
הרבנויות המקומיות יכריעו במת! הכשר ל"מרבק"
�מועצת הרבנות הראשית: החלטת 

אין לבג"ץ סמכות להתערב בשיקולים הלכתיים ובפסקי הלכה
מאח סופרנו בירושלים

מועצת הרבנית הראשית קכעה אמש, כי הרבנויות
המקומיות הן אשר יכריעו לגבי מתן הכשר מקומי לבית

 "מרבק'/ כמי שנהוג. כן קבעה המועצה, כי אין
המטכהייפ

זה מבמכותו של כג"ץ להתערב כשיקולים הילכתייפ ומסקי
ההלכה המוצאים על ידה.

לאחר שמועצת הרבנות שמעה
� נסים והרב דו"ח מפי הרב הראש
אונטרמן על המו"מ עם נציגי ה-
�אביב והברת ,.מרבק" רבנות בתל
�אביב ו- � סידורי הכשרות בתל לגב

: גוש דן החליטה כדלהלן
 "מרבק" סרבה

א) הואיל והנהלת
�ם להבטחת לקבל עליה את כל התנא
�די מוע- סדרי מבשרות שנקבעו על 
צת הרבנות הראשית, לא יוענק
למפעל הכשר על פי הוראת מועצת

הרבנות הראשית.
ההכרעה בכל הכרוך במתן הכשר
 "מרבק"

מקומי לבשר בית המטבחיים
מסורה לכל רבנות מקומית עבור
האוכלוסיה שבמקומה, כנהוג. (סופ-

רנו מציין לדוגמה' חיפה).
ב) מועצת הרבנות הראשית מציי-
 "מרבק",

נת, כי התנהגות הנהלת
שהתבטאה בנקיטת אמצעי לחץ כדי
להשיג תעודת הכשר ובקיום שחיטה
על ידי שוחטים בלתי ידועים, מער-
ערת במידה רבד. את האימון בכוו-
נת מנהלי המפעל לספק בשר כשר

לאוכלוסיה.

ג) מועצת הרבנות הראשית מבי-
עה בזה מחאה תקיפה ונמרצת נגד
הכפיה על הציבור בארץ ע"י לחץ

� לבתי של מניעת מכירת בקר ח
המטבהיים המקומיים ולהכריח ע"י
זה רבבות מישראל לוותר על תנאי

כשרות.

כפיה כזו לא היתה ככל
תפוצות הגולה מעולם ולא
� היתה בארץ ישראל ככל ה
תקופות וככל הדורות עד הנה.
לגבי פניית "מרבק" לבג"ץ והוצ-
� בית המש- את צע"ת על כך על יד

פט ההליטה מועצת הרבנות :
א) מועצת הרבנות הייאשית, ב-
בואה לדון בכל עניין הקשור בפסי-

קת הלכה' שיקוליה הם שיקולים
הלכתיים בלבד. בפסיקת ההלכה
כפופה המועצה לדיני התורה ואינה
יכולה לקבל הנחיות ובראות אח-

רות מה וכיצד לפסוק.
לפי שיקולים שבהלכה עוסקת מוע-
� וכיצד תינ- צת הרבנות הראשית מת
תן מטעמה תעודת הכשר ומשיקילים

אלה אין היא יכולה לסור.
ג) אין זה מסמכותו של בג"ץ
להתערב בשיקולים ההלכתיים וב-
פסק- ההלכה המוצאים על ידי מוע-

צת הרבנות הראשית.
� ד) הודעה על הההלטות הנ"ל תמ

סר לבג"ץ.

אין תכנית לפגישת
אשכול—ברדרוב

 "הצפה" בירושלים
מאת םופר

� דוכר משרד הד*ץ כירי�ש
לים אמר אתמול שאין תכנית
לפגישת ראש* הממשלה מר
לוי אשכול עם שגריר כרית
המועצות מר מ. כודרוכ כענין
אספקת נשק כמזרה התיכון.

הידיעה שפורסמה על כך הוגדרה
כבלתי נכונה.

סופרנו מציין שישראל הביעה לא
אחת את מורת רוחה בפני שלטונות
ברית המועצות על אספקת הנשק
למצרים ועל הצורך לשמירת האי-

זון באזור.

סיעת מפד"ל

.ועידת פיםגה" סובייטית-גרמנית בקרוב
על הקף בלתי מרגבל של נושאים. — חררשצ'רב לא הרזמן לברן

בון, 28 (ע"ר) — ראשי ממשלות גרמניה המערבית
וכריה"מ, פרופסור לודכיג אדהארד ומר גיקיטה הרושצ'וב,
ועידת פיסגה" סובייטית—

הכריזו כיום ג, על נכונותם לקיים "
גרמנית — נמסר על ידי דובר ממשלת גרמניה המערבית.

הדובר, :זר גינטר פון האזה, אמר
� במסיבת עתונאים, כי מר אלכסיי אד
ןוביי, עורך "איזיסטיה" וחתנו של

� �ארד ב � ^':'צ וב, אמר ליזרופסוד אי
•,�.ר ג בגוקר, כי מר 7; בגישתו ענ?,� -
וזרושצ'וב מסבים לדעה שהחלפת הש-

קפות בין שני ראש הממשלות תהיד
� מועילה. יחד עם זאת אושרה גם נ
� בוניתד. של מערב גרמניה לקיים שי
חית עם מר חרושצ'וב על היקף בל-

תי מוגבל של נוסעים.

