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י
י ד י ש ל י  , 5ייב ב' — .טזהידומ םמא"י* *דנח גתעלופ אואי �תעלוה תומת•
היוקד ,לא הגיעה להכרעה .היא החלימה לרטיל על וערד כת ד -בריב �קבי;,
געגיץ.
כוועדה משתתכיכ �צ �-האיצ -חטפחר �וחתןן •צייה כ .כ פ י � ,מלכי � כפא"י  .� ,ב � ק ת,
מזפיד הה&תד-ת ,א .כ ל ד ,מ .כ • ע כ ,צ ; .מ י י ,י .מ י כל וי .ה ד ד י ז.

המזכירות קבעה  ,כ� הכרעת הוו-
עדה בלנ �ין תוספ ת-היוקי � תה � �
סופית ותהייב את נציגי מפא' � כ-
הסתדרות או בכל מוסד אחר בכל
הקשור בבעיית תוספת ה �וקי  .כפי
שנודע שקולות הדעות בוועדה בין
מת � �ב' תוספת-ה �וקר לב �ן שילליה.

ההגהה היא ,כ � הוועדה מחליש עי

תביעה לביצוע
ובכן ,נב לשיא זה הגקגו—
הרי זה השיא כתאונות"יד•
כי .8לפי חגתוניה ,שג&סדו
לודעדת"הכלכלה של הכגסת
שלשכה �עליפדוכה זו ,צועדת
ישדאל בראש מבחינת מיספר
תאונות הדרכים עפ נמגןןיצ
בהשוואה עפ אחת �עשרה
אדזנות אירופיות .וחעקוסח
הולכת ועולה :מיפפר התאו �
נות כסדזנית הראשונה של
שנה זו חיה גדול כ �18.9%
מחפיפפר כתקופח חפקכילח
אשתקד .היש עוד *ויד לח �
זור ולומר ,כי יש להשפיע
אזעקה ~ אזעקח לא דק על
חקמל כדרכיפ ,אלא על חוסד
ביצוע ,או על מי1וע כלתי^
מספיק לחלומץ של האמעיפ
למניעת ההרג ז
לא נפרם את המיםפרים ,שהם
חמורים כשלעצמם .אד די אם נאמר ,
כי גם מהה אינה מתקבלת התמונה
בשליפותה ולאשורה .שכן ,לטי
המקובל ער-כה בארצגו ,לא נר-
שמות תאונות ,שכהן אומגס ערמו
נזקים ,אך לא קוחדו ברדך-נס חיי
בני-אדם ,או לא חיו טעועיס.
עם חומרת המצב אין בשום פנים
להשלים ואין לראותה כגזירה�פן-
השמיים .זוהי גזירה שבידי אדם.
אלא הצרה היא ,שעדיכה לא ניתן
לנו אפילו לבחון את יעילות האמ-
צעים שהועעו למלחמה בתאונות,
מאחר שהמלצות שהוגשו בתחום זה
בעבר לא קוימו.
נראה לנו .כי הפעם מגישה ווע-
דת-הבלכלה של הכנסת הצעות מאו-
זנות ומכמות לפטרה .אין היא
מספלת פנה^ס בלבד ורואה בהם
שעיר-לעזאזל לבל פורענות  ,נפי
שנעשה בפקריפ רבים בעבר ,אלא
עוסקת גם בתנאים האובייקטיביים
של גורמי התאונות .נזכיר רק כפה
הפלצות בשטח זה :תביעה להש-
למת תוכנית החופש של פיתוח
הכבישים ,סלילת מעברים תת �קר�
קעיים ,בניית גשרים להולכי-רגל
וקביעת פםלולים מיוחדים לרובבי-
אופניים.
ואשר לגורם האנושי ראויות
לתשופת�לב ההפלעות הבאות  :הה-
פרה בעונשים  ,במיוחד לנהגים
הבורחים אחרי שגרפו לימונה,
הבאה לדץ של העגריינים בפהי�
רות פירבימ .שקימי .על הימנה
כרקמן *ל עבדייגי-המגמה עד.
" מעניינם של 0וםמ* 8ואמוי �צ' -
בור כאחד הוא לבדוק ,אפ איפגס
מתו כל הדרכים לצימצזם התאו-
נות בדרכים ולפניעתן• אך הדגש
הוא עכשיו בביצוע .לכד עדיד
לחיות מכוון לחץ בלתי-פוטק של
דעת�הקהל.

