השובתים הזעיקו אמ-
בולנס, שהסיע אותו לבית־ההו־

לים "השרון".

1000: לירות במזומנים נעלי־
מו מכיסו של ציון בדש מרמת־
גן, בעת שיצא מסניף בנק לאו־
מי בעיר, בו משך את הכסף

מחשבונו.

צעיר תרטג שפרעם, שנמצא
אשם בקבלת 100 לירות באמצ-
עות תחבולת מרמה, נידון גבית־
המשפט המחוזי בת־פת לששת

חודשי מאסר.

מחצבה תיבנה
ברמת הגולך

ליד מג'דל"שמס
ה:זכם ע? בניית מחצבה משר
הפת נחתם בין קיבוץ גולן ובין
מחצבות כפר־גלעדי. שני הגופים
יאתרו באי־ור מגידל־שאמס שב־
ר&ת־הנולן קרקע מתאימה, שניתן
להפיק ממנה חול לבניה וחומר

למילוי גבישים.
הקרקע בסביבה זו היהה בבע-

לות הממשלה הסורית.

מק־גוורן ־ המיועד השלישי
רטי ק הדמוק ו ר מי ב

אנשים בחדשות

ץ^ינאטור ג'ורג' טק־גווארן, אשר
^1/ ,,קפץ" למירוץ על המינוי ה־
דמוקראטי לנשיאות כשוויאטנאם
מהווה ה"הקלף" הראשי שלו, עשוי,
לדעת מומחים מדיניים בוואשינג־
טון, לפלא תפקיד חשוב בבחירת
המועמד הדמוקראטי לנשיאות —
מוסר סופר מוכנית .רויטר" בוא־

שינגטון.

מק־גווארן

חטינאטור בן ה־46 מדרום־דא־
קוטה הודיע בשבת על הצגת מוע-
מדותו לנשיאות מטעם המפלגה
הדפוקראטית, תוך אימוץ העקרי־
נות של רוברט קנדי המנוח. בט־
סיבת־העתונאים מסי, שלא ביקש
את אישורה של משפחת קנדי לצ-
דו וה ושאינו מתיימר .לשאת את

אדרתו של קנדי''.
יודעי־דבר בואשיננטון סבורים,
שאין לםינאטור מק־גווארן, הידוע
מזמן כ"יונה" בעניו ויאטנאם וכ-
אחד מראשוני מתנגדיו של הנשיא
ג'ונסון במפלגה, שום סיכוי לז-
כות במינוי כמועמד לנשיאות מם-
עם המפלגה הדמרקראטית בוועי-
דתה שתיפתח ב־26 באוגוסט. אך,
לדעתם, הוא יכול למלא הכ'קיד
השוב בתהליך ההכרעה בשאלה,
מי יהיה המועמד שעליו יהיה להת־
מ־דד עם ריצ'ארד ניקסון בבחי-

רות בחודש נובמבר.
2,622 צירים יתכנסו לוועידת
המפלג־ בשיקאגו. דרושים 1,311

קולות כדי לזכות במינוי בהצבעת
הראשונה. לפי ידיעית בלתי־מוס־
מכות, מובטחים לבועמד הראשי.
סגן־הנשיא יוברט האמפרי, 700
מן הקולות האלה, ולסינאטור יוג'ין
מק־קארתי — נם הוא .יונה" —
קצת י־תר מ־400 קולות. 800 צי־
דים אחרים הבטיחו לאחרונה את
קולותיהם למועמד בעל הסי5ויי6

הטוביט ביותר.
תכסיסים של ההצבעה

הראשונה
כוחו של סינאטור מק־גווארן
הוא קטן בהרבה מזה של מתחריו,
אך אם יצליח למנוע כל אחד סהמ
מלנצח בסיבוב הראשון, הוא יימ-
צא במצב טוב לסעול מאחורי הק-
לעים להשיג חכרה בעמדתו לגבי

ויאטנאם.
הסינאטור אמר בשבת, 7הוא
מוכן לתמוך בסגףהנשיא האמפרי
או בםיגאטור פק־קארתי, אס ינו־
נח על־ידי אחד מהם. באיפן זי;
השאיר לעצמו את הדרך 6תוחון
לקכל את המועמדות של סגן-
נשיא מסעם הדמוקראטיק. 7'תכ־
פיס של מק־גווארן הוא ליה6ך
לנקודת־ריכוז של הדמוקראקיפ,
שתמכו בחודש ילני ברוברט קנדי.
מק־גווארן ל>! יכול היד. להגיד
כמה קולות היבטחו לו כבר נוסף
ל־26 הקולות מנציגי המדינה שלי
עצמה, אך לפי ההערכה הובטחו
לקנדי המנוח 300 קולות. נראה'
שמק־גוואין מקווה לרכוש רוב ה־
קולות האלה, נוסף על קולות מן
המשלחת הקאליפורנית, בת 174

איש, שתמכה בקנדי.
העקרונות של קנדי

סינאטור מק־נווארן אפר בשעז!
שהודיע על הצגת מועמדותו: ,,אני
מאמין באמונה שלמה בשני העק-
רונות, שלמענן הקריב קנדי את
חייו: סיום מלחמת ויאסנאם ו-
התחייבות חגיגית לרפא ,'1ת הפי-

רוד בבית".
מספר אנשי־קנדי לשעבר, ביני-
הם מזכיר העתונות של הבית ה*
לבן פיאר סאלינגר, ההיסטוריון אר-
תור שלזינגר, ומזכיר העתונות ש<
סינאטור קנדי — פראנק מאנקביץ,
כבר הצהירו על תמיכתק בסינא*

טור טק־גווארן.

המישה מבנים
באבו־טור -

הוחזרו לבעליהם
החורת המישה מבנים בשטה
ההפקר באבו־טור לידי בעליון
החוקיים, נעשתה אתמול אחה''ן

בטקס הגיגי.
הבתים הוחזרו לבעליהם לאי
הר שהללו הגישו לוועדה הממ*
שלתית הוכחות מתאימות על העי
לוהם. עוד שלוש בקשות להחזרת
מבנים נמצאות בבירור, שיסתיים

בימים הקרובים.
טקס ההחזרה נערך בנוכחות בע-
לי הבתים וחברי הוועדה. נשאו
דברים יועץ ראש הממשלה לענ-
ייני ערבים ש. טולידאנו וסגן
מנכ"ל מינה? מקרקעי ישראל ר.

אלוני.

נהרג בנפלו
לבור שפכים
 "ד:,-"

מאת 3ו5ר
סילימאן עבדול ראזק, שעבד
בניקוי בור־שפכיט בכפר טייבה,
הימם מן הג&זימ המרעילים ש5לר
מתיכו ונגל לביר. אנשי תהית
טכבי־אש האזורית בבפר־סבא
הוזעקו למקים והגבאי יחיאל נאד,
ירד לתוך הבור, כשהוא מצויד
במסכה, והוציא את נופת ראזק

ללא רוח־הייס.
םול־ימן עבדיל דאזק, כבן 50,
היה תושב כפר פראון בשומרון

ועבד בטייבה כפועל שכיר.
משטרת נפת השרון פתחה בה־

קירה.

מודיעה כי
סה י נ הכ ת  נ י ח ב

למועמדים לפקולטה למשפטים
לשנת הלימודים רנשכ-ט

תתקיים ביום רביעי, 3־ באב, תש3"ח, 68<8י14,
בשעה 8.45 בבוקר־

נוטים — בלות המודעות, במשרד הרישום, בנין מכסיקו, ?
קוית האוניברסיטה, ומונ־אביב

^̂ —^̂ ^̂ .̂ ———81י^ .̂ —— ̂*י10 ו——1 וזז וי י

המועצה המקומית המועצה הדתית
רעננה

ועדת הבחירות לבחירת רבנים מקומיים
מכרו פומבי

מודיעה בזה על שתי משרות פנויות:
1) רב מקומי אשכנזי
2) רב מקומי ספרדי

1נאי הכשירות למשרות הנ"ל הם:
א. תעודת כושר מהרבנות הראשית לישראל

ב. על המועמד להיות גדול בתורה ובמדות
ג. התחייבות לגור במקום.

על המועמדים למשרות הנ"ל להגיש הצעות בכתב בצרוף תולדות
חיים לידי מר אסולין אברהם מזכיר הועדה לבחירה רבנים :־קומיי6

לפי הכתובת:
המועצה הדתית רענגה
לידי מר אסולין אברהם

את ההצעות יש להגיש עד יום שלישי ג' באלול תשכ"ח (8.68.־0)
עד השעה 12/0 בצדיריים.

מ. ורמו,
יו"ר גוף הבוחר

י"ח באב תשכ"ח 12.8.68

בזד, הגנו לפרסם ברבים שהשטר שהוצא ע"י אגוד
פיתוח-בית שאן מס' 744 על סך —.1100 ל"י לפקודת
מנדלזיס משה נצרת עלית שזמן פרעוני 31.10.68

בטל ומבוטל.
̂ייי"י"*"1"1"""""-"* ̂י" ווווווווי ̂ווןןן̂ן ̂^חחוווןוו̂ז ̂יזוו"זחז ̂ן ̂ו ̂לו •־

ב. קפלן במקום י. חורין
במועצה לשיווק הדרים

מאת יוד <יי9קין. מופר .דגר-
מנכ"ל "יכיךחק"ל* ב. קפלן גתמנד, כחבר הוועדה המרכזת של
המועצה לשיווק פרי הדר, במקומו של י. חורין, שפרש מתפקיד
זה המינוי נכנס לתוקפו בימיפ אלה. קפלן יהיה מעתה חבר מש

לחת המועצה, היוצאת מדי שנד, לניהול מכירות פרי בחו"ל.
""ה באנשיס  תפקידים גגיי"ט

החדש של המועצה לשיווק פרי חדשים מחוץ למועדו-במסגרת פעולותיו של המנכ"ל /
הדר, ט. מקלף, היא מנסד. לאייש |

נית הקולנוע בחאן יומס שבו הוטלה פצצה לפני ימים
מספר לתוך קהל

נוטים לאשר למפעל אילין
הרכבת מכוניות־נוסעים
יאושרו-מכונית אנגלית קטנה ומכונית אמריקאית

מאת פוכר ,,דבד' כהיכר!
הממשלה עשויה לאשר למפעלי א. אילין בחיפה להרכיב שני
דגמי מכוניוה־נוםעים, האחת קטנה והשניה גדולה, כדי לאפשר

^מפעל להיחלץ מהמשבר שד,7א נקלע אליו.
במועצת פועלי חיפה נתקבלה
אתמול ידיעה, כי ועדת השריט
לעגייני כלכלה גוטה לאשר לגזפ־
על ההיפגי להרכיב מכונית־נוםעיט
שתוצע על ידו ואשר תימצא הו־
למת את צרכי הארץ. כן נשקלת
אפשרות להקדים הזמנות של מש־
רד הבנוחון, כדי להתגבר על תקו־
, ניתן יהיה פת המשבר עד אשר
לגשת להרכבת מבונית־הנוסעים

החדשה.
נמסר, כי ועדת־השרים הגיעה
למסקנה שהמ9על חיוני ויש לע־

"אם בדור העצמאות והקוממיות היהודית תגבר ההתבוללות
בתפוצות תהיה זו טרגדיה לצם היהודי" — אמרה ח"כ גולדה מאיר
במםיבת־פרידה למשלחת הסקר של המגבית ההסתדרות, שנערכה

במוצאי שבת במלון רמת־אביב בתל־אביב.

זיר בשיקומו, כדי למנוע את 0כ־
נת סגירתו.

מחוגי הנחלת הספעל נודע, כי
ניות־גוסעיט חדשות — האחת אמ-יש בידה הצעה לשגי דגמי מכו־
ריקאית והשניה אירופית. המשאי
ומתן עם החברות עדיין לא סיכם
ועל כן נמגעת ההנהלה מפרםוט
הפרטים. נודע, כי עדיין לא ירדה
מעל הפרק אפשרות מכירתו של
המפעל כולו או בחלקו לגורפ צי-
בורי. המועמדת לרכישתו חיא
חברת־העובדים. פועלי אילין המ-

שיכו אתמול בשביתת־ההאםה. ב־
שעות הבוקר ר,־1קיי^ה פגישת־
בוררות ביו הוועדים לבין נציגי
דחנהלד, אצל הממונה על יחסי־

לעבודה במשרד העבודה בחיפה.
מחוגי הוועדים ומועצת פועלי
\1יפד, נודע שאין, לפי שעה, כוו־
1,־־, להפסיק את שביתת־ההאפמ,
כל עוד אין בטחון שהמשבר אשר
,ביא את המפעל עד לסכנת־סגי־

רה — חוסל לחלוטין.