מר פון- האזד. ציין' כי אף על פי
� שפרופ' ארהרד הביע את נכונותו ל
הפגש עם מר חרושצ'וב, טרם נשלחה
לו הזמנה רשמית וההחלטה הסופית

נתונה בידי הממשלה הםיבייטית.

הפגישה אינה מסמנת מיפנה
� מוסקבה, 28 (ע"ר) — ההודעה ש
נמסרה היום' כי יתכן שחדושצ'וב
וארהארד יקיימו פיסגר? סוביטית—

מערב גרמנית, נחשבת על ידי משקי
פים לצעד קדימה' אולם לא כשינוי
חשוב במדיניות של אף אהד מן

הצדדים.
ביקור המנהיג הסובייטי בבון יהיה
החזרת ביקורו של הקאנצלר אדנאואד
במוסקבה בשנת 1955. מכבד ידוע
היטב כי חרושציוב להוט להחזיר

את הביקור.
מקורות דיפלומטיים קיבלו בברכה
את הצעד החדש, שנעשה דק ששה
שבועות בלבד לאחר חתימת הסכם
הידידות והסיוע ההדדי בין בריה"מ

ומזרה גרמניה.

� הכרעה בעניז מם עזבון היום 
ספיר דחה תביעת הארגונים הכלכליים

מאת סופרנו הבלבדי בירושלים
תכיעת נציגי הארגונים הכלכליים לדהות את ההכרעה
כענין הוק מס עזכון למספר הודשים נדהה אתמול על ידי
שר האוצר פ. ספיר שהודיע כי ההכרעה תובא כיום ד!,

לאישור סופי של הכנסת.

לעומת זאת הודיע מר ספיר על
גכונתו לבדוק את החוק לאור נםיון

�פעלתו כעבור שנים מספר.

� שר האוצר אמר, כי החוק המו
צע הוא פחות נוקשה מהחוק הקיים
אשר היה בתוקף בעת ישיבתם של
�ם ב- הציונים הכלליים והפרוגרסיב

ממשלה.
הוא אמר כי יש לדהות בשאט
נפש את הרינונים כאלו יש בהוק
להרתיע בעלי הון לעלות לישראל.
עובדה היא שהחוק פוטר ממס כל
הון שמשאיר אדם שעלה בעצמו

לישראל.
לפי החוק הקיים חייבים 10%
מבעלי הירושות במם. ואלו לפי ה-
חוק המוצע יהיו הייבים במם רק
5%. כן דהה את הטענה שהחוק
יביא להריסת מפעלים והצביע על
כך שהמס מסתכם ברבע אחוז מכלל

הכנסות המדינה.
נכון הדבר — אמר — שלגבי
�ם ישנה החמרה אך אין מליונר
� צורך שישראל תטפח ריבוי מליו
נרים ואין מקום לכך שבמדינה יהיו

1000 — 200 מליונרים.
בפגישה השתתפו נציגי התאחדות
האיכרים, התאחדות בעלי תעשיה

ארגון הקבלנים ולשכות המסחר.

רוסיה דוחה את
פרישתה מועידת לאום

מוסקבה, 28 (ע"ר) — ראש ממשלת כריה'ימ, מר ניקיטה
 לדהות את קבלת הההלטה על איומה של

י
הרושצ'וב, הבטיח

ממשלתו לפרוש משותפותה בראשות הועידה לעניני לאוס —
נמסד כיוס ג' ממקורות יודעי דבר במוסקבה.

המקורות הוסיפו, כי ההבטחה ני-
� תנה למיניסטר החוץ הבריטי' מר רי
� צארד בטלר, כאשר נפגש ביים ג' ב

בוקר עם מר חרושצ'וב.
מר בטלר' שפתח ביקור של חמי-

שה ימים בבריה"מ, נתקבל לשיחה
ע"י מר חרושצ'וב לאחר שנועד בש-
עות הבוקר לשיחות מוקדמות עם
עמיתו הסובייטי, מר אנדריי גרומיקו.

שאילתא בדבה
"בני ישראל,, בכנסת

כאת סופרנו בכנסת
נציגת מפ''ם הגב' תלמי חזרה וש-
אלה למצב בקשר ל"בני ישראל" בת-
� ג ור שובתו ';מר שר הדתות מר 

: הפטיג
� "לפי הוצאת ההנחיות על ידי הר
בנות הראשית התעוררו מסעם לפעם
בעיות בקשר לחיתון של "בגי יש-
ראל"• הויכוחים ההלכתיים על העניין
התנהלו במשך שנים רבות (ספר "בני
ישראל- בהוצאת הרבנות הראשית ל-
ישראל' עמיד י"א ועוד). החלטת מוע-
צת הרבנות הראשית לישראל באה על
מנת לשים קץ לפקפוקים בקשר ליה-
דותם של "בני ישראל" והחיתין עפד

הס.
בפי שהרבנות הסבירה לא פעם, הח-
קירות והדרישות המוזכרות על ידי
השואלת יכולית להתנהל לגבי כל מק-

רה של נישואי יהודים".