מ"ה

מכסיקו מסרבת
ל נתק יחסיה
עם קובה
מ כ ס י ק ו ,יום בי  — .מכסיקו
לא תבצע את החלטות הועידה ה-
אחרונה של ארגון המדינות האפרי-
קניות והיא מסרבת לנתק את יח-
סיה הדיפלומאטיים עם קובה —
על כך מסר היום רשמית משיד
החח המכסיקני .בהודעה נומקה
עמדה זו בכך .שניתוק היהסיס עם
קובה יפגע במספר בדול מאוד של
אנשים ,שלגביהם נודעת חשיבות
עעומה לקיומן של נציגויות דיפלו-
מאטיות של אמריקה הלאטינית יה-
)ןך'צ(
באנה".

;"סין תומכת בתביעות
י יפאן נגד בריה"מ*
ס ו ק י ו ,יוס  — .'3ציר�פרלאפגט
סוציאליסטי יפאני  ,הארואו אוקאדה,
סהר ני ראש �פמשלת סין העממית.
! Vאן לאי  ,ד1,היר באוזניו ,שפקין
תומכת בתביעות הטריטוריאליות של
יפאן כלפי כריה"פ לגבי האייס הקו�
רילייס המוחזקים עליידי הטובייטייפ.
אוקאדה אמר עוד ,כי זרו אן לאי
טען ,כי פין לא תוכל להישאר אדי-
שה כמקרה שארהיב תגסד ,להחריף
את המאבק בלאום ובווייסנאם.
)עיר(

גץנסון הורה לצי האמריהני להשמיד
כל  —,נה תוקפת ליד וייטנאם
ו ו ש י נ גט ו ן ' יום ב' - .הנשיא ג" נ סו ן הורה היום לפיקוד הצי האמריק-
ני באזור וייטנאם להשמיד להבא כל שפינה שתתקיף את הספינות האמריק-
ניות בתחום המיס הבין�לאומיים באיזור זה .כן הורה הנשיא להמשיך בסיורים
לאורך החוף של צפון�וייטנאם במפרץ שומקין.
הוניפ רשפייפ אמדיקנייפ
פדגישיפ כי אפ תתרחש
שוב תקרית בדופה לזושהת �
רחשה ,היא לא תפתייפ כ �
אותה 1ורח .ה 0בעייניפ ,כי
ץהפשהתת ,,פדוכפ" הפתפקה
חפעפ כהדימת המרפדות ש �
התקיפו אותה ולא ניפחה ל �
השפידן .עפ זאת כמייניפ
אותפ ?וניפ ,פי הפפשלה ה �
אפריקנית פכקשת לפנועאת
הפיכת פרשת מדוכפ" ל �
"
משכר חמור.

י

לי �
סינאםורים דיפוקראסיים ורסוב
י
קנים הביעו אתסול
דבר �שבח על
חלקו של הגי האמריקני בחילו יס �
האש אתמול.

מ ו ס ק ב ה  ,יום ב' — .ראש �ממ�
הטנאסיר יוברס המסרי  ,שרבים שלח בריה"מ ,נ .חרושציוב .יצא
רואים בו מועמד לסגן הנשיא ':ונ  -ממוסקבה ל"סיור נרחב ברחבי ברית�
סת בבחירות שייערכ• בנובמבר ,המועצות" — מסרה היום סיכנות
אמר בתוכנית טלביזיה ,כי ,הצי הגן
על עצמי בצירה םעיררת כבודי  .סא"ס.
מגהיג המיעוט בסינאט .הגנאסור ר אש�הםמשלה הסיבייסי יבקר כנר-
גילמן ,אמר לעתונאים .כי העניינים אה בסיביר .אף עדיין אין אישור
הגיעו לנקודה בה יהיה צורך .לד -לתוכניתו המדוייקת .מצפים כי ייע-
אות את המצב בדרום�יייסנאם באור דר ממוסקבה כשלושה שבועות.
חדש".
)עיר(
)ע"ץ .עיר( |

חרושצ'וב מבטיח לא לחסוך
מאמצים לחיסול המתיחות בעולם
םצפים לחילוץ
הכורים ־ היום

נאצר יבקר
בקרוב בסין

ה ו ג ג � ק ו ג ג  ,יום ב' — נשיא
מצדים נפאל עבד א �גאצר יבקר
בטין העממית על�פי הזמנת נשיא
סין ,לי שאו �ןרי ידאש ממשלת
סין העממית זדו אן לאי -בזמן
מתקבל על הדעת'  -מסדה אמש
)מ"ר(
סוכנות .םיז החדשה".