האיגוד הארצי למסחר הזעיר
פחח במיבצע־הוזלות כיוהד לק-
ראת החגים, בשיתוף עם חברות
למוצרי־מזון ותומרי־ניקוי (עלית,
עץ־תזית, יצהר, עסיס, ויטה ו־

עוד).
המבצע יקיף בשלב ראשי! בע־
לי חנויות באיזור המרכז ויותר
מאוחר ישתתפו בו כל סניפי ה־
איגוד בארץ. האיגוד פירסס חוזר
לבעלי החנויות, בו נתבקשו לד-
אוג להצגת שילוט מתאים על
המצרכים המוזלים בהלונות־הר־

אווה.
מיבצע ההוזלות המיוהד יאפ־
שר לקונים בחנויות ליהנות מ־
הוזלות בשיעור דומה לזה שב־
סופרמרקטים ובחנויות השירות־

העצמי הגדולות.

יוזלו מוצרי־מזון
לקראת החגים
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דרושים
לוו1:נדה מענינת ומגוונת

• מהנדס< "צור
בעלי-נסיין של 1 — 3 שנים.

1. לעבודה במחלקת תכנון ופיקוח בהדרכת מהנדס ייצור בכיר.
2. לתכנון ומעקב פרוייקטים בשטח הסיתוה. רצוי נסיין בשטח תכנון ומעקב.

יתקבלו גם בוגרי טכניון ללא נסיין קודם.

• טכנא* "צור מוסמך
בצל נ0יון של 3—5 שנים בעבודות תכנון ו8יקוח על הייצור בקבה 2ידה גדול.

העבודה — בהדרכת גהנדס ייצור בביר.

• הנדסא* / טכנא< מכונות
בעלי נסיין בנושא זרת־ מבשרים אלקטרוניים או חמעוניינים להתמחות בשטח זח.

• בוחנים מכנ"ם
בוגרי בית ספר מקצועי בענף המתכת או אלקטךרמכניקה בעלי נסיון בעבודות

בחינת, רצוי במפעל אלקטרוני.

• ^רטט< מכונות !
• פחדזיבו מעולים

המעוניינים מתבקשים לפנות בכתב בצרוף קורות חיים
לת. ד. 7133, תל־אביב.

8 דרוע\<ם 11
, "תעשיה חאויףית לישראל בע'מ ***_ \

\*יל1^ גמל תעוב-ה, לוד

• עורכ<ם טכנ"ם?ך* יי|"|1ם
• כתב<ם טכנ"ם

1 להכנת חוברות חלקי חילוף, הוראות טכניות וספרי תפעול
י למטוסים. העבודה כוללת תרגום עריכה והכנה לדפוס.
למועמדים בעלי נסיון בתעשיות המטוסים או המכונות

תינתן עדיפות-
ו ו ידיעה מושלמונ בשפה האנגלית הכרחית.

| אל מחלקת התעסוקה התעשיה האוירית נמל11 על המעוניינים לפנות בכתב בצרוף קורות חיים
תעופה לוד.
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_ /1831 מודיעה על? 911 נצ<בות עוזרה! המדינה ן
. משרות פנויות בהנהלת 9
" 3תנ ה&נשפט, "רושקייט 0 8
§ ; מכרז 3/595 טמונה על מבדק ובקורת *נימית - ן

 דרגה טז הדירוג האחיד.
~

; ניםיוך 8 " ־־ דרייגות הגיטרה: השכלה אקדמית (תואר ב"א)
; ידיעה טובח בהנהלת  , של עש שנים בעבודה אמרכלית

3
; כושר הבעה בכתב • 9 ־ חשבונות ובבקורת חשבונות
?!? ובעל־0ה; כושר לפקח על עובדים. : ?

3 •" מ ערה: מילוי התפקידים כרוד בנסיעות. >.
האקדמאים במדעי החברה והרוח." גמרי 596 אחראי לתכנון ולתקציב _ דרגה 7-* 9
1 ?; דריכות המערה: השכלה אקדמית בכלכלה, תואר ב"א 6

וניסיון של שלוש שנים בעבורה כלכלית או תואר
? ; ? מ"א וניסיון של שנד.; סיום קורס לתכנון ולתקציב

כושר הבעה בכתב ובעל־סה; כושר לנהל משא ומתן ן
?? ידיעת הש8ה האנגלית. §

: מילוי התפקידים כרוך בנסיעות ובעבודות מחוץ הערה  "
_ לשעות הרגילות. |

? הגשת בקשות בנציבות שירות המדינה, הקרייה, ירושלים
או באחת טלשכותיה המחוזיות, תל־אביב, הקרייה רחונ 0

1 ת1 מס' 5 או בחיפה בבית הממשלה.
9 המועד האחרון להגשת מועמדות: 1

1968־8<25
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ז־ר1ש מיו־
קה י נ רו קט ל א ט3נא* 

? . • דרישות התפקיד:
ידע ונסיון בעבודות אדמיניסטרטיביות, ידיעת השפות

עברית יצרפתית ו/או אנגלית.
המעונינים מתבקשים לפנות בכתב בצרוף
תולדות חיים אל ת. ד. 7131, תל-אביב.



הפלישה הסכסולוגית
("לו"ח אי1טי5וי";

ארמוךדוד, תל־אגי;)
עוד, כפו שאומרים, לא התייבש
הדיו על רשימתי המפורטת ביחס
לסרט "הלנה'', שבקולנוע ,,נת" ב־
ת''א ("דבר השבוע", ה־9 לח.ז.),
וכבר עלי לחזור במרוצה לאותו
נושא עצמו: סרט קבסולוגי על
יהסי־מין, הסברת־מין, -גם בו או־
חל מוקד עצמו — לידה קרואים

אותה כמות שהיא על המסך,
גפ ,,דו"ח אינטימי" (גרמניה—
?שוודיה) שייד לאותה קבוצה עצ־
פת, ונם לגבי דידו מתעוררת או־
תה שרשרת של נימוקים חברתיים־
ציבוריים, ע7יו!ם הרחבתי את הדי־
ב-ר ברשימה הקודמת ולא אחזור
על כך בפרוטרוט: לסרט מםונ זר.
יש מקום, בעקרון, בהקרנות מחוץ
לאולמות בתי־הקולנוע. אם היא
מוצג אמנם בבתי־קולנוע מסחריים,
ד,רי מתעורר החשד הכבד, כי ה־

,,דרח אינטימי'
מסרח היתד. לא חינוך והדרכה
רציניים, אלא סנסאציה שבנושא,
שבצדה הכנסה יפה — גי רק נו־
שא סכסולוגי יכול היה לגרור דבר
מעין זה למעגל המסחרי־הבידורי
(בבר מבלי לדבר על אמנות). בל
נ-שא א-ר, ויהיה חשוב להדרכת
הציבור אשר יהיה — היד, נשאר
נחוץ. כששני סרטים כמו ,,הלגה"
ו"דו"ה אינטימי'' .גפ;־;יפ" ביחד
את הציפה התל־אגיבי, זי גמ־^
פלישה מר-כזת — כל אחד יכול
לראות לידה "סנסאציונית'' — מי
עולא ישיג ברטיג לקולנוע אחד —

ירוץ לאחר.
ובכל זאת, מהו ההבדל ו על אף
העובדה, כי .דו''ח אינטימי" אינו
מתאים לקולנוע בדיוק כ8ו .הלגה*,
וגפ משעמם כמוהו (בחלקו מאותת
סיבר. עצמה — אין בת־מר זה בל
ערך אמנותי או בידורי), הריהו
ט־ב יותר ממנו. ויש לכך כמה
סיבות: הוא רציני יותי. מגובש
יותר, שוטף יותר. אין בו מלאכי־
היות .מתיקה" המאפיינת את
."לנד.". "דו''ח אינט-טי" היא סרט
ז!ד, הריף וישר, בלי פי־ולימ. כדי
לחיות כזה תלך הבגאי רובין שרון
בעיקר בקו של שיטת ריגורטז'ה
טלוויזיונית — ראיוב־וז צם אנשים
ושיחות עם מכלול שלם של טומ־
הים, השיטה הזו הביאה בהכרת
סטאטיות מתמדת עם 11:7 צל
הגלד. המדוברת. לכן גלי פעם אנו
ע־־בים אי, השיהי.-. הללי ןח-דריכ
^אילוסטראציה של היבריס ־.אמו־
ריפ. כאן גנפה שרון לאזן את
השעמום קול העיקר, אך לא תמיד
מצליח. המבזקים שלו בנויים על
עריכה סו5ר־מודר:ית ולעתים מת־
. ת&ונר. ־.־רי־זקיו, *•? בדרך קבלת
כי? אין ההמונית הייי אומרות
היבה (הסצינה האי11 קיש בד.
נ^גנטיזם מיני — ראה התמונה
יקי- האחרון נגדיר — קיצצה בח

עי־ידי הצנזורה 1
כל זד, עשוי בשחור־לבן ליאה
לריס־רטאז'ה (עם מבזקי־ מסויימים
נ.,ס2יח", כלומר בצל־לויד שחור־
לבן צבוע לנץ אהל־). לבכיף, כמו
נ"הלגד,'', אנו מגיעים יסצינל.־
הלידה. באן מחליט שרון לצלם ב־
צ:ע (גשום שזהו א-ר-ע כי. חשוב)
גשום שבשחור־ללן יהיי האברים
!), היא ;ס עושה 9חות אפקטיביים
צעד תיעודי מלא כדי להוכיח את
כנותו: אם ב"הלגח" התנהלה
גצינת־הלידה בשני מעמדים מחוב־
7" יחדיו על־ידי עריבה פ־למאית
(כלומר ראינו א,: הלגד. בחלק ה־
עליון של גופה -את הלי; ה למט:?
לח־ד — כמ־:ן של נישהי אחרת),
היי באן אנו רואים א־1 הא*ד.
ה"לוי. כולה - בל-מר אין צל
. עצמה אמנם י:-ל =2ק כי היולדת
נביאה את פרי בטנה לעולם מול

בצ־.מר. הסרט.
אך אג הלידה ב"הלגה* מביכה,
הרי הלידה ב"דו"ה אינטימי" מבי־
כה שבעתיים. היא הדבר. ייו;י
ברוטאלית, גלויה, בלתי־אסי.טי!ו,
ה־למת את הצופה. אם הייתי מסו-
גל להביט (בקושי) במתרחש נ־
.הלגה'', הרי היו רגעים ב"דו''וז
א־נטימי'י שלא היייוי מם-גל להסת־
כל בתמונה. כמיני גם רבים אח-
רים. היו גם כאל.1־ שעזבי את ה־
אולב. לעומתם ישלי רב־ם נורית־
קים למסך. זה הזב־י* לי (להבדיל
נ־סוד) את הסצי;־ת האייםות של
,מ־:דו אינפאמד.'', כשהקהל ־י.־
הלק לאלה שסלדו ולאלה שנהנו
והזוועות. אי:;- ר־אר, יל תועלת
גהצג-ת מסוג ז־. — היכן הגירוי ו
להיפך, ־דבר יכיל יהביא נזק
ט־טאלי — משניא על שני הצדדים
את המגע המיני ועוד יכול להבהיל
נשים צעירות (מדוע דווקא רוו־
!) מללדת ילדים. ל־ת ו גם נשואות
מר. נשאר לימד ל אט נלך בדרך
9ל התפתחות הגיונית — יש עוד
מת לעשות. להראות ניתוח קיסרי!
ואחר־נך לידת תאונים וע־ד ועוד.
מה יש, כל הגינקולוגיה מחכה ל־

הצגה ציבירית בקולנוע. א־"רימ
שזה חטי:, אז חשיבה גם 05.י5א־
טולוג-־ה יקארדיולוגיה וניתוח־מ־ח.
האם מישהי מהאדונים הללו יהרוג