לפגישה עם רה"מ
סיעת המפלגה הדתית לאו-
מית ככנסת ההליטה לבקש
פגישה עם ראש הממשלה מר
� לוי אשבול כקשר להוק ה
שכת ושאר הענינים הדתיים
שמרם בוצעו בהתאם להסבם

הקואליציוני.
הסיעה דואה ענין זה כ*
הומרה רכה ומתמרמרת על

ההשהיות ככצוע ההסכם.

שיחות מאורר
עם דה�גול

פריס, 28, (ע"צ) — ראש ממשלת
רומניה, מר יון גיאורגי מאורר, העו-
רך עתה ביקור בצרפת, נתקבל ביום
� �גיל לשי ג' בבוקר על ידי הנשיא דה

חד, שנמשכה שעה.
לשאלה אם ממשלת רומניה חו-
� שבת להזמין את הגנראל דה
גול לבקר בבוקרשט, השיב מר
מאורר, כי הזמנה כזאת לא הו-
גשה לפי שעה וכי "עדיין יש זמן

להרהר בדבר.
אחד מאנשי פמלייתו של מרי מאורר'
� סגן ראש הממשלה הרומני מר אלכם
אלכסנדר בירלאנדאנו, נפגש ביום ג'
עם מר גאסטון פלבסקי, מיניסטר המ-
דינה הצרפתי הממונה על חקר הח-
לל ועל הבעיות האטומיות. לאחר ה-
שיחה אמר המנהיג הרומני, כי הדיר
� נים נסבו על שאלות הנוגעות לשי
תוף פעולה טכני ומדעי בין צרפת

ובין רומניה.

? משקיפי אדם לל-אמבודיה
�יורק, 28 (ע"צ) — המלצה לשגר משקיפי מרכז האו"ם, גיו
או"ם לקמכודיה כלולה כדו"ה שהגישה ועדת ההקירה ב-
קמבודיה ובדרום וויטנאם במועצת הכטהץ — על כך נודע

ממקורות מהימנים.
� ביצוע ההחלטה יוטל על מזכיר ה

או"ם.
העדה ממליצה בפני ממשלות קמ-
בודיה ודרום וויטנאם לנקוט בכל ה-
אמצעים הדרושים לחידוש יחסיהן ה-

דיפלומטיים.

הועדה מציעה כי מועןית הבטחין
תטיל על אישיות בינלאומית לתווך
� בין שתי הממשלות לקראת חידוש הי
חסים הדיפלומטיים ופתיחת שיחית על
השאלות השנויות במחלוקת ביניהן, ו-

במיוחד הטוויית גבולם המשותף.

לא דנו בהקפאת
מספר תלמידי
הטכניון בחיפה
כאת סופרנו בכנסת

ברוב קולות הסירה הכנסת אתמול
מסדר יומה הצעות לדון בהקפאת

המספר של תלמידי הטכניון בחיפה.
"בעוד אויבינו יוצרים טי<ים הרס-
ניים מקפיאים אצלנו החינוך הטכני�
המדעי הגבוה" — אמרה הגב" א.
רזיאל נאור (חרות!. גם מר מ• קול
(ליברלים) התריע על המחסור בכוחות
מקצועיים בכלל ומחסור בימאים עב-

ריים וכר. שניהם הציעו לדון בכך.
שר החינוך זלמן ארן ביקש שהדיון
יידחה עד לדיון על התקציב השנתי
הבא (65 1964). בינתיים הסביר
את הפעולה הנעשית לסיוע לתכניון
�60 אחוז מחתקציב של (השתתפות ב

�10 מליון ל"י). כ

נסתיים הדיון בדו"ח
מבקר המדינה

� הכנסת סיימה אמש את דיוניה ב
דו"ח מספר 14 של מבקר המדינה
בסכמו את הדיון הביע יו"ר ועדת
הכספים הערכה לעבודתו של המבקר,
ד"ד י. א. נבנצאל, העושח את ה-

מלאכה מתוך אחריות רבה•

,להעצפח
•� תעוזתה של "אל ארד

מדינת ישראל היא המדינה ה�
דימוקראטית היחידה באיזור זה
שחופש הביטוי וחירות ההתארג�
נות הפוליטית הם חלק מזכויות
היסוד שלה המובטחות לכל אזרח
ואזרח ללא חבדל עדח ולאום.
אבל אין זאת אומרת שאפשר
לנצל זכות דימוקראטית זו כדי
לעשות יד אחת עם שונאיה, לח�
בל ולחתור תחת בטחונה ועצם
קיומה. טוב עשה איפוא הממונה
על מחוז חיפד. שדחח מיד וללא
שהיות יתרות, את בקשתה של
הקבוצה הערבית חלאומנית "אל
ארד" לרשום אותה כתנועה פר
ליטית חוקית, שמטרתה מוצהרת
ברורות בתקנותיח •להחזיר לעם
הפלסתינאי את זכויות חמלאות
והחוקיות לקבוע את גורלו ב�

עצמו".
מסתבר שההעזה וחחוצפה הזו
לפנות לשלטונות המדינה אחרי
פנייתה לאו"ם ולשגרירויות זרות,
לאשר קיום אגודה חמצהירה ב�
גלוי על שאיפתה למצוא "פתרון
צודק לבעיית פלםתין מתוך ראיי-
תה כיחידח אחת שאינה ניתנת
לחלוקה" — לא צמחה מיזמת
המיעוטים המקומיים, שכן רובם
המכריע של אלה, נאמנים למדי-
נה ומעוניינים בשלומה גם אט
יש להם טענות שונות, בחלקן
צודקות, כלפיה. ניסוח מטרותיד.
של "אל ארד" כפי שהודיעה
עליחן בגלוי, מוכיח שהיא שר
אבת את השראתה ועידודה מ�
"ארגון השחרור הפלםתינאי", ש-
בראשו עומד שונא ישראל ה�
ארסי ביותר, אחמד שוקיירי,
נציג הפליטים בליגח הערבית.
ועידת הפיסגה הערבית שנתקיי�
מה לפני מספר חדשים בקאהיר
החליטה כידוע להתחיל בפעולות
.להמחשת הקיום הפלשתינאי" ו�
המחשה זו, לדעת שוקיירי חייבת
להתבסס על .יסודות לאומניים
ישראליים מקומיים". נראה הד�
בר שקבוצת "אל ארד" נועדה
לשמש דגם ראשון ב"חמחשח"
זו. ולא לחינם התכוננה קבוצת
.אל ארד" לפעול בכפרי הגליל
דווקא שבו ישנו ישוב ערבי צפוף
מול ישוב יהודי דליל. שלטונות
ישראל עמדו על המזימה וסיכלוה
מבעוד מועד. הממונה על המחוז
� שאסר את הקמתו של הגוף ה
מסוכן בדמותו של תנועת "אל
ארד" אף הזהיר אותה באורח חד�
משמעי שאם יתברר כי היא תפ�
על כגוף יינקטו נגדה צעדים לפי
הדין. אין לחניח ש"אל ארד"
לפעול נג� תעיז להפר את החוק .
דו בגלוי' אבל ישנו חשש שה�
קבוצה הלוחמנית הזו, שבוודאי
לא התגבשה באורח םפונטאי, לא
תשלים עט האיסור, וגם אם לא
תרד למחתרת, היא תנסה למצוא
דרך אחרת להתארגנות חוקית
על בסיס של תקנות לויאליות
יותר והצהרות נאמנות למדינת�
ישראל, במסווה של פעילות תר-

בות וספורט, למשל.
� איננו מעלים על הדעת ,ששל
טונות ישראל יעלימו עין מה�
קבוצה הזאת וירשו לה לפעול
בהשוואה כל שהיא, אחדי שרא�
שיה גילו את כוונותיהם האמי�

תיות. אבל אין להט!!-,
� עין על הקבוצה הזו ועיקוב קפ
דני אחר צעדיה ופעולותיה. יש
לנחל יחד עם זאת, הסברה יסו�
דית ונמרצת בקרב ערביי חגליל
שלא יהיה זה אלא לטובתם ר
שלומם, אם יבודדו את אנשי
"אל ארד" ולא יאפשרו לחם לה-

כות שורש כל שהוא בתוכם.

!האולם ובבררקליז מזה שבועיים לילה של.ט
מנהיג כושי נרעד עם רוקפלר ועם וואגנד

� ניו יורק, 28 (ע"ר) — על הארלם ועל איזור כטפודד
�16 םיולי. סטוכיסנד ככרוקדץ עבר לילה שקט ראשון מאז ה

ברוציסטד שמרו אנשי המשמר הל-
אומי וכוחות משטרה מוגברים על ש-
קם מתוח ועל כיבוד העוצר בשעות
הלילה, כשהם מסיירים ללא הרף ב-
רובעי הכושים בעיר, גם משם נמסר,
כי היה זד, הלילה השקט ביותר מאז

ארבעה ימים.
האיזורים שסועי המהומות הגזעיות
� בעיר ניו יורק וברוצ'םטר היו רגו
עים יחסית היום, אולם מנהיגי הקי-
צונים הכושים בהארלם זעמו נוכח
ההתיעצויות הנערכות בין ראש ה-

עיר מר רוברט וגנר לבין מנהיג תנו-
עת שוויון הזכויות למען הכושים ד"ד

מרתין לותר קינג.

המנהיג הכושי, המטיף למאבק בל-
תי אלים למען שוויון הזכויות, נועד
שם עם ראש העיר בשעות הלילה
המאוחרות אמש יעמד להפגש אתו ש-
נית היום• לאחר הפגישה תערך מסי-

בת עתונאים משותפת.

פודגורני חזר
מבקור בבוקרשט
בוקרשט, 28, (ע"ר) — מר
� :יקולאי פודגורני, הכר נשי
אות המפלגה הקומוניסטית,
הזר כיום ג, לכריה"מ לאהד
כיקוד ברומניה — מוסרת
סוכנות הידיעות הרומנית

,,אגרפרס".
בעת ביקורו נפגש מר פודרוגני
עם נשיא מועצת המדינה הרומנית,
מר גדאורגי גיאורגיאו דג' — ועם
שאר ראשי המפלגה הקומוניסטית
הרומנית. סוכנות הידיעות מוסיקה,
כי הדיונים התנהלו ברוח ידידותית

ולבבית.