בן שר ספרדי — לדין
באשמת קומוניזם
מ א ד ר י ד ,יום ב' — .בגו של
שר התעופה בממשלת פראגקו חואן
דניאל לאקאייה ,יועמד בקתב ל-
דין ,יחד עם נאשמים אתרים ,ב-
אשמת השתייכות לקבוצה קומו-
ניסטית.
נמסר  ,כי התביעה תדרוש עונש
מאסר של  8שנים נגד לאקאייה
ושל  30שנה גגד מנהיג הקבוצה .
החד ,סאנדובאל מוריס.
בינתיים נמסר עוד על מעצים
של  11מפגינים ליד העיר בילבאי
ביום י  .בעת הפגנה ספונטאנית.
שהשתתפו בה אלפים .המפגינים
קראו קריאות ח ירות'' ואירעו הת-
"
המשטרה ושרותי ה-
נגשויות עם
)זךצ(
סדר האזרחיים.

הקירת רצח קנדי
תפורסם בספטמבר
ו ו ש י נ ג ט ו ן  ,יום ב' — .ה-
דו"ח הרשמי של ועדת החקירה על
רצח הנשיא קנדי יפורסם ברבים
ב 14-בםסםםבר — על כך מודיע
היום העתיז וושינגטון םטאר".
"
העתון יפריד הדו"ח ,ש-
לדברי
נכתב על -ידי חברי הוועדה ,שנח-
כעתה לפני שמונה חודשים ברא-
שות השופט העליון ארל דודן .את
ההשערות ,כאילו קנדי נפל קרבן
י קשר פנימי או בין-לאומי .
שני סעיפים בדו"ה מוקדשים ,ל-
דברי העחון ,לדחות את הספקות
והשמועות ,שנפוצו באירופה  ,באי-
לו קנדי לא נרצה על -ידי אדם
בודד ,לפי שעה נשמר הדו"ה וה-
עדויות ,התופסות  18ברכים  ,בםו�
די -סודות עד לפירסומו הרשמי .

)פ''ר(

ע י ן � ח ר ו ד ,יום כ — /נבחרת ישראל בכדורעף זכתה
כאן הערב בנצחון ביךארצי שני על נבחרתה של תורכיה ,
כאשר גברה עליה בשיעור .2:3
מישית והמכרעת  .14:16בין התור-
כים העםיינו אוזדג'ן ומאמין .בין
שחקני ח לייכנר ,אלפליח וגרינ*
שפון.
עי משחקי התורכים ביום ג'
)הערב( באפיקים — ראה במדור
הספורט.
—
אי.

צנחנית סובייטית
השיגה שיא עולמי

מ ו ס ק ב ה יום ב' — .צגתגית
סובייטית השיגה שיא עולם' חדש
בדיוק צגיחה מגובה של אלפיים
מסר  -מסרה סוכנות סאים.
הםסייה הממוצעת מן המסרה
היתד 4 ,מסרים י � 13םגטימסר בלמ �
חתורכיפ :יזנחו כדל
בעוד שהשיא הקודם ,שהושג על*
במשחק שגי  .שנערך הערב בקי� ידי צנחנים סובייטיים ,היה  11מסר
נח ח ,הצליהה נבחרת העתודה י
ו*5י סנטימטר.
התורכית לנצח את  .הפועלי* ח .ש-
מחק בשחקן מעמיד .בשיעור .23
חמשחק בכללו היה שקול והתקיים • אלג' יריה ויתרה ע ל מיע?
מדותח למועעת�חגטחון
וחיא
יעיני  1300איש .הישראלים לכו
תתמיד עסה בבחירתו *ל מוע-
במערכה הראשונה  14:16והשלישית
מד סידיז  -נמסד אתמול רש-
 .?:13התורכים גיעחו במערכה ה-
מית ברבתיעאון.
הגייה  ;5:13ברביעית  *15ובח•