מגעיו,1; חמלו? מסופקני,
? קומדיה של חא6לח

(,,מה עיטיר, כינו;:; האורור,?";
קומדיה הוליבודית חדשה זו מנ-
צלת מצב פי6י בלתי־רגיל: בנובגר
בר 1965 כבי האורות בכל החלק
הצפוני של ארצות־הברית, במשך
12 שעות תמימות היה לב הנודיגה
הגדולה ביותר משותק, התחבורה
לא זזה, אגשים נתקעו במעליות
וגרבבות תח"יוו! — והכל היה
שרוי בחשילי. גמורה. הגיבורים
של הסרט הם שהקנית הנ־ז־אה
לאדריכל שנמאס לה לשחק "בתו־
לות נצחיות", הבמאי שלה (ממוצא
הונגרי), המחפש דרך לקשור או־
תה אליו בחוזה מיוחד (היא אומר
לפסיכולוג שלו כי הוא הולה־כסף)

ואחד צעיר, המנסה ל0פ0 בסולט
חברה מטחרית, אך שחיתות משפח-
תית בראש הסולם מונעת זאת.
כשכבו האורות מתחיל המשחק ה־
מטורף — הצעיר. גונב יותר משני
מיליון דולאר מהקופה והשחקנית
מוצאת את בעלה עס אשד, אחרת.
מחצית ,,מה עשית בשכבו האו־
רות ?" היא קומדיה מהירה, עסי־
סית ושנינה מאוד עם דיאלוגים
חריפים ובביצוע מצויין של רוברט
מורס, טרי־תומאס ופטריק או'ניל.
דוריס דיי אמנם מפריעה במקצת —
היא אינה עוד מסוגלת להוסיף
מאומה לתפקידה המסורתי (באמת
— בתילד. נצחית), אך בכל זאת —
זח הילך יכה. עד שבאה המחצית
השנ־ד. (הצרה של מרבית הקומ-
דיות הדוליבודיות) והופכת את כל
הדברלם הפיקאנטיימ וחוזרת אל
המוכריות האמריקאית המוסכמת —
במלוא הקיטור. מסתבר שכולם רק
; לאמיתו של דבר הכל הם סמל של שלמות פני-נראיב קצת אנושיים
מית ויושר עילאי. טוב שנשאר
לפחות הבמאי ההינגרי, שהוא בכל
זאת רגאי האוהב בסף ומוכן לעשות
בשבילו הכל. לולא הדמות הזו
אפשר היד. לחשוב כי האנושות
מורכבת ממלאכים ורודים, גם כג-

נבים האורות...
' (( ?<•?- וו* *?.*•<//,"הענק" חוזר שוב י י  ' •> ,--* ?) "> *,/ - .

צ5זן, הל-אג־ב)
הוא חוזר שוב, גפעם המי־יודע־
ככה, ,,הלף עם הרוח" (1939), ה־
סרט האמריקאי, שמבחינת גריפת־
הון אין לו מתחרד. בהיסטוריה של
הקולנוע. במשך שנתיים עבר אותו
"צלילי המוסיקה", אך עם הוצאת
העותק הנוכחי — בהגדלה מרשימה
ל־70 מ"מ בצירוף קול סטריאופוני
מלא — שוב עלה ,,חלף עם הריח"
למקום הראשון ברשימה הנצחית.
תמיד היו ותמיד יהיו לו צופים —
צעירים שלא ראו את הסרט בהצ־
גותיו הקודמות המוכנים תמיד
לראותו מחדש. ה־א לא היה מעולם
יצירת־אטנות ולא נחשב ליצירת־
אמנית, אך מעטות הן יצירות־
האמנות בקולנוע שהיו פופולריות

גל־כך.
"חלף עם הרוח". שהתבסס על רב־
המכר של מארגארט מיטצ'ל, בויים
בידי ארבעה במאים, שעזבו אחד־
־נסבלת. אחד את המלאכה הבלתי
גמר אותו ויקטור פלאמינג, והוא
שזבה הן בשם (יחיד) בכותרות ה־
סרט — ותן בפרס ,אוסקאר" (אחד
ה"אוסקארים" הרבים שהסרט זכה
בו). השחקנים נבחרו ב"םשאל־עטי
ענק, שיערך בקרב ציבור שקרא
את הספר. המישאל קבע, ברוב מוח־
לט, את קלארק גיי3ל לתפקיד ראט
3אטלר, והוא שהביא את המפיק
דייויד או. סאלזניק המניח (שקנה
את זכויות הספר) לגמור עיםקה
מפוקפקת מאוד עם חברת ..מטרו"
(שהיו לה זכויות על גייבל), עיסקה
שמסרה את מרבית הרווחים הגדו־
לים ל"מטרו'/ המפיצה את הסרט

עד עצם היום הזה.
גבין ארבעת גיבורי .חלף עכ
הרוח" חיה כיום רק אוליביה דה־
האוילאנד (נשכחת, איישם באי-
: האחרים—ויויאן לי, קלארק רופה)
נייבל ולאסלי היוארד — הלכו
לעילמם. אך הברט — חי, תוסס,
מגלם את כל חלומותיו של האיש
הפשוט — יוצג כנראה לעולם,
ותמיד יהיה קהל שירצה לראותו.
היא נעשה גדול יותר. מפואר יו־
תר — מ־35 מ"מ מסר רגיל —
דרך 35 מ"מ מסך רחב, 35 מ-מ
סינבםקופ ועד ל־70 מ''ט (מה

הלאה, מבחינה טכנית ו).
מציינת בציניות פולין קאל:
,.,הלף עם הרוח' מבדר כל־כך בגלל
המכשפה הקטנת וחםרת־המצסון
פקארלט, שדאגה לרכושי. יותר
מאשר לאהבה". יש בכך הרבה
מאוד אמת, אם ני לא כל צבוע

יסכים להודות בכך.

.אולפן גרו." (בר־קמא)
? פותח ? שני קורסי ערב

־ ק צ ז־ נ ו ת ל
ו/או ? אנגלית: עברית ־

, ב־20.8 קורס של שבוע
ב־1.9 קורם של שבועיים.

: הצלחה מובטחת! הרשמה
גורדה 5, טל. 236209

מבצע הדרכה
לקיץ בסופרמרקטים

של הקואופרציה
מאת פו3ר ,.דכר'

קבצע־הדרכד, מיוחד לעקרות־
ייביח, נערו החלדש במסגרת מב-
צעי הקיץ של רשת הסופרמרקטים

של ברית הקואופרציה הצרכנית.
הודפסו שלוש חוברות, האחת
— ,,מה נאכל בקיץ* — עוסקת
בבעיות המטבח בימי הקיץ ובו־
ללת מתכוגים נבחרים לעונה. ה־
שניה — "פיקניקים וטיולים" —
עיטיןת בכל הדרוש לבני־המשפהה
לפיקניק. השלישית — "כיצד ל־
התנהג נקיץ ולהיות בריא וטאו־
שר" — מדריכו! את עקרת־הבית
בכללי התנהגות נכונה ושמירת

עצמה ומשפחתה.
החוברות, שהודפסו בכמות גדר
לה, יחולקו חינם גרשת הסופר־

מרקטים בארץ.

חברת ,,בינג ליניאלי
פתחה משרד בניו־יורק

חברו! הפרסום "בינג־ליניאל"
פתחה משרד בניו־יורק, בשדרות
מדיסון — מרכז הפרסום הנודע
— בשיתוף עם משרד פרסום אמ-

ריקאי בעל ידע ונםיון.
המשרד החדש יטפל בפרסום מו־
צריהם של יצואגים ישראליים
בארצות־הברית, תוך שילוב ותי־
זים בץיגוםדי, אשר יאפשר בי־
גוע תכניות פרסום לפי יכולת 1?־

יג־ואגים הישראלים,
חברת "בינג־ליניאל" פועלת נ־
ישראל זה 15 שנה באמצעות שני
משרדיה, בתל־אב־ב ובחיפה, ו־
נח-גבי; נא-ת מחברות הפרסום

הגדולות בישראל.

קביעות ל-50 עובדים
חדשים בקופ''ח בת'יא

טקס חלוקת כתבי־קניעות ל־50
עובדים חדשים נערך אתכול על־
ידי הנהלת קופת־חולים במחוז תל

אביב.
העובדים הם: רופאים, אחיות,
רוקחים, עובדי מעבדה, פסיכולו־
גים, פיםיותרפיסטיט, אורטואופ־

טקאים.
ניהל את הטקס מנהל המחוז ש.
גרביה. בשם ועד הרופאים בירך
ד''ר קובו, ובשם ועד העובדים —
י. אלשטין. א,־'. ברכת הוועד המ־
3קת המחוזי הביא היו"ר 0. אמיר.

&וו!!! 1 1 ̂ן

9ידלת
תפוחים גרנד 40—60 אג' הק"ג.
אגסים 55—70. אג' הק"ג. ולנציה
38—45 אג' הק"ג. אשכוליות 48
אג' הק"ג. לימון 73—78 אג' הק"ג.
ענבים 50—55 אג' הק"ג. אפרסקים
50—70 אג' הק"ג. שזיפים שגיב
55—70 אג' הק"ג, ענבים רבוקי
60—65 אג' הק"ג. ענבים תמר
65—70 אג' חק"נ. ענבים מוסקט
70—75 אג' הק"ג. ע;בים סולטנינה
60—65 אג' הק"ג. בננות 1.10 ל"י

הק"ג.
עופות

פרגים פרגיות 2.40—2.45 ל"י
הק"ג. ברווזים 1.80—2,00 ל"י ה־
ק"ג. הודיים 185—2.90 ל"י הק"ג.
)דגי מולית־סולטן ים תיכון 0.50

וגי מולית־סולטן ים תיכון 50
—3.50 ל"י הק"ג. דגי חומט־זהוב
ים תיכון 1.00—2.00 ל"י הק"ג.
דגי דקר — לוקוס 5.70—6.30 ל"י
הק"ג. דגי מ־סאר — עיט הים
7.80—8.00 ל"י חקי ג. דגי בורי
— קיםון ים תיכון 1.80—2.00 ל"י
הק"ג. דגי בורי — קיפון דריכות
4.30—4.80 ל"י הק"ג. דגי אמנון
רכיכות 1.80—3.00 ל"י הק"ג. דגי
אטלנטיק 1,70—7.70 ל"י הק"ג.
דגים מעורבים 50 אג' הק'ג. דגי
םקומבריה 90 אנ' הק"ג. דגי סוליט
— משה רבנו 2.30—2.50 ל"י
הק"ג. דגי אספרינה מליטה 1,50
—1.70 ל"י הק"ג. דגי קרסיונים
2,28 ל"י הק"1. דגי קרפית 1,72

ל"י הק"ג.

משרות פנויות
עיריית חולון מודיעה על שתי
נשרות פנויות של מוליפ ?מ־
תמטיקה ופיסיקה בבי"ס תי-

נו; עירוני.
לזמעוניינים יפנו בכתב בכל רהק־
דם למנהל המחלקה לחינוך בצי־
ריית חולון בצירוף קורות חיים,

תעודות והמלצות.
פ, אילן; — ראש העיריד.

גיהמ־ש המחוזי ת"א—יפו •
חיק עזבונות 06/66י2

בעניו ירושת , המנוח אליהו
בג-כג ז"ל שנפטר ברעננה ביום

ג' בםיון תשכ"ח (30.5.68).
מחולון רחוב ביאליק 1. ?והמבקשת גב' זהבה בג-בג,
לחני ידוע כי לבית משפט זה
הוגשה ע"י המבקשת בקשה למתן
צו המכריז על ירושת המנוח הג"ל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטו-
ען שיש לו טובת הנאה בעזבון
הנ''ל, והרוצה להתנגד , להכרזה
הגבוקשת, להגיש תוך 15 ימים ט־
יום פרסוס הזמנה זו, התנגדות,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו

כטוב בעיניו.
דוד ולך, שופט

רשם בית המשפט המחוזי

הוז־ו1וו!||| לציבור
משרד החינוך והתרבות

מענק לימודים
מאת ממשלת יגן

משרד החינוך והתרבות מודיע
כי ממשלת יפן תעניק שני מעני
קי לימודים למשתלמים ישרא־
ליים: האחד למשך שנתיים ההל
מאפריל 1969 והשני למשך שנה

והצי החל מאוקטובר 1969.
על המועמדים להיות נתינים
ישראליים שגילם לא יעלה על
35 שנה, בעלי תואר אקדמי רא־

קוון (ב.א.) לפחות.
לימוד השפה היפנית במשך

הצי השנה הראשונה — חובה,
גובה המענק 33,000 יו לחודש
הנסיעה הלוך (320 ל"י), דמי .
וחזור וכן דמי הלימוד יכוסו ע"י

ממשלת יפן.
על המעונינים להגיש את בק־
שותיהם לאחראי לקשרי חוץ,
משרד החינוך והחרבות, ירושלים,
לא יאוחר מח־21 גגגגמבר 1968.
לבקשה יש לצרף: תולדות חיים,
העתקי תעודות אקדמיות וקורסי
לימודים, המלצות (ממורים ב־
אוניברסיטה וממעביד באם המו־
עמד מועסק). מועמדים שלא יגי-
שו אח התיעוד המתאים לא יוגשו

לועדת הבהירה.