ישראל נאשמת בפיצוץ
אניית הנשק המצרית

סוכנים ישראליים"
" 

אלג'יר, 28 (ע"צ). הודעה המאשימה
� אלכסנדריה" כשעה שפרקה תה

" 
בפיצוץ האניה המצרית

מושת כנמל האלג'ירי כץ, פורסמה כיום ג' עד ידי הועד
הפועל של הסתדרות העובדים הכללית כאלג'יריה.

ההודעה מוקיעה בתוקף את "מעשה
הפשע הישראלי", שנעשה ולדבריה

בשירותו של האימפריאליזם.
ההודעה קוראת למפלגה ולממשלה
לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי
לנטרל כל סוכן זר המבקש לנצל לרעה
את מידת הכנסת האורחים המסורתית
של המדינה, כדי לפגוע בעקיפין או
במישרין בבטחונה הפנימי או החיצוני.
בקשר לכך יצויין, כי מתנהלת חקי-
רה בנסיבות התפוצצותה של האניה,
אולם כל הודעה לא פורסמה עד כה
על תוצאותיה. עתיגי אלגיריה רמזו

אמנם כמה וכמה פעמים לאפשרות ש-
הפיצוץ נגרם על ידי מחבלים, אולם

עד כה לא הוזכר שמה של ישראל. שוגר לווין הצילום בארה"ב
כף קנדי, פלורידה, 28 (ע"ר) — לוויין הדש מדנס
דייננ'ר", עמוס מצלמות, שדגד כאן היום כנסיון אמריקאי

"
נוסו! להשיג תצלומים של פני הידה.

�193.000 ק''ג."רינג'ר 7" שוחרר מטיל "אטלס" שמשקלו כ
הלוויין החדש יספק, כפי שמקווים
תצלומים של הצד המערבי של פני
הירח' וישבור את סידרת שנים עשר
נסיונות הנפל האמריקאים של תצ-

לומי הלבנה.
אם יתגשמו התקוות, יקבלו ה-
מדענים האמריקאים שידור של אלפי
� תמונות של פני הירה, שיצולמו מ
מרהק של 1.20 מילין עד למרחק של
�600 יארדים מן הנושא ה- פחות מ

מצולם.
צילומים אלה חיוניים ביותר ל-
� ! קידום תוכנית "אפולו", נסיונה ה

גדול של ארה"ב לשגר שלושה
אסטרונאוטים לירה תוך חמש השנים

הבאות.

התרסקו שלושה מטוסי
סין הלאומנית

טייפה, 28' (ע"צ )— שלושה מטוסי
תובלה של צבא סין הלאומנית הת-
רסקו ביום ב' בערב אל צלע הר בד-
רומה של פורמוזה, וקיים חשש כי כל

18 אנשי הצוות ניםפו.
שלשת המטוסים התרסקו בשעת תר-
! גיל לילה' כנראה בשל ראות לקויה.

הסדר יבוא חפצי עולים חדשים
פאת סופרנו בכנסת

שר האוצר המפהר והתעשייה פ. ספיר הסביר אתמול
ככנסת לשאילתא את הפטור וההסדר לנכי עולים הרשים

בייבוא הפציהס האישיים והכיתיים, בלא תשלוט מסים.

השר ספיר אמר, כי לפני כשנתיים
נקבע הסדר לפיו עולה הדש הזכאי
לפטור ממכס וממס קניה על מקרר
חשמלי שהוא מביא אתו לארץ, יהיה
זכאי לאותן הקלות גם אם ירכוש
מקרר דומה מהייצור המקומי. ה-
תנאי לכך הוא שהרכישה תיעשה
תמורת מטבע זר, שהעולה הביא אתו
מחוץ לארץ, או תמורת מטבע זר
שהועבר אליו מחוץ לארץ באמצעות

בנק.
בתחילת שנה זו הורחב ההסדר
לגבי שורה של מוצרים חשמליים,

�לים העולים החדשים לה- אותם רג
� ביא אתם לארץ. מוצרים אלה כול
לים : מכונת כביסה, מזגן אויר תנור
בישול ואפיה, כיריים לבישול, תנור
חימום, מאוורר, מערבל מזון, רדיו•

גרמופון, אופניים ומכונת תפירה.
השר התנגד להצעת השואל, מר
שערי, להרחיב את ההסדר גם על
רכישות מקומיות מתוך הכנסה שה-

עולה מרוויח בישראל.

הצועדים הישראליים
גנבו את ההצגה"

"� ניימכן, 28, (עתי"ש) — קביצת ה
� צועדים מישראל חזרה על מבצעיה ד
מסירתיים בצעדת הולנד ו"גנבה את
ההצגה" כבר ביום הראשון של הצע-

דה•
צעידתם המאוששת של הישראלי*
המלווה שירה עליזה ומהדהדת "כב-
שה תא ליבות בני הולנד, שקיבלו או-
תם במחיאות כפיים לבביות לכל אורך
המסלול. שוב חוזרים כאן כל המד
זים בצועדים והעוסקים באירגונה על
ההצהרה, כי הצועדים מישראל הם
"שגרירים יוצאים מן הכלל" של אר-

צם.