%ז'ג^0ע:רזד^/וו>/

חרישצ'וב יסייד
ברחבי בריה"מ

מקור אמריקני רשמי מוסר .כי ן
איגרת �סחאה בעקבות ההתקפה על I
המשחתת תימסר לממשלת צפון� י
ועדת�הפיקוח
באמצעות
וייטגאם
מ ו פ ק כ ה ,יופ כ — /ראש �ממשלת כריה"מ ,ניקיטה ח ר ו ש צ' ו כ ,הבמיה
הבידלאומיוג אט תוגש האיגרת,
תהיה  Vתפעם חראשמזז שממשלת היופ ,כי לא יחפוך ככל מאמץ ,כדי לחפל את המתיחות רכיךלאומית ולגבש את הש �
ארה"ב נוקטת בצעד כזה כלפי ממ -לופ כעולפ .כן חזר חרחמנ'וכ על קריאתו לחתופ על הפכפ כיךלאומי לשפ איפור השי?
שלת הו ציי מין
הקוסוגיסטית �.מוש ככוח .כדי לפתור פיכפוכי גבול ומחלוקות טריטוריאליות.
האמר
י
בינתיים הכחיש פשרד�החוץ
הא*
לרגל מלאת שגה לחתימת הסכם דים נוספים וחדשים לשם  .הפגת
קגי את האשמות של ממשלת
נוי ,כאילו ממוסים אמריקנים הת* מוסקבה לאיסור הניסויים הגרעיניים המתיחות ,כיוון שגדל האימון הה-
קיםו ביום ר כ&ד בצפת •*ייסנאם.
בין שלוש המעצמות הגדולות :ב -דדי בעולם למן חתימת הסכם מוס-
ריה"מ ,ארה"ב ובריטניה העניק קבה.
אחת נשארה
חרושצ'וב קרא גם ל" נורסאלי �
תרושצ'וב ראית לעתון .פראבדה*
ושתייפ הפתלקו
ש א ר פ א נ י ו ל )צרפת( יים בי .
ובו הצהיר  ,כי המדינות אינן צרי  -זאציה בדרכי שלום' של בעיית גר�
דובר חצי באוקיאנוס השקט אפר כות להסתפק בהשגים שהושגו עד -מגיה ,כיוון שלדבריו יהיה קשה — בשעה  11.30בלילה� לפי שעץ
בינתיים בהונלולו ,כי שתיים םחםפי*
בשטח הפגת המתיחות ,על אף להתחיל בהגשמת פידוק�חימוש כללי ישראל ,הפרידו רק  8מטרים בין
גות חםתקיטות הפסיקו את הפעולה כה
פתרון בעייה זאת .כן הקודחים לבין הכורים .שנלכדי ב-
סתיוה תרומת הסכם מוסקבה להפגת המ -ומוחלט ללא
לאחר שהאוניה האמריקנית
קרא חרושצ'וב לחיסול "מוקדי מתי� מעמקי האדמה בשאמפאניול .כשי
באש והן פנו לעבר צפוךוייסנאם תחזות הבין-לאוםית.
חות" הקייסים באזור הים הקא יר � שנמסר יש לצפות ,כי הקידוח יוש-
!עדיפ ;ושמיה אפשרייפ
אסיה ,בקפריסין לם עיד הלילה? יאז ? חולצו הכורים
ואילו השלישית נשארה במים ללא
בי .בדרום מזרח
הלכודים שם זה שמינה ימים.
תנועה כשהאוניה האםדקנית עזבה
)עיר(
חרושצ'וב ציין ,כי אפשריים צע -וחצי האי ערב.
ציפייה
כדי
תוך
להילוצם
נותן
את המקום.
;
להם רופא הוראות ועצות כיצד
להחזיק מעמד ולהתגבר על המש�
בדים וכן מנחה אותם לקראת חידוש
המגע עם האוויר והאור לאחר
)עיץ;
חילוצם.

התורכים נוצחו שוב
בכדורעף2:3-
 1500צופים מכל רחבי העמק באו
אל האיעםדיון בעין-חדוד וזוזו בדו�
קרב םושר ומרתק ,גו גילו היש-
ראלים יכולת גאה לפדי � דוד בר-
געו -בהתקפה ויוגחן עעמון בה-
גגה ,היו שני השחקנים הבולטים
בין הישראלים.
התורכים פתחו במרץ רב וזבו ב-
מערכה הראשונה —  .10:15במע-
רכה השנייה הצליחו הישראלים
לגמול  14:16 -אולם במערכה ה-
שלישית שוב העלו התורכים ל-ג1:
לאחר  .13:15הישראלים גילו יכולת
נאה במערבה הרביעית ,בה זכו
בקלות  .3:15המערכה החמישית
עמדה גם היא ביתרון ישראלי —
.6:15
שפס ש .בז-שלום.