*
האוצר — החיטג הכללי

מכרז מס' 18/68 - בולי
דואר משומשיס ישראליים
1. מתבקשות בזה הצעות ל־
קניית בולי דואר משומשים יש-
ראליים בלתי ממוינים, חתומים
ומידבקים על קנע־ם של מעט-
פות או של כתבי משלוח אחרים.
2. הבולים ארוזים במעטפות
מנייר קרפט בגודל של 30/40

ט"מ בנות 1 ק"ג.
3. על המשתתף במכרז להגיש
הצעתו בטופס מתאים בצרוף ער-
בות בנקאית, או המחאה בנקאית
בשיעור של '*?20 מערך ההצעה
בתוך שתי מעטפות סגורות שאפ-
שר להשיגו במשרד החשב הכללי,
ירושלים, הקריה, כביש רופץ,
בניו מסי 1 חדר 532 ביו השעות
.17—10 לסנה''צ, אצל מר נחום

שר.
4. מציע אשר יזכה במכרז
יהיר, חייב לשלם את מחיר הבו-
לים המוצע, ולהוציא א הבולים
הוך 10 ימים מתאריך שליחת

הודעתנו על אישור הצעתו.
5- המועד האחרון להג-
שת ההצעות הוא יום חמי-
שי ה' אלול תשכ־ח —
68<8'29 שעה 10 לפנה''צ־
6. איו אנו מתחייבים לאפשר
למציע אחד לרכוש את כל כמות
חבולים, ומשאירים לעצמנו את
הזכות לזכות מספר מציעים בכל
הקמות המוצעת או בכל הלק מהן.
7, כמו כן אץ אנו מתחייבים
לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או כל הצעה שהיא.
ייטר :.י!,־£

אגף החשב הכללי

3נס מנחלי בתיה־ס
החקלא"מ

שנקבע ליום די — 14,8,68 געיו־
כרם, נדחה ליו3 ח' — 5,9.68

בשעה 10.00 באותו מקום.
סרטים נשלחו בחוור,

ד,א-,ז להיניד ווללאי
גלטרד החינוך והתדגור.

משרד הדואר
מכרז מס' 130/68

מוזמנות גזה הצעות לאספקה :
1) 700 מטר — בנורות 0י.יי.'זי,
קשיח עוני דוען 5.3 מ"מ נקוטר
"4 מסוג ,,נור<0" גאיוגים ו*ל
1 מי כל וגנור גש'1וני וגדליו סור"

חבים.
:) 60,000 מטר — *<יי1ת 0י.
וי.0<. קשיח קוטר 1זי8וני 110
מ"מ עובי דופן $ מ"מ באויבים
של 6 מטר ע0 היחבת בקוגה

אחד לגל צנור.
טפסי הצעה, קרטיגו נוספים
טכניים אפשר לקבל אצל מנחל
מה. אפסנאות ומחסנים תל־
אביב—יפו, המשך רחוב הרצל,

כל יום בשעות העבודה.
על המציע לצרף להצעתו מנתב
ערבות או ציק מבנק מוכר בשיעור
ט1, מערך ההצעה, אשר  ̂ של
ישמש כערבון לקיום תנאי הא0־

פקה.
על המציע הזוכה לההום על
חוזה ולביילו כחוק על השבונו.
על ספק אשר מחזורו השנתי עולה
על 30,000 מ' לפחות חשבון 5י־

לוקין אצל החשב הכללי.
את הסחורה יש לטפק למחסננו

על חשבון הספק.
את ההצעות עם הערבות יש
להעביר למנהל הכללי, משיד
הדואר, ירושלים, במעטפה גפי־
לה. על המעטפה הפנימית יש
לרשום: "כמוס — הצעד, למכרו
פס' 68 130 לאספקת צנורות
פי. וי. סי. על המעטפה החיצונית
יש לציין שמו וכתובתו של הספק.
הצעות שלא תוגשנה בצורה הנ"ל

לא תובאנה לדיון.
את ההצעות יש להגיש
לא יאוחר מיום 9-68<1

שעת 12 בצהרים־
המנהל הכללי, משרד הדואר,
אינו מתחייב לקבל את .־.הצעה
הזולה כיותר, או איוו הצעה
שהיא, או להזמין את כל הכמות

ממציע אחד.
הצעות במברקים לא תתקבלנה.
ה8;הל הנללי
משרי חיו*־

מכרז
מטעם מינהל מקרקעי

ישראל
מס־ 101/68

מוזמנות בזה הגעות לקניית
; יבולים במקומות הבאים

1. דהריה וחרט אל וקע 200
דונם זיתים ומטעים אחרים.

2. מורדותיו המערביים של וז־
כרמל ביו חיפה לטירה, ג־3000

עצי חרובים מפוורי?.
המעונינים בקניית היבו-
לים יגישו הצעות למשרדנו
בחיפה, דרך עצמאות 13,
חדר המזכירות, קומה ב'
עד לתאריך 68־1.8גג שעת
12-00, כצירוף פיקדון נ־
המחאה בנקאית בשיעור

של 0'?10 מגובה ההצעהי
פרטים נוקפים יימסרו למעוני-

נים במקום.
אין המינהל מתחייב לקבל את
ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה

בל שהיא.

\} הערב $.
הכי"ל!; טחול המות ; ח"א

האולם הקטן.
אות בזנרץ הפלאית: ת"א
האולם הקטן ג־4 אחה"צ.
; יום במותה של הקאמרי

ג'ו: הדריו
נוכליט ואוזזבים.- ת"א

: ת"א .נחמני" 8.30 המהיר
אד,ל: שברו את הכלימ: ת"א

הקמצן: ראשון-לציון
.תפארת"
"י": פרח הקקטוס: בית־שאן

,,ירדד' ב־8.30.

קול ישר^ל
.־שת א'

6.00 מה טובו. 06.05 עיקר ח־
הדשות. 6.10 נעימות. 0.30 הת-
עמלות, 6.411 נעימות. 7.00 הדשות

וסקירת עתוני הבוקר.
•-־ירודים לתל12ידי3

גחופ'ג-ד;
11.31 ,,אורפאוס ואוירידיקח" מ־
את גלוק. 11.51 ש־ר ופזמון.
12.00 הדשות. 12.02 שיר ופז-
מון. 12.20 בעקבות ככ־אל וזוזו.
12.35 פזמונים ונע־ב־ות. 13.00
הדשור" 13.05 כוס־קח לשעת ה־
: קפע־ם מתוך ה־ צהרייס. רוסיני
א־טלק־ה באלג'יר". (סולנים , מק־
חלד, ותזמורת בניצוח ס־לב־ו ו־
ארביסו). 14.00 הדקות ;סק־רת
עתוני הצהריים. 1-1.10 לאם ול-
נלוק־ ה־ ילד" — לפעוטות — ,,
שובב". "כל־ומנו עול כלב ,יקך.
17.00 החדשות וח"ס־ר המטאו-
רולוגי. 17.05 עי־עיר בתלמיד
בבא בתרא". 17.25 תומורי! ,,
שוייץ-חכ־ערב־ת, בי־צוחו של
נ- סמואל בוד־בוב־. די"": ..גו
.- סו־־ חת פאון", פרלוד. בארטוק
טת מחול. 18.00 הולדות ה־קו־ב
היהודי החדש בא''י, 18.20 כנ־
־לסו!: שלישייה ברה־מיניר או-
פוס 49 (סטו־ — רוו — א־סטו־
מין). 18.55 לחקלאי — שרות
ידיעות יומי. 19.00 הדשות והו-
דעות. 19,15 ש־רו שיר. 19.50
פרקי -יום בתנ"ך: איוב, 3רקי£
כ"א, כ"ב. 20.00 חדשות. 20.10
ה־ום הזה. 20.57 ס־כום החדשות.
21.00 הפסטיבל הישראלי ה"מ־ני
תשכ''ה. התזמורת הקאמרית מ־
ציריך בניצוחו של אדמונד דת

סטוץ. 23.00 חדשות.
•טידורי הגל הקל

ז7.00 חדשות וסקירת עחוני י.־
בוקר. 7.15 זמר זמר לך. 7-55
אור ירוק. 8.00 הדשות והודעות.
8.10 בוקר טוב. 10.00 חדשות.
10.05 לעקרת חגית. 12.00 חד-
שות. 1-1.00 הדשות וסקירת עתו-
ני הצהריים. 14.10 לא; הערב +;
מוסיקה קלה. 14.30 סיגר וח.י:־ב.
16.00 הדשות. 16,02 מצלילי ה־
מזרח "כבקשתו". 16.55 נוף דר
ארץ. 17.00 חדשות. 17.04 קלא־
סי וקל. 17.30 ה־ום לפני עשר־ט
שנה. 17.35 לקטי משירי העמיס.
18.00 היום בחדשות. 18.05 נליס
קליט. 19.00 עברית לעם. 21.03
ישר לבול. 21.45 במקצב עליז.
22.00 הדשות. 22.10 שירים י־
נעימות "כבקשתך". 23.00 חד-
שות. 23.05 נעימה וזמר. 24.00

חריגות.

ל לי צה" ג
שידורי צהרים

11.30 — פתיחה ופרטים ע*
מ-דרי הצהרים. 11.33 — זנוז־
למחנה. 12.00 — .שלכם באהגת.
13.00 — חד-בות. 13.05 — הגיס

וטעים. 14.00 — חדגות. ;
בידורי הערג

17.30 — פתיחה ופרטים על
פ-גדרי תערב. 17.33 — ד*1 ע6
*יר. 17.50 — 0י:י1 ה־0יר0.
18.00 — ד"ש ע2 שיר. 18.15 —
נוף יופה — אליף מלואים .<"הם
יפה. 18,20 — ד''ש עם -גיר.
/ צה"ל, 18.55 — 18.40 — י!:
ה<דעי־ לחייליכ. 19.00 — הדגוק.
19.10 — חץ וקי* ת. 19.45 —
דינר. גורן בשיחה הישגית. 20.00
— דד-ות. ? 20.10 — בתנועת
81.5ד.־/. 20.40 — כיכב המצעד.
21,00 — תיבת :ח. 22.00 —
מדיר הג'ז. 22.30 — אינטרמצו.
45.י2 — ספיר ערש — .הכנסת
אורחים''. 3.05ל — מהי ד.:ו.*.רינ
•גל מהר. 23.10 — צלילים לתיך

הלילה.

תורנות רופאים
ירו'טליפ

ד"ר י. שיר, רה' ר?"י 45,
־ דיר ז. מרקיניץ. לקיר גייר
זרד בית לחם 4עי, בקעה טל.

.37785

תליאביג
דייר פריץ אייזן. ?ומשון 5 א',
. ד''ר עאול סימון; טל. 225748
עדי ק.ק.ל. 43. טל. 231374: ד"י
הר אבן, אפ-ט"ן 6. טל. 443281*
בערבי שבתות יחג<0 ייסגרו
בתי המרקחת נשעה 17.00 במוצ-
אי שבתות וחגים תחל התורנות

בשעה 19.00.

תורנות בתי מרקחת
ידושלי8

.תותנג'יאן", שכונת הנצורי*
העיר העתיקה,

תל"אגיב
יאני> יחי יהודה הלוי 167
יטה, בן יהודה 1172 פרנקל, הפלך
ג'ורג' 128 קיט"ני'ן, הירקון 22,

חיטת
.מגן/ יחי ניאליק 30.

רטת"גן ו;געתיי8
ווף דחי ז'בוטינסקי 99.

וחיגרי!, ו־מת"נן
חן. רוו' ז'בו0י:סקי 65, לי*.

סתח"תקוח
• רסל, רח' רוטשילד 89.