תחזית מזג אויר
מידות החום המירביות ושעירי ה-
לחות החזויים ליום ד': ירושלים 27
מעלות (55 אחוזים לחות יחסית), ת"א
— 30 (65) חיפה — 29 (70), טבריה
36 (50) עפולה — 32 (55), נצרת 29
� (55), נהריה 29 ו65), ליד 30 (60), באי
שבע 32 (50) יאילת — 39

�25 אחוזים לחות יחסית. מעלות ו

פגישת אשכול-
שטרוס כשורה
כאת סופרנו בכנסת

"אין אני רואה שום פגם בפגישה
עם פדנץ יחף שטראום ואין היא
טעונה הסבר מיוחד" — אמד אתמול
�תשובה ראש הממשלה מד ל. אשכול 
לשאילתא של מר ברזילי ממפ"ם.
השואל ביקש לדעת את המניעים
לפגישה בין מר אשכול לבין הגרמני

הנ"ל.

צבא יווני לגבול תורכיה
צי יווני יסייר באיי הים האגאי

אתונה, 28 ;ע"ר) — כוהות יוונים הצטוו לנוע לאיזור
תרקיה השוכנת ליד הנכול התורכי, וכן ניתנו הוראות
ליהירות הצי היווני לסייר כאיי הים האיניאי — נמסר

כהודעה רשמית שפורסמה כיום ג' באתונה.

מיניסטר ההגנה היווני, מר פטרוס
גרופאליאס, אמר כי אין אלה אלא
אמצעי הגנה שאינם צריכים לעורר

דאגה מיוחדת.

הודעתו של המיניסטר באה בעק-
בות הצהרה רשמית קודמת, בד? נאמר
כי ננקטו אמצעים צבאיים "הגנתיים",
בעקבית ידיעות על פעילות נמרצת של
הכוחות התורכיים בחוף אנטוליה, מול

חופיו הצפוניים של האי סאמוס.
מקורות צבאיים מוסמכים ביוון מס-
רו, כי הכוחות היוונים עוקבים אחרי
תנועות הצי התורכי בנמלים הדרומיים

של תורכיה, איקנדרון ומרסין.

עם סגירת הגליון
כוטל העוצר כרוצ'סטר

דוצ'סטר' 28 (ע"צ) — היום בוטל
העוצר שהוטל על העיר רוצ'סטר,
והשקט שהושג נשמר על ידי כוחות

צבא ומשטרה.
הגיעו מצילי יהודים

מהולנד
כ�30 חסידי אומות העולם מהולנד,
שהשתייכו בעבד לקבוצת ווסטרוויל,
הגיעו ביום ג' בערב במטוס "אל על"
לביקור של 19 יום בישראל. האורחים
הגיעו מאורחי קבוצת יהודים שאותם
הצילה קבוצת ווסטרוויל בזמן השואה

והחיים עתה בישראל. !
תגוכות לפגישת

הרושצ'וכ—ארהארד
מוסקבה, 28, (ע"צ) — מעריכים ב�
חוגים המערביים במוסקבה כי ביקורו
המוצע של חרושצ"ב בגרמניה המע-
רבית לפגישה עם הקאנצלר ארהארד
לא יוכל לצאת לפועל בעתיד הקרוב.
חוגים אלה מדגישים כאן בדרך כלל
כי אין להסיק על שינוי מכריע במדי-
ניות פוםקבה כלפי ברלין אם כי ית-
כן שעצם העובדה, כי הצעת הפגישה
� הועלה אחרי פגישת חתנו של חרוש
צ'וב, אדג'ובי עם הקאנצלר ארהארד

עשויה לרמוז על גמישות אפשרית.
מיואשינגטון נמסר, כי בחוגי הממ-
שלה שירד סיפוק על כי לא נקבע

מועד מדד? להערכות הפגישה.
שביעות רצון זו נזקפת לכך, כי
חוגי הממשלה בואשינגטון היו מע-
דיפים שהדבר לא ייצא לפועל לפני
הבחירות הכלליות לנשיאות ארה"ב
בתחילת נובמבר. למעשה לא מסתי-
רים חוגים אלה, בי פגישה כזו לפני
הבחירות עלילה לפעול לטובת המוע-
' הרפיבליקאי, שירצה לעשות "הון מד
פוליטי" מהפצת ההנחה, כי הפיסגה
בין חרושציוב וארהארד לא יכלה ל'
� הערך ללא ברכתה של הממשלה הד

מולרטית.

הכגםיה הקתולית תאשר
הצהרה לטיהור
העם היהודי

�טי, 28, (סט"א). — מכסיקו ס
הכנסייה הקאתולית תפרסם בקרוב
הצהרה שתטהר את העם היהודי מן
�אל, ו- ההאשמה העתיקה של רצח
הכריז כי היהודים אינם מקוללים
בשל צליבת ישו — זאת הבריז ה-
ארכיבישוף המקסיקני סרג'ו מנדס
ארםיו' במסיבת עתונאים שערך ב-

מעונו בקוארגאבאקה.
הקאהולייס רוצים בפירסום הצהרה"הן האפיפיור והן רוב הבישופים
כזאת. מוקדם ככל האפשר", הכריז
�ו ידוע במכסיקו הארכיבישוף ארס
כידיד העם היהודי ומדינת ישראל.
הצהרתו זכתה לסיקור נרחב בעתוגוה

המכסיקנית.