חולון
ינת־ים*, בחייט- רתי גלפור 45.

:ת:יח
תרופה.

כפי"סגא ימיתייפ :
הרצליה. ימת השרץ.

גיטשלק, רמות ד.י5ביג, גי1ז
נוטל?.

תל-אגיכ
אופיר — הטוב, הרע והמכוער

(2.)
אסתר —מד, עשית כשכבו

האורות?
אוריון — הגוף המתוק של דבורה
(7)

אלנבי — זמנים משגעים (3)
ארמון־דוד — דו''ח אינטימי

בן־יהודה — ריטה לה זמרה (3)
גורדון — המנודים (3)

גת — סוד יצירת החיים — הלגה
הוד — כחוט הלילה (13)

המרכז — הנועזים
זמיר — חוטף הנשים (י)

חן — ההרפתקן (2)
ירון — מרד הנעורים (3)

מוגרבי — כל ממזר מלך (6)
מתמיד — הענקים והנועזים

מקסים — נס בעיירה
6ינרמה — ד"ר נו

סטודיו — בדם קר (5)
עדן — אלילת ההמונים (2) 8—4

פאר — הזאבים הצעירים (4)
?פריז — אשה נשואה (11)

צפון — חלף עם הרוח 7.30—3.30
רמת־אביב — עד ראייה

?גדרות — התמימים והפראים
תכלת — דרך כל בשר

תמר — יום הנקם
תל־אביב — האשה והגלולה

צע5ר לירקון -
מור, שנון דן — בוני וקלייד

7.15 ,9.15
£7, רמת החייל — המרגל בעל

האף הקפוא 7.15. 9.15
תל-אור, תל ברוך — טוביה

ו־7 בנותיו 7, 9.15
יפו

אילת — אלילת ההמונים 8—4 (י)
גלה" — במערבולת הקנאה

4—7—9
נגה — הצלף רוכב שנית

4—7—9.15
צליל — הקרב על סן סבסטיאן

4—7—9.15

ארמון — מלחמתו של גנרל קסטר
9.30—7 ב־4.00 שלגונית

ואדמונית
גיל — פינת הפגישות 9.15—7

יומיות ב־50 אגי לילד
,,ד,נער מפלורידה"

מגדל — שמפניה, נשים ורצח
7—9.15
ס בוי — נמעלד, המדרגות היורדות
7.15—9.30
צ־4.00 דו קרב בדיו גרנדה

ירושלי8
אדיסון — זכרונות האהבה

אוריון — בעקבות שוד היהלומים
אורנע — ה־ום בו יצפו הדגים

ארנון — כתום הלילה (6)
אור־גיל — נובמגר המתוק
הבירה — החופשה הגדולה

חן — כל ממור מין (5)
ירושלים — חיקוי לחיים

סמדר — הרוזנת מהונג קובג
עדן — הקרב הראשון בהלל

ציון — 5 נשיקות הנק (3)
רון — פיקניק על החוף

תל־איר — הלגה —
סוד יצירת החיים

רויטל:
אוריון — קנדידוס נגד גיאנגו

אורה — כל ממזר מלך (4)
אורלי — 5 נשיקות חנק

אמפיתיאטרון — העד היחידי
ארמון — האורבים

;י7 — שוד מיליון השטרלינג
6.45 .9

זיו — בודדה בא0לד. 9, 6.45
חן — הרחוב האחורי

מאי — וויל 0ני
תמר — סיבת הגרושיו — אהבה

מירון — האיתנים
עצמון — אהבותיה של בלונדינית
(3)

פאר — נחש מי בא לסעוד (6)
רון — נ0 בעיירה

שבי מ, הר הכרמל — זר בבית
6.45—9

לגייר־ - תיקה
בית־נגלר — הבכשפה 6.30

ניצן — ג־5.00 ,,לורל והדדי"
ו,,צ'רלי צפלין"
ב־8.00 — שבועת הנקם

?רי־ טבעון
י,־:ל-א:ר - מדריך לגבר

הנשוי 9, 6.30
זהר — טוביה ו־7 בנותיו 9, 6.30

?רית-או*א
8.30 •טביט — דוקטור דוליטל 5,

אורדע — המלחמה נגמרה
אורלי — נישואי בוסר

ארמון — בוני וקלייד (4)
גל־אור — קרניבל הגנבים (י)

הדר — שלך באהבה
לילי — ג'וני טקסס
נגד, — עונת האהבה

סטודיו — יחפים בפארק (3)
רמה — להרוג ולא לההרג

רמת־גן — קומנצ'רוס
י"ביט — רמי 9,30—7.15

אסתר — ריו בראבו 9.15—7
יגיל — מחול המוות 9—7

סטודיו — בפתוח 9.15—7.15 ,,17"
בסגור 9—7 השתקפות בעין הזהב
7 החופשה הגדולה •גדון —ב-9.15,
ב־4.30 מרג'ינא
ב־11.00 לפגה"צ וולט דיסני

מגדלור — הדרו מערבה 9.15—7
רמלג השרון

גיל — בונד אקספרס 9, 7
הרצליה

דגניה — לעול8 לא אשבח את,,.
מה שמו 9—7

ג0ר-ס5א
עמל — מארדן לגיהנום

מארח לנצח 8.15
תן — אנו ילדי הפלא 4.15

הגםדיפ העליזים 4
הדר — עליז וש0ח 8.15

הוד-השרון
בית הפועלים - 6וקר עס

אקדחים 8.15

רעננה
אורות — אופנועים ויותיגות 8.30

צוק-אור נ0 לבקר נאורות
חררה

חוף — הצגה; >ו0 בטוחה
של ג'ו

16ןח־,1ל,וה
הדר — במבצע גולרמן 9—7—4

היכל — הסווינגרית 9—7—4
אורון - 0קגדל גמשפחח 8.15

שלום — האיטלקים הללו
9.30—7.15 נ־4.00 דוד וגלית

ירית שמונה
ן — האיש שלני פרדי 6.30 רזרמי

-•ניר — עולפם של
אבוט וקוסטלו 7, 4

צפת
אור — נשואין נוסח שבדיה

9.15 ,7

ק ו ל נ 111
אבודות

מס' 404098 ע''ש חסקלברג יש-^4, אנדה פוליסה של .הסנה*
ראלי,.

אבדה ברהונ מקווה ישראל ג־
תל־אביב רשימת ספרי־לימוד. ה־
בוצא הישר מתבקש להחזיר ל־ י
גימנסיה הרצליה, לידי מר ניגן.

ר בק^ו

, מ ו -11.11;: שברולט  ו ו ו -  ^_
דל 1951, טסט 3 חדשים -4 רדיו

נחוץ לגר במחיר 750 ל''י.
גבעת אולגה. טל. 2689־063 חדרה

בשעות 8—12 — 4—8.
.^ כמובן! אצל נעלי ביאליק,
רה' המלך ג'ורג' 1, ח"א, תמצאי
תמיד את הנעל האורטופדית,
האלגנטית והמושלמת, וכן מבחר
גדול של נעלי אחיות מכל הסוגים.

מכירה

*. תורנויות עילה
מתקיימות ערג ערב כולי
שבת וחג. בשעות /. בערב
עד 12 בלילה ;0רס- יהדר־
יוסף מ־8 עז 11) נפיפאיתל
ג. מיסאת אייל,ין. רח- יד
?.יבנים 35, טלפון 31370 —
: איילון. יד־ לקברים מסניפי
אליהו, רמת־חן, רמת־ישראל

ושכון עםטי נ'.
2. מרפאת ,".תל,וה כ', רח'
ויי פינת יח- גדכיח? טלפון
31122 — לחברים ססנ־ןי:
חיזקוה אי ינ'ו ;טקח, ;טר־
שלם וחל? הקרוב ליראי־

הו.
3. מרפאת הדר-יוקןק. י"'
קהילת ורשה מי:' 12־10. טל-
פון 4-18095. כשעות 8.00
ער 1100 גלילה לחברים
מסניפי: הדר־יוסף, נוה־שרת,
צהלה, רמת־החייל. תל־ברוך
,מהשכונות הקרו- וכן לחברים

בות לסניפים אלה.
4, מרפאד, ;ו!",-'.-;א:ן, רחוב
יס־ד הגעלה 61 סנת לוינסקי.
6ל£יו 33877. לחברים מפני־
פי: נוה־שאנן, הרצל. העליה

ישכי שפירא.
5. מרפאת קטוביץ, רח' ועי-
דת קטוביץ 36 פנת יהודה
המכבי טלפון 444494 —
להבריס מסניפי ו-כקו. קסר
ביז- רסת־אביב, שיר פו:יס
וחלק מבארי - לפי רגץ
נולים לפנות ל־ החברים ה
קטוביץ או .־ל־נורדוי — לפי

בחירתם.
6. מרפאת תל נוררוי, רחוב
דג ו7ז 1, טינת מנדלי 21.
טל£ון 243233 - לתגרים
מסניפי: תל־נור־וי. אלחיי־
וי, אהרונוב, נלגיץ. הנמל
רפפיי־ס וחלק מבארי — לפי
רצון החברים היכולים לסנות

לסי ניוירתס.
7. מרפאת קרית שלוג,
רח־ רקבסקי 12. סל118
לר.ל־:ורדוי או לרסקו. -
822713. לתגרים ססניטי קר-

י־ז־שלים והסביבה.
1̂ יוערד.; אהי־י השעה 00
גלילה גזתגץיגזת ת."רג.*ת
לילה במ, ד. א., רח' מזא"ה

800ר הטלפון 614333.
תורנות לילה במרפאת £נ־ל3ר;
-.זקוקים לרופא גוקלת. וחברים .
ביו השעות 20.00 ועד הבוקר
יפנו לתחנת סגן דוד אדום ביה1

8זא*ר. טלסיו 4333־61.
3. תורנויות ערב שבת
טתקייט־ת ניז השעות 400—400

אהד,־* נפרטאו-.:
1) יד אליהו, גלביץ, התקוה אי

כפר שלט. מנדלברנ - נ־ה
שאנן. העליה. קריין שלום.

קטוביץ, ותל נורדוי.
ט כיי־ורנ בטרסאת ם:דלנר* —
רח' אל:בי 75. טלפון 614467.
ניז תשעו1 2.00 — 00^

אחה'ג.
3) בית מרקחת במרקאת מנדל־
ברג - רח' אלנגי 75 טלפון
614467 ביז השז1."1 130 -

5.00 )1חת-1.
4) כ־־ו בורקי!-; ברחי זפנהיף 42
9ל0י1 249221. ביו השעוח

2.30—5.00 אחה''צ.
תורנויות שבת וחג
0 פתק"םית בין ד,שע"1 9.00-
11.00 לפנה"1י ו־4.30 — 4.00

אחה''צ במרסאית:
נלביץ. התקיה אי. העליה. י,דד
1 יי אליהו. "נח הנביא. יוסף.
כפר שלם. טנדיבוג - יחי
אלנגי 75. טלפון 6144-37. ניה
קא:ן. קר-ת שלום. ימת ד.-'־
ייל. קטוביץ, רמת אביב ויול

נורדוי.
2. רופאימ מקצועייס ל5ל

ס;יפי המחוז
במרפאת כנדלברנ. יחי אלנבי 75.

טלפיו: 614467.
לג. ורופא עי- א. רופא א.א.
נ"ם ביו השעוי! 11.30-9.30

ל16ה*!ו.
-̂ ג. כירורג ביו השעות 0ט.

12.00 ל8נה"ג.
3. תור;ות מעגרה לגל

קניפי המחוז
כזסנהוף. רת' זטנהוף 4ג טלפון

.241251
4. 3ית מרקחת מחוזי

בטרפ!ג1 מנדלגרג. רח' אלנבי 75.
נץ השעות 00-9.30.'12 לפנהיג-

16,00—17.00 אחהי1,

6̂ 0 ן <91ו03!/ 11^ 11 § * םמ ? 1 88

אלנני 1 ת*א. 6ל. 57228.
התחלת ההגנות 8.30 גערב

הקוסה פתוחה בשעות
1—*נ לפנהיצ, 8.30—4.30 אחחיג

 י *~ י.
.
̂.י י * ,

הצגות אחרוגות לפ;י הפגרה
,לה ג'וקונדה* 14,8

פגרה
8יום 1.9.68—15.8.68
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במקום להגיע לחי0ה יום שלישי 13.8 תגיע ביום רביעי
14 לחודש, בשעה 7.30 בערך, עלית הנוסעים בשעה

9.00 בערב.

אהרן רוזנפלד
סוכן כללי בישראל י

המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
ת. ד. 20130, רח' קרליבו מם' 2 ת"א

יווק הטועזגח לייצור ולשיווק יטל ירקיר. תשי"ט—1059
סעיף 23 (3)

ה ע ד ו ה
ל* ה*ר7ןות ד ג מ ל  כ ל

מודיעימ בזח 3י כל הרוצה לגדל עגבניות ומלפפונים
מתחת למעטה סלסנויק בעונת הזריעה נובמבר 1968 —
פברואר 1969, יגיש ליעדו! המיכסות שליד המועצה בקשה
לקביעת מיבמה לזריעה עגבניות ומלפפונים על גבי השאלון.
; מגדל אשר איו ברשותו שאלונים נשלחו לכל המגדלים
שאלון כאמור, יפנה למועצה לפי הכתובת הג"ל תוך שבעח

ימים מיום פרסום מודעה וו בבקשו! לקגלת שאלןן.

בן-ציון יצהר
מנהל המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

,17 קונצרטים למנויים
 סדרות 6, 7 ועממית

?

קונצרט
מ8י המנצח ה8ולן

1 טול פאריי גיירון ג'ני6 (פסנתר)
2 ורנד 0ורקנוב0קי פנח0 צוקרמן (כנור)

מוריו גיי (אלט)
ג'ון מיטשינסון (טנור)

3 אנטאל דוראטי . ג'ראלד אינגליש (טנור)
ריימונד הרינקס (באס)

באס)  ריצ'רד אנגאס (
4 משה עצמו ן אנדרה נבארה (צ'לו) 1

5 אהרון קופלאנד —
פטריציה ברוקס (סופראן)

$ יוליוס רודל מישל מולז (טנור)
 דומיניק קוזה (בריטון)

7 אליהו ענבל ארתורו־בנדטי מיבלאנג'לי
_^___ . (פסנתר)

8 הולעי תבוא
9 ג'ורגי זינגר סט5ן בישו5 (פסנתר)

- התר הארפר (סופראן)
10 קרלו מריה ג'וליני אנה י"נולדס <מ!נו־סוםראו)

 ג,ןן מיטש,נסןן יטנ1ף)
111 סר ה ג 71 1 ,' 111

 רפאל אריה (באס)
,, קאיי _^",י אידה הגדל (כנור)

11 פאול קלצקי נתניה דמית (סופראן)

12 יוזף קריפס

חידוש כרטיסי הגלנוי לסדרות 1—7 ועממית מתחיל ביום ג', 10
באוגוסט, במשרד התזמורת, היכל התרבות (כניסה ברח' דיזנגוף),

בכל יום בשעות 10—1, 4—6, ביום ו' 10—1.
נמשך רישום מנויים חדשים, בשעות 9 עד 3. דמי־קדימח בסך —.10 ל"י,

*~ ""**̂ ̂""יי" ̂י"יי*י" ו ו"ך"""*"" "*

האוגיברטיטה העגדית
מזכירות הפקולטה למתימטיקה
ולמדעי הטבע באוניברסיטה העב־
רית בירושלים מודיעה, כי ההר־
שמח לבחינות הגמר למועד אוק־
טובר 1968, החלד, ותסתיימ ב־23
בחודש אוגוסט. הבחינות בבל ה־
חוגים יתחילו ב־25 באוקטובר.
טפסי הרשמה אפשר לקבל במז־
יירות או באמצעות פנייה בכתב,

העוגד הדתי
הערב משער, 6 עד 8 יתקיימו
השיעורים בתלמוד ובתנ"ר כר-

גיל, ברח' יהודה הלוי 47.

מ3לגת העבודה הישראלית
ב־ ארגו; אקדמאים: ב־7.30
ערב, במועדון ,,מלאת", רחוב גו־
לומב 21 — דוד בר־רב־האי; דני

רוזוליו, אוריאל שלון.
 "משען''

עיריית הי3ח _
מועדון הפנסיונרים קריית־חיים
הערב ב־7 יורש משר, — קט-
עי משחק והקראות. הציבור מוז-

מן.

גארגוני אמהות עוגדות
וגמועצת הפועלות

במסגרת נופש ועיון לעולות מ־
דרום אמריקה — הישגי החינוך
במדינה — ש, ברקאית. • ה-
מדור לה:נת הצרכן _ סיור
לימודים במפעלי ,,שמך בחיפה
וביקור בטכניון לפעילות רחובגת

וחולון.

ירידות נוספות
בבורסה

המדד הכללי לשערי המניות ירד
אתמול ב־0.26 אהוזיט.. השינויים
במדדים הקבוצתיים, באחוזים, היו

כדלקמן:
בספים וביטוח 0.07 —: מקרק־
עין 0.65 —! תעשייה ומסחר
0.23 —: חירות להשקעה 0.24 —ו

חברות :ב-ט 1.47 —.
מדד שערי איגרות החוב הצמו-
דות למטבע חוץ עלה ב־7 מאיות
האחוז. מדד שערי איגרות החוב
הצמודות למדד המחירים לצרכן

עלה ב־9 מאיות האחוז.

̂טט^מ! ה
1̂ 168̂ ]̂  

_ .._^—.̂  י-י_

הנהלת הפסטיבל מודיעה, כי הופעת להקת
פאול וינטר שעמדה להתקיים ביום שלישי,

,13.8.68

נז־חווה ילינם ד' 14.8.63
ההופעה הערך באמפיתיאטרון הרומי בקיסריה
בשעה 18.30. הקהל מתבקש להחליף את הכר־

טיסים, במשרדי הכרטיסים.
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מכונת הכביסה האוטומטית לחלוטי!
עם החידוש המהפכני -

די!"גור2 ד£1^ בביםח 103" 0̂ 

להשיג בכל סניפי אלקטרה
ובחנויות החשמל המובחרות

משרד המסחר והתעשיה מכין צו חדש
בוא י מוצרי  ם על  מכסי להפחתת 

שיעורי ההפחתה הצפויים - בין 10 ל־30 אחוז
עד אמצע החודש הבא ישלים משרד המסחר והתעשיה הבנת
צו שיקבע הפחתות מכסים חדשות על המוצרים הנכללים במסגרת
היבוא המתחרה ואשר נתשפי ליבוא עד ליום 1.4.68. שיעורי החפ־
חתה ינתו בין 10 ל־30 אחוז מהמכס הקיים — אמר אתמול השר
ז. שרף בישיבת הוועדה הציבורית להגנה על תוצרת הארץ, שנת־

כנסה בירושלים.
השר הודיע, כי המוצרים המו-
גנים עדיין בהגנה אד&־ניסטרא-
טיבית ייחשפו לפני יבוא מתחרה
עד לתחילת השנה הבאה (1.1.69).
בהגנה אדמיניסטראטיבית יושארו
רק מיצרים שלגביהם יש סיבות
מיוחדות, דוגמת הסכמים בגס־
גרות בין־לאומיות כגון גאט'יט,
טעמי בטחון, כשרות, התחייבות
חוזית של הממשלה וכד'. רשימת
מוצרים זאת תפורסם ברבים תוך
ציון הסיבה להמשך ההגנה האד־

מיניסטראטיביה.
ז. שרף סיפר, כי לאחר ש־
ישלים משרד המסחר והתעשיה
את הכנת החומר הוא יישלח ל־
תברי הוועדה הציבורית. כעבור
שבועיים (ב־1.10.58) יפורסם ה־
צו בקובץ התקנות וייכנס לתוקו*
בראשית השנה הבאה (1.1.69),
כלומר — כחמישה חדשים מהיום
ושלושה חדשים מזמן פרסום רו-
צו. בתקופה שעד לתחולת הצו
יוכלו היצרנים להיערך לקראת
השינויים הצפויים ולהעיר את הע-

רותיהם.
שיעורי הורדות המכסים יהיו
כלהלן: לא יופחתו מכסים על
מוצרים שהמכס עליהם עד 35
אחוו. מוצרים שמכסי־המגן עלי-
אהיו הם נעים בין 38 אחוז ל־50
יתיייבו במכס פחות ב־10 אחוז.
(לדוגמה, מ־40 אחוז יופחת ה־

מכס ל-30 אחוז וכדומה).
ההפחתה לגבי מוצרים שהמכ-
סים עליהם מ־51 אחוז עד 75
אחוז תהיה 15 אחוז. ההפחתה
על מוצרים שמבס-המגן שלהם נע
בין 76 אחוז ל־כ<)1 אחוז תסתכם

ב־20 אחוז.
הפחתה של 30 אחוז תחול על
מוצרים שמכס־המגן שלהם הוא
מ־100 אחוז ומעלה. אולם כאן
תיבדק שאלת ההפחתה במכס ב־
התחשב בהגנה הפיסקאלית הדרו-
שה במקרה של יבוא במחירי־
הצפה (דמפינג). כן יובאו בחש-
בון שיעורי המכסים על חמרי־
הגלם של אותם מוצרים, כדי ש־
המכס על חמרי-הגלם לא יהיה

גבוה מהמכס ע;! המוצר מיבוא.
גדיי,ד! יסודית ־ט7
ה5!35ימ חקיימימ

השר הטעים, כי לאתר שתוש־
לם הפחתת המכסים שהודיע עליה
אתמול, לא ייעשו השלבים ה־
באים באופן אוטומטי, אלא תי-
ערך בדיקה יסודית של המכסים
הקיימים במגמה לבצע את ההפ-

חתות לפי שיעור ההגנה הרצוי
על הערך הנחסך ומחיר הדולר
הנחסך לגבי כל מוצר. פעולה
זו תביא גם לתיקון עיוותים אם
היו כאלה בעת קביעת המכ-
סים בשלב הראשון של החשיפה.
ז. שרף ציין, כי המגמה ב־
פעולות החשיפה היא להביא לידי
האחדה מירבית של שיעורי ה־
מכסים המוטלים על מיצרים ב־
ענפי־התעשיה השונים. גן מכוו-
נת הפעולה להעמיק את שיעורי
הפחתות המכסים, בעיקר של ה־
מכסים הגבוהים, ולהביא על־ידי
כך לחשיפה ממשית יותר שלה־

ייצור המקומי.
החשיפה תרמת לשיפור

האיכות
השר סקר בדבריו את תוצאות
הפעולות לחשיפת תוצרת האר'ן
ליבוא מתחרה. הוא אמר, כי ה־
חשיפה חרטה לשיפור האיכות ו־
העיצוב של המוצרים, אולם לא
מילאה עד כה את התקוות שתלו
בה לגבי הגברה כושר התחרות
במשק, לגבי שי8ור הניהול ביי-
צור ובשיווק ולגבי הורדת מחי-

רים.
הוא הוסיף, כי בתקופת המיתוו
לא היתד. השעה מתאימה ל־
פעילות בתחום החשיפה, אולם כ־
יו כשרים התנאים לפעילות נמ-
רצת בתהום זה, כיוון שהמשק
נמצא בתקופה של התפתחות וב-
ענפים מסזיימים שורר מחסור ב־

עובדים.
סופרו הכלכלי של ,רגר-

גירושלימ מו8י,?:
ההחלטה על הנהגת קלב נוסף
•של החשיפה נתקבלה מתוך נוונה
לפעול נגד הלחצים האינפלציר־
ניים, והגטיה המסתמנת לאחרונה
להעלאות מחירים, שכר ומחסור

בעובדים. -
חוגים כלכליים בירושלים אמרו
אתמול, כ? בדיונים בין משרדים
נתגבשה ההכרה שבשלב זה אין
טעם להפעיל אמצעים אחרים כדי
לרסן את הלחצים האינפלציונ"ם
וכדאי לפעול באמצעות זירוז קצב

החשיפה.
כניסת שיעורי המכס המופחתים
לתוקפם, תקטין — לדעת הוגים
ממשלתיים — את הנטיה להע־
לאות מתירים מצד מפעלי התע־
שיה, ובעקבות כך יימנע גם הצו־

רך בעליית שכר.
אותם חוגים סבורים עוד, כי
החשיפה לא תגרום לתופעות של

אבטלה והקטנת התוצר, שכן, פו-
עלים שייסלטו ממפעלים שייסגרו
בעקבות החשיפה יובלו למצוא.
ללא כל קושי, תעסוקה במפעלים