אחות קאםטרו
מבקשת מקלט

מכסיקו סיטי, 28, (ע"ר וע"צ) —
סניוריטה הואניטה קאסטרו רוז,
� אחותו של ראש ממשלת קובה, ביק
שה אתמול רשמית מיקלט מדיני

במכסיקו.

� 31, ביקרה ל- גב' קאסטרו' בת ה
� צורך זה במשרד המיניסטריון ה

מתאים.

תזמורת נוער בריטית
לישראל

לונדון, 28, (ע"ר) — תזמורת הנו-
ער הלאומית של בריטניה תצא לסייר
� הופעות ביוון ובישראל, נמסר כאן ה

יום.
התזמורת הבריטית תמריא לישראל

�26 באוגוסט. מלונדון ב

סוריה מבקשת
מילווה מרוסיה

בירות, 28, (ע"צ) — מש?
להת כלכלית סורית העומדת
לכקר במוסקבה תכקש מיל-
דה בסד 500 מיליץ לירות
סודיות למימון הקמתו של
הסכר הגבוה של הפרת —
אל

" 
מוסד העתון הלבנוני

נהר" לפי אינפורמציה שנת-
קבלה מדמשק.

העתון מוסיף, כי הרפובליקה ה-
סורית תממן בעזרת מילווה זד? את
השלב השני של הסכר, בעוד ש?
שלבו הראשון ימומן על ידי מילווה
�גרמני בסך 350 מיליון לירות. מערב

"טיימם": הוועדה
המשותפת תמליץ על

�ביניים כור
לונדון, 28, (סט"א) — פקידים
ד זיים ישראליים ואמריקאניים מס-
ר! באורח פרטי. בי הם מצפים שה-
�ישראלית לשי- וועדה האמריקאנית
�ים תמליץ על הק- חות המתקת מי
מתו, עד שנת 1970, של כור גרעיני
בהספק 1.800 מגאוואטים הדמיים,
שיהיה מסוגל לייצר 200 מגאוואטים
של כוח חשמלי ולהמתיק בין 100.000
— 200.000 גאלונים של מים ליום
— מוסר היום ה"טיימס" הלונדוני,

�אביב. בשם כתבו בתל
העתון מוסר, כי האמריקאים דיב-
�ביניים רו על כור כזה כעל צעד
לקראת הקמתו עד 1975 של כור
� בעל הספק של 1.000—1.500 מגאווא
מים חשמליים, שיוכל להמתיק —
500.000—800.000 גאלונים מים ליום.
המומחים אמרו, כי מחיר המים
�1970 יהיה כדאי בש- המומתקים ב
ביל שימוש תעשייתי ועירוני, שולי
בשביל מוצרי ייצוא חקלאיים בעלי
הכנסה גבוהה. כגון הדרים, ומופרז

בשביל יתר השימושים.

כן כלה נועד עם שגריר
כריה"מ

אלג'יר. 28, (ע"צ) — הנשיא בן בלה
קיבל היום אחר הצהרים לראיון את
השגריר הסובייטי באלג'יר מר מ. פגוב.

הפגישה נמשכה 65 דקות.

עלייה לקברו של השר
ד. צ. פנקס, ז"ל

� � � �5.30 אחה"צ תערי בבית מחי ב
קברות הישן בת''א, אזכרה לשד ד. צ.
פנלכ במלאות שתים עשרה שנה לפ-

טירתו.

סופיה לורן הגיעה לישראל
שחקנית הקולנוע האיטלקית, סופיה
�ום ג' בשעה 22.00 לורן, הגיעה ב
במטוס "אל על" ללוד — יחד עם
בעלה, קרלו פונטי, מזכירתה האי-
שית והמפיק קורט אונגר — כדי
לככב בסרט "יהודית", שיופק בארץ.

קהיר, 28' (ע"ר) — מרכז הליגה
� הערבית בקאהיר הורה היום לסני
�יורקי לקיים התיעצויות פו הניו
עם נציגי המדינות הערביות באו"ם
בדבר "מדיניות האפליה הגזעית ה-
נקוטה בישראל נגד המיעוט הע-

רבים".
המשרד נתבקש גם להפנות את
תשומת הלב של מזכירות או"ם ל-
� מצבם של הערביים החיים ב"פ
לשתינו? הכבישה", מסר היום עוזר
המזכיר הכללי של הליגה הערבית.