אחרים.
מוצרים נוספים נחשפו

ליגוא מתחרה
בהמשך ישיבתה אתמול דנה
הוועדה הציבורית בשאלת חשיפ-
תם ליבוא של בירח, מכבשים
הידראוליים, גראפיט ומברשות־
פחם למנועים, פרימוסים, תארי־
כונים וחותמות, נמיכות, כסתות

וכריות חשמליות.
להלן פירוט ההחלטות לגבי בל

מוצר בנפרד:
• כירה: הוחלט לבטל את
ההגנה האדמיניסטראטיבית מ־
1.6.69 ולהטיל מכס־מגן של 65
אג' בתוספת 20 אחוז לכלי־קיבול
עד 40 סנטיליטר. לגבי כלי קיבול
אחרים יהיה מכס המגן 2 ל"י
לליטר בתוספת 20 אחוז. עוד
הוחלט, כי היבוא יותר במיכלים

עד ליטר אחד בלבד.
• מככשימ הידראוליים:
הוחלט לבטל את ההגנה האד־
מיניסטראטיבית, מכבשים הידר-
אוליים, לרבות הידרו־פניאומט־
יים, שיאשר מנב''ל משרד ה־
מסחר והתעשםיה, כי אינם מיוצ-
רים בארץ ואינם מהווים תחליף
לסוגים המיוצרים בארץ, יהיו פ־
טורים ממכס. המכס על מכבשים
אחרים עד 7.5 טונות יהיה 15

?אחון.
• גרפיט. מברשות־סחם ל־
מנועים, לגנראטורים ולממירים
סובבים, שמשקל כל יחידה אינו
עולה על 5 ק"ג — הוחלט לב־
טל את ההגנה האדמיניסטרטיבית.
מכס המגן על מברשת־פחם, ש־
משקלה אינו עולה 3ל 75 גרם,
יהיה 65 אחוז. על מברשות ב־
משקל אחר, יהיה המכס 45 אחוז.
מבס של 35 אחת יוטל על
חומר־גלם בצורת בלוקים, לוחות,
מוטות או גלילים. לוחות, מוטות,
דיסקיות וכד', הנכללים בפרט מכס

38.19, יהיו פטורים ממכס.
המכס על מוצרים אחרים, ל־
מעט פחמים למנורות קשת, יהיה

35 אחוז.
0 ראשי פרימוסים: הוחלט
לבטל את ההגנה האדמיניסטר-
טיבית ולהטיל מכס־מגן בגובה 50
אחוז, אך לא פחות מלירה ל־
יחידה. כן הוחלט לבטל את ה־
הגנה על פרימוסים ולהטיל מכס־
מגו בגובה 50 אחוז, אך לאנחות

מ־0נ ל"י ליחידה.
רק י־םיכח : הוחלט לבטל את• אסוכיפ, משמנות ומז-
ההגנה האדמיניסטראטיבית ולה־

טיל מכס־מגן בגובה 65 אחוז.
0 תאריכונים, חותמות ו־
כד': הוחלט לבטל את ההגנה
האדמיניסטראטיבית ולהטיל מכס־

מגן בגובה 80 אחוז.
וכריות, חשמליות: הוחלט ל־* שמיכות, כסתות, כריפ
בטל את ההגנה האדמיניסטראטי-
בית ולהטיל מכס־מגי בגובה 50
אחוז, אך לא 6חות ט־10 ל"י

ליחידה.

המועצה המקומית קריית־
טוצקין הקציבה 1950 ל"י כהש־
תתפות בהקמת חדר־אוכל על־שם
סולד. בן־גוריון בשדה־בוקר, ח־
דר־האוכל מוקם על־ידי מרכו

השלטון המקומי.

"אגד" יזמין אוטובוסים
מוגמרים בחוץ"לארץ

הנהלת ,,אגד* החליטה לפנות לשר התחבורה בתביעה להתיר
לקואופרטיב לייבא 200 אוטובוסים מוגמרים מחוץ־לארץ בהקדם
האפשרי, כדי לתגבר את השרות ולגשר בכך על הפער שנוצר בין
הצרכים ובין מצבת הרכב, בגלל פיגור בהספקת שילדות ומרכבים

מן המפעלים המקומיים.
הנהלת -אגד* הבהייה, כי הז־
8נת האוטובוסים בחוץ־לאףץ לא
תבוא במקום הזמנת אוטובוסים
ב5פעל .ליילנד אשדוד*. אלא
בגוסף על ההזמנה הקיימת -של
475 אוטובוסים, שהמפעל התחייב
לספקה ל.אגד'- בב-קך השגה ה־

באה.
הקואופרטיב יודיע לשר התת־
בורה, ני ירגיש כל כמות של אר
כובוסיט שמסוגל המפעל המקומי
לייצר. כן יביא לידיעת השר את
התקלות ותקניים שייגרמו לצי־
בור אם לא תאושר הבקשה םיד.
לפני. י&ים אחדים תבעה הנה-
לת .אגד* ממפעלי המרכבים המ־
קומיים להתחייג לספק לה 0רכ־

ביט לשילדות .ליילגד אשדוד*
בקצב מקביל לזה של הס0?ו1
השילדות, כדי להבטיח .קבלת אר
טובוסיפ מוגמרים במהירות טיר־

בית.
בשירות הקואופרטיב מצויים
עתה עשרות אוטובוסים בדגם
ישן, ד&ופעלים נ־10 שנים, שלא
כדאי להפעילם בשל הבלאי הג-
דיל שלהם, אך מחוסר אוטובוסים
חדשים אי־אטשר להוציא את, האו־

טובוסיט הישנים מהשירות.
יאגד* מבקש להזמין בחו"ל
100 אוטובוסים 00ואריט לתיי־
ריפ, שיהיו עם 0יזוג אורי פלא,
ר100 אוטובוסים טוגקלים לשירו-

תים השונים.

* \ $* 1̂" התערוכה פתוחה בימים א בי ד־ ה מ־4 אחה-צ טד 11 בלילה.  בימים גי בלבד התעריבה פתוחה מ־10 בבוקר 11ד 11 בלילה.ה1 ^\̂ 
 ̂1 

101 1 1 $7 11 1
- בימי וי התערוכח סגורה.

. £ יופקדת התערוכה אינה אחראית לביקור*^ *£6 מ£ במוצאי שבת התערוכה פתוחה מצאת השבת עד חצות. 1 1  ? ~£
^^ _ הקהל שלא בהתאם לזמני הפתיחה.

גזבר הסתדרות המורים התפטר כמחאה
על החלטתה לשתף פעולה בריפורמה

מאת סופר .דגי־
גזבר הסתדרות המורים וראש סיעת "העבודה* בהסתדרות
זאת ד. אלוני הודיע על התפטרותו מנל תפקידיו במרכז המורים
בנימוק שאינו יכול לשאת באחריות להחלטת מרכז הסתדרות המו-
רים לקבל את דין הכנסת בענין הרפורמה בחינוך ולשתף פעולה

עם שר החינוך הנוכחי.
במכתבו למזכיר הסתדרות המו-
רים, ש. לוין, מותח אלוני בי-
קורת על שר החינוך והתרבות,
שפעל במאמציו להגשים את הרי־
פורסה גנד הסתדרות , המורים,
רמס את כבורה ועורר נגרר, •-
ממלכתיים — את הצי- באמצעים .
בור. במכתבו מציין אלוני שמרכז
המורים הכריז על עצרות ושביתה
נגד הריפורמה והודיע שייאבק על
דעתו ועל מעמדו, יהנה רק הח-
ליטה הכנסת בזכות הריפורטה —
וטיד נכנעה הנהגת הסתדרות הסר
ריס, אף כי 85 אחוז מציבור הסר
ריפ הם נגד הריפורמה. לא עוד
— כותב אלוני — אלא הסתדרות
המודימ מבקש\1 לשחף פעולה ב־
הגשמת הריפורמה ומוכנה לקבל
את היד המושטת של שר החיגוך.
בהמשך מכתבו מזהיר אלוני את
חברי מרכז המורים, כי החלטתם
גורעת מהאפשרות להיאבק על
תנאי עבודתו של ציבור המורים
בעתיד. כל שיעשה המרכז להגן
על ציבור הסורים — יוהשד על־
ידי השר והציבור בהתנכלות ל־
ריפורמה וחברי המרכז יימצאו

חסרי־ישע לעזור לחברים.
מכתב ההתפטרות של אלוני הר
בא אתמול לידיעת מליאת מ1־כ;
הסתדרות המורים, שנתכגסה ל־
ישיבה. המליאה שמעה בצער על
ההתפטרות והחליטה לא לקבלה
ולהזמין את אלוני לבירור ביקי־

בה סגורה.
תבע מיום בהירות הדשות
אלוגי היה חבר מוסדות מרכז
הסתדרות הטורים 13 שנים. בש-
נים האחרונות נחשב כאיש השני

במעלה במרכז המורים, אחרי ש.
לוין. מלבד בעגייני הכספים של
המרכז טיפל אלוני גם בענייגים
המקצועיים והיז? אחד מנציגי הס־
תדרות ה&וריט גוועדד. הפריטטית
עם משרד החינוך, שטיפלה בשא-
לות המקצועיות. במאבק שניהלה
הסתדרות המורים נגד הצעת הרי-
פורמה במגנה החינוך עמד אלוגי
בראש המטה למאבק מקצועי והיה
אחראי לארגון שביתת־המחאה ב־

סוף שנת־הלימודיט.
לאחר שהכנסת אישרה את הצ-
עת הריפורמה סבר אלוגי שלהח־
לטת הכנסת אין תוקף מוסרי, כי
היא התקבלה בניגוד לדעת המו־

וים ושיש לדחות *ת הצעת שי-
תוף הפעולה עם שר החינוך ב־
עקבות המאבק שניהל נגד הסתד-
רות המורים. יתר על כן, הוא
הדגיש שהנהגת הסתדרות המורים
הנוכחית נבחרה לשמירת שלמות
ביה"ס היסודי ואם היא רוצה
לשנות מדיניותה — עליה להת־
ייצב מחדש לפני ציבור הבוחרים.
על גן הציע לערוך בחירות ל־

וועידה חדשה.
הצעה זו הביא אלוני לישיבת
סיעת "העבודה" במרכז הסורים,
אך היא נדחתה ברוב קולות מכ־

ריע.

אכסניה למטילים ישראלים
נפתחה בקנטרה ובה 12 מיטות,
בהנהלת תושב מקומי. האכסניה

נמצאת ליד בניו המושל.
תחנת מכגי-אש ראשונה ב־
אל-עריש נפתחה ביום ב' בנוכ-
חות המושל הצבאי של אל־עריש

וראש העיריה ה. א. אסונה.

ההפסד המצטבר של שנ"ם
ליון ל"י בשנתיימ-8 מי

סו"ב החליטה להמליץ על הנ?כירה
מאת סופר ,,דגר"

ההפסד המצטבר של חברת שירותי־נמל מאוחדים בשנתיים
האחרונות הגיע ל־8 מיליון ל"י,
ל־400,000 ל"י — גילה מנכ"ל

ההנהלה בסוף השבוע, שדנה בע
לישיבה זו הביא רכטר את ה־
הצעה לאפשר להנהלה להמשיך
במשא־ומתן עם רשות הנמלים ב־
מגמה להביא למכירת שנ''ם. נ־
שלמותה לרשות. החלטת ההנהלה
הועברה בתור המלצה לוועדה ה־
מרבות של ההסתדרות. גהצעת זו
תמכו רוב חברי ההנהלה, פרט
לשני חברי הנהלה מחיפה, שהו-

דיעו על התנגדותם למכירה.
מזכיר סו"ב ש. ארנר אמר ב־
ישיבת ההנהלה, כי פועלי שנ"ם
לא רצו לוותר על דרישותיהם
להעלאת שכר ואולי אצל רב אלוף
ח. לסקוב יהיו דרישותיהם צנו-
עות יותר. חלק מהאבנים שהונ-
הו בדרכה של ההנהלה במו''מ
על עתיד שנ"ם — ציין — הונחו

על-ידי פועלי שנ''ם.
מזהיר מפני תוהו

וגוהו גנמל
מזכיר ארגון הפועלים היציבים
והקבועים י. ליבאי אמי, כי סו"ב
צריכה לעסוק רק בעבודות בנ-
ייה, ועבודת נטל היא אבר זר

בעבודות החברה.
המהנדס י. רימון התנגד למכי-
רת שנ"ם, והזהיר מפני נטישת
העמדה ההסתדרותית. בנמל, שב-
עקבותיה יפסיד משק הפועלים
עמדות נוספות. הוא הזהיר, כי
נטישת שנ"ם תביא לתוהו ובוהו
בנמל היפה, והאחריות תיפול על

הנהלת טו"ב.
מנהל החשבונות הראשי של
סו"ב וממנהלי המר'מ עם רשות
הנמלים ש. רוטמן, מסר, כי ב־
שנ"ם יהיה צורך להשקיע כספים
רבים, שאפילו לא ישאי ריבית.
הוא האשים את פועלי הנמל ש־
הכשילו הסדר בענין שנ"ם עקב
דרישותיהם לתוספות שכר בלתי־
מוגבלות. רוטטן גילה, כי
תוספות השכר שניתנו ל־
פ.־?ןלי שנ"ם מגיעות ל-40
אהוזים בשניפ האחרונות.