הערבים על סוס
האפליה הגזעית "

בפלשתינה"

ת י מ ל עו ה ה  ע ו נ ת ה ן  ו ת ע
של המזרחי והפועה המזרחי

ך הראשון* ר ו ע ה ו המייסד 
�אילן זיל הרב מאיר בר

המערכת והמנהלת: תל�אביב רה' המסגר 66
: 35421-2 : ת"ד 2045 טלפון
השבון בנק הדואר: 41144

מחלקת המודעות: רה' הרצל 16, טל. 57413
ירושלים: רח' שטראוס 3, ת. ד. 1148
טל. 23410, 37891. בלילה טל. 25093
: רחוב ארלוזורוב 1, טל. 3628 היפה
דמי החתימה: 5.75 לירות לחודש

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

*
דפוס "העשור" בע''מ, ת"א
רה' המסגר 66, טלפון 31554
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ברכת מזל שוב נאמנה

לחברנו מכובדגו

היב אל<וזו רקח היו
הכר המרכז העולמי של המזרחי והפוהמ"ז

ולמשפחתו הכבודה
לרגל שמחת הבר�מצוה

של בנם ד1 * * 10 נ"י

ו
ו

\ המרכז העולמי של
המזרהי—והפוהמ"ז

לחבר הנהלת בית הכנסת

ר' אל<עזי ה1ס וביתו _ ן
ברבות נאמנות לארוסי

ת עם בח"ל י מ ל ו ש

הנהלת גמ"ח ומועצת ביהכ"נ ן
כשכוו חפועל-חמזרחי המשד שינלויו

שר ירושלים המק
אגודה שתופית בע"מ

הננו מתכבדים להודיע לקהל הנוסעים הנכבד בדבר שרות
(30.7 . י כ"א מנח' אב תשכ"ד (64. ש י מ ח ם  ו י ב שיופעל 

יום השנה לפטירתו של

האדמו"ר מבלז זצ"ל
לעליה המסורתית לקברו

תחבורה תהיה לשרות הקהל באמצעית שרות מיוחד בקו מ0. א
בין השעות 18—6. מחיר דנסיעה 26 אגורות

הנהלת המקשר
אגף התנועה

אסתר פודולםקי 'שואל מאיו פריד
�תקוה �ברק פתח בני

ז ! *י ו ו א י 9

אור ל*' מנ"א תשכ''ד

ישיבת הועד הפועל של הפועל המזרחי
תתקיים מחר יום חמישי, כ"א מנ"א ש. ז. (30.7.64),

�אביב. �חצחריים בבית התנועה בתל בשעה 4.00 אחר

המפלגה הדתית לאומית
המזרחי הפועל המזרחי

המהלקה לעניני דת

מחר יום חמישי כ"א מנ"א תשכ"ד (30.7.64) "
�הצהריים ייפתת איה"ש בשעה 5 אחר

המחזור השני של

ירחי דבלה במר עציון
: בתכנית

א) דברי פתיחה
הרב כ• פ• טכורש שליט"א

ג) הרצאה תורנית
ע"י הרב ח• י• גולדויכש שליט''א

ראש ישיכת כרפ ביבנה

כינוס כללי של חניכי ישיבת טלז
ם יום ד' בשעה 7.00 בערב באולם בית היתומות ו י ה
� של תלמידי הספרדי רה' יפו 91 יתקיים כינוס כלל

ישיבה טלז.
דע1או דבריהם:

ראש הישיבה מרן הגאון ר' חיים מרדכי קטץ שליט"א
ראש הישיבה הגר''ב' סורוצקין שליט''א

חניכים ובני חורה מתבקשים לדייק

הסתדרות תלמידי ישיבת טלז
ל א ר ש י ב

האם נוכה התנגדותם של תוש-
בים באשקלון לקרוא שם רחוב
על שם ברל כצנלסון, כי זה מז-
כיר להם כצנלםון אחר (מהבר
ספר קלוקל נגד הספרדים) ו-
מרגיז אותם — הייקרא בכי• ז
רהוב על השם הנ"ל י — שאל
�טי (חרות) את שר ה- מר ארד

פנים.
�מאיר סגן שר הפנים ד"ר בן
השיב שהידיעה הנ"ל אינה נכו-
נה. זה שנים שאהד הרחובות
באשקלון נושא את שמו של ברל
כצנלסון, וגם אחד מבתיה"ס נק-

רא על שמו.

הירות"
" 

כדותא של

דרוש עבור
בית�כנסת גדול

בסביון

י נ ש ן  חז
לעבודה קבועה

עם קול נעים

בעל ב"ק, ב"ת הגר בקרבת
מקום מתבקש לפנות אל:

ל, רה' השלמה 33 ג ו ש
פכיין. טל. 981405

לגברת ג. גריהם
יריץ� תנועתנו באנגליה

ולמשפחת וינשטוק
השתתפותנו הכנה באבלכם הכבד בפטירת

האם ע''ה
מ' ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים

תנועת האשה הדתית לאומית
ל א ר ש י ב  

"' ת ו ח פ ט משרד השכוו '"
בנק משכנתאות לישראל בע'מ

�סבא אגוד החיילים המשוחררים בישראל עירית כפר

במלאת שלושים לפטירתו של

חיים ךייזל דיל
ישתתפו ב<י משפחתו, ידידיו, חבריו — מוקירי זכרו

ה ר כ ז א ב
שתתקיים ביופ חמישי כ"א באב תשכ"ד )30.7.64)
בשעה 7.30 בערב באילם "בית סוקומב" רח' קפא 4,

�אביב. תל

העליה לקברו וטכס גילוי "מצבה בבית העלמין
הישן בכפר�סבא בשעה 4 אחה"צ

טפהית" רה' ההשמינאיב 123 ת''א
אוטוביטיט יצא* מבית "

בשעה 3 אהה"צ.

Yoram Goren2
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