אלטוכיה תומך כמכירת
ש;"פ לרשות ח;מלי0

מ. פסמן מחיפה התנגד להע־
ברת שנ"ם לרשות־הנמלים ועמד
על קיום החלטת ההסתדרות ב־
דבר הקמת חברה משותפת להפ-

עלת נמל חיפה. •
מנהל שנ"ם י. אלטוביה הפ-
תיע את משתתפי הישיבה בהצ-
טרפו אל אלה שדרשו להעביר
את שנ"ם לשליטה מלאה של
רשות־הנמליט. הוא גילה, כי ידוע
לו ממקור מוסמך שגם ראש עי-
ריית חיפה א. חושי איננו מתנגד
להעברת שנ"ם בשלמותה לרשות

הנמלים.
לפי הצעת מנכ"ל סו"ב התקב-
לה ההחלטה המאפשרת להנהלת

ההפסד החדשי ב־1968 מגיע
סולל־־בונה" צ. רכטר בישיבת

יד שנ"ם.
סו"ב להמשיך במו"מ עם רשות
הנמלים על מכירת שנ"ם בשל-

מותה לרשות.
מצפימ להכרעה השבוע

בחוגי סו"ב הביעו אמש תק-
ווה, כי השבוע תיפול הכרעה
לגבי עתיר שנ"ם. הם אינם מס-
תירים את תקוותם שראשי ההס־
כור את השליטה המלאה על ה־
תדרות יגלו הבנה לנימוקיהפ למ-

חברה לידי רשות־הנמלים.
ייתכן מאוד שעוד השבוע תי-
ערך ישיבה משותפת של הוועדה
המרכות ומיכיתת חברת־העובדים
שתדון בנושא זה. עשויי, לה־ות
התייעצות בדרג גבוה, שבה גם

כן יידונו ההצעות לגבי שנ"ם.

אשד. התאבדה
ובעלה מת מהזעזוע
אידה פוקס, בת 60, מנתניה,
התאבדה אתמול. היא הובאה מ־
חוסרת הכרה לבית־חולים ושם

מתה.
בעלה יעקב פוקס, מעובדי ה־
משתלה של עיריית נתניה, חזר
לביתם ומצא אותה מחוסרת הכ-
רה. הוא קיבל התקפת־לב ומת

כעבור זמן קצר.
לבני הזוג לא היו ילדים.

8¤| משרד ראש הממשלה |
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/7ץ ובטחון מד<נ<ות ז
בהשתתפות: מר. יעקב ברישוי. — ממשרד. החוץ

יתקיים
ה ע ף ג, יום שלישי, *"ט באב תשכ''ח (15.8.68)

גשעח 8, בבית התיבות גמ1שג גת־ומון
הכנס מיועד לאנשי הישובים גת־רמון ומעש.

ח*דון ראשון בסדרה התפרסם ביום ש*שי 6$.$.6

משלוח של פתרון אחד, יקנה לך את הזכות להשתתף בהגרלה.
ככל שתיבה לשלוח פתרונות, כן יגדלו סיכוייך לזכות בפרס,

אך עליך לשלוח כל פתרון במעטפה נפרדת.

הודעה ו

חברת ,,צים* מודיעה לציבור היצואנים הנכבד
בי האניה ,,קרוניום* תקבל מטענים לנמלים בקו

חיפה-קלאו (פרו),
האניה "קרוניוס" צפויה להפליג מחיפה ב־19.8.58

ותקבל מטענים לנמלים:
מיאמי ורהקרוז (מפרץ מקסיקו).

לה־גואירה (ונצואלה).
קריסטובל (תעלת סנמה).

ברנקוילח (קולומביה).
קלאו (פרו).

בשמח לקבל מטעניכם.

̂ף11" ח3רת הש־'ט הישראלית בו1"מ <<
מ. דיזנגוף ושות' בע''מ

סוכנים כלליים

למשפחת הורביץ
ולבית קופת־חולים

משתתפים באבלכם הכבד בהילקח

אלחנן הורביץ דל
משפחת ניסן פרמינגו*

וסגל העובדים

משתתפים בצליר המשפחה
על פטירת

ן דל י י ד אל  שמו
דיירי הבית רת' ארלוזורוב 16
ירושלים

ישובי עמק הירדן
מתאבלים עם כל משפחת האדמה

ומשפחת דיין
על פטירת

שמוא? דיין דל
ממיסדי דגניה, נהלל ותנועת העבודה הציונית

מועצת אזורית עמק הירדן

לשר הבטהון ; .
רב-אלוף משה דיין

אתך באבלו על מות אביך

ל דל א ו מ ש
התעשיה האוירית לישראל

ההנהלה וצבור העובדים

לשההבטחון
ו ל ב א ב ו  אח

שרות* ההסברה נמשרד ואש הממשלה
המרכז להדרכה

ת ו ב ו ש ת ו לו!ח1  1111 שא
בשפה האנגלית

לסטודנטים מחויל המתארחים במשקים
ם י י ק ת י

ביום חמישי, כ*א באב תשכ־ח (8-68*15)
בשעה 30<8 בערב,

באולם בית העם ברגבה
ישתתפו: אל'מ (מיל) יוסף נבו — מדיניות
ובטחון־

אמנון לב — מיעוטים ושטחים־
הקבוצים בתחום המועצות האזוריות ז סולם
צור, געתון, נעמן מתבקשים להודיע על
השתתפותם לרכזת התרבות במועצה האזורית

הגליל המערבי, טלפון 920279־

1 לא<זור< המרכז והדרום
ם י ש ו ר ד  1

1 מהנדםי חשמל נזרם ח?ק1
1 ומהנדסי מז!£ אויר

11 לת5ק-ד פיקוח על ביצוע עבודות חשמל ועבודות מווגאויר.
|ן השכר המוצע : ג'—אי מהנדסים (לפי הת8ק־ד שיוטל

1 על העובד).
§1 שנים לפחות בפיקוח על ביצוע עבודות חשמל11 דרישות "תפ"יר: השכלה אקדמאית — נסיון של 3
§| ומיזוג אויר, כושר ניהול משא ומתן עם קבלנים

|1 וידיעה בחישוב כמויות ובדיקת חשבונות.
¤ התפקיד מחייב נסיעות.

11 הומר מקצועי.§1 ידיעת השפה העברית והאנגלית עד כדי קריאת
|ן המועמדים שיימלאו מתאימים יועסקו על פי הסכם עבודת.
|| הקו9־ של שנתיים עם א2שרות הארכה לתקופה נוספת.

¤ חיים ותיאור מפורט של ההשכלה והנסיון של11 הצעות בכתב יש להגיש כשהן מלוות קורות
3 המועמד בעבר, לא יאוחר מ-20.8.68 לת. ד. +184

11 תל-אביב, למספר 20.

הבחירות הכלליות באגודת
א<נג"*נר<ם והארכיטקטים ה

בישראל
הבחירות הכלליות באגודה — לועידתה
הכללית ה-35, לועדי הסניפים, לרעידות האי-
גודים המקצועיים באגודה ולועדיהם המקו-
מיים, ייערכו בכל סניפי האגודה ב-28 באוק-

טובר השנה.
ועדת הבחירות המרכזית פירסמה היום
את רשימות בעלי זכות הבחירה בכל סניפי

האגודה, במקומות הבאים:
בסניף תל-אביב —

גית־המהגדס, דחי דיזנגוף 200; מרכו הסתדרות המהנדסיס, רוו'
ארלוזורוב 93; הסתדרות המהנדסים, בית ברנר, רח' ברנר 5;
מחלקונ ההנדסה של עת"א, טדי קק"ל 68; משרד השיכון,
הקריה, רווי די מסי 15; מחלקת עבודות ציבוריות, רח' לינקולן
עיריות; רמת־ג,־, פתת־תקוה, חולון, 3; המחלקות הטכניות של ה

גת־יס, רחובות, חדרה.
בסניף חיפה —

נית־המהנדס, רחי שבתאי לוי 24; הסתדרות המהנדסים, רתי
החלוץ 45; הטכניון — גיה־שאנן; הטכניון — הדר; המחלקה
הטכנית של עירית חיפה -, המחלקה הטכנית של עירית חדרה;
משרד השיכון, רח' העצמאות 21; מחלקת עבודות ציבוריות,

רח' הכרמל 1.י
בסניף ירושלים -

בית-המהנדס, רח' הלל 35; הסתדרות המהנדסים, רח' שטראוס;
; משרד השיכון, רח' קרן המחלקה הטכנית של עירית ירושלים

היסוד 38 •, מחלקת עבודות ציבוריות, רח' הנביאים 52.
בסניף באר-שבע —

משרד הפנים,, דרך הנשיאים; המחלקה הטכנית של עירית
באר-שבע; בית־העס; "מתכים''.

בסניף נתניה —
משרד הסניף! המחלקה הטכנית של עירית נתניה.

חברי האגודה, שהסדירו את מס החבר בהתאם
לתקנון ולא מצאו את שמם ברשימות בעלי זכות הבחי-
רה, או שנתקלו בשיבוש כלשהו בציון שמס או בציון
האיגוד אליו הם משתייכים — מתנקשים לערער על
כן בכתב בפני ועדת הבחירות המרכזית, בבית־

המהנדס בתל־אביב, עד ה־25 באוגוסט־
בבחירות למועצת אירגון מוסמכי הטכניון יוכלו
להשתתף — טסף על חברי האגודה — גם מוסמכים

שאינם חברים בה אשר שילמו את מסיהם לאירגון־

/ 2ישר_ הבטתי! משה 7יי

אתר באבלו.
"במות עליך אביר שמואל דיין יל

התעשיה הצבאית

למנו"ם בנקרציונה
מסיבות נלתי תלויות בנו יחולקו העתוגימ טחו

יום רביעי, 14.8.68, ב'טעח מאוחרח. מהרגיל.
ועם 10וייו חסליחמ.

? 'ש<נו< מספר הטלפון 1
8 במשרד הפנים - *רו^ל*3ו -
8 בירושלים, ?11 משרד הסניט 0ודיע, גי 0ס6ר ה8ל0ון של ד.0שרר המרכזי §

"60451 ן  ̂ 0 הוחלף

£ נינסקי 7 תז-אביב >§ך"מג"ויות ]

*4

3ףןןי6

?33

־

— מבקר המדינה ד"ר י. א.
ג בג צל קיבל אתסיל בלשכתי
את ק. ה: ז ל, מילסה־הכוח ש',1

?פערב־גרםניד, בישראל.

— שר התיירות והפיתוח מ.
קול קיבל בלשבחו בירושלים את
שגריר ארגנטינה בישראל א.

ננ י ז א ר ו ־ ג' ו נ ס.
— יו"ר הוועד הישראלי לאו־
ר ורעייתי ו ד י ב נסק"י ד"ר מ. א 
אירחו לארוחת־ערב את, מנכ"ל
ס נ ב אלנלק"ו לשעבר ד''ד ל. א 

ורעייתו.
— ד&שלחת של עיריית היפה,
בראשותו של סנן ראש העיר מ.
פלי מ ן. שיגיאת לליגדון לחתום
על ברית־תאימית עם עיריית־
המשנה של אזו־יי הקניי, חזרה
לארץ. המשלחת גם ערכה ביקור־

גומלין בעיריית טורטססות.

אנשים ומוסדות