כן הוסיף הדובר ,כי לא ניתגה
פקידה מיוחדת לםצב�הכן אצל הכר
חוח האמריקניים .אולם הכיתות
הווייםנאמיים נמצאים במצב�הכן מת�
מיד.

פשרה.

בישיבה שנמשכה כמעט עד חצית
נתגלעו חילוקי -דעות .הוגשו הצ-

ן  2ישראלים נעצרו
בקטאנגה � וישוחררו

י ר ו ש ל י ם ,יופ ב — /לפני עשרה ימים נתקבלה
במשדד �החוץ ידיעה ,כי כדץ � ה ה ו ן ושלמה פ י ל ו פ,
נעצרו על �ידי כוחות המודדים באלברטודיל שבצפון קא �
טאגגח.

נשיא הודו יבקר
בבריה"מ

שוסטאקוביץ יכתוב
אופרה " הדון השקט"

כזכור ,החל
שמשון ש ל מ ה  .סי ב � להפסיק את שביתת� הרעב .בהט�
על תבנין בן ה �28
מבאר� שבע .את ן עימם .שקודם�לכן חייב הדבר להת�
שביתת הרעב
שלי ביום ג' שעבר סרט � בציביר כאמצעית העתיגות.
וצב במשך שבעת הימים' :שבכל
ההפגנה פחד
יים מצטרף אליי לשכיתת�הרנב
בייב ד' )מחר( עומדת להתקיים
אדם ניסף מבני העדה ,הנמצאים
זה שבועיים ליד בנייני הסוכנות הפגנה של " בינ �ישראל" בהשתת�
היהודי ת בירושלים ,בתבעם לביטול פות משלחות של בני העדה ש-
ה" הנחיית".
"  " 5,לירישלים מכל תלקי הארץ.
ריפא העירייה .,ד"ר ש ר ץ  ,ש-
ההפגנה תצא מכיכר מנידה .ב�
נתבקש על �ידי סיעצת עירית יו -שעה  3.30אתה''צ' .מיזמניכ להצ�
שלים לספל בשיבתים .בדק היום שרף אליה? ת � שבי הרירה יכל אלד
את שמשון שלמה וקבע ,כי קיימת הסזדהיב עם " בני ישראל* במא-
בקם.
סכנה לבריאותו.
משים קראה היים להשתתפית
כזכור ,הזהירי ראשי השובתים
שעה שפתחי כשביתת� הרעב באימ� המינית בהפגנה.
משלהת של הליברא לים ,שביקרד
רם " :אני מחזיקים את הרבנות
הראשית 'הממשלה אחראיכ לברי -הי�כ במחנה הש �בתים הב �אה עיל �
סיוע
הימרי
'מ �סרי � הביעד איז
אותם �לחייהם של שובתי הרעב*
השובת עצמי וראשי הקבועה סיר� הזדהית מפלגתם עם מאבקם של
עדת
י
"בנ � ישראל" לביטול ההנחיות.

כת "ממפה ,,הוצאה
מחוץ לחוק;  150נהרגו

גי ו � ד ל ה י  ,יום ב' — .גשיא
חודו ,ס .דאדא קריענאן .ייצא ב�11
בספטמבר לביקור של עשרה ימים
ל ו פ א ק � )צפון -רזיה( ,יופ ב' — .דאש �מגשלת
] בבריה"מ ויקיים שיחות עם
יעם ראש�צכץ � �ידזיה ,קנת ק א י נ ד ד הוציא הערכ מחוץ דחוק את
ו הממשלה .נ .חרושורוב
נשימ כת הקנאיפ ה �תייב  ,המכונה לומפה" ,כעקבות חמאודעות
בריהים אנםטאס םיקר �אן .אחר�כך
1ב6ד ,ג!י*.הת�ו .גא?רלגד> ~.ע-ץ( האהרוניפ ,בחפ_טירגו לפחות  150".איש.
בשידור ראדיו הודיע דאש�הממ*
שלה ,כי הוא מקווה לנפל את העוו
הפיציא את הכת פחח לחיק בכל
המדינה בעוד כחודש ,כאשר ייווכח
שהסדר הוחזר על כנו.
עומדת
שבראשה
אנשי הכת.
"הנביאה' אלים לנשינה .צפויים עתה
ל&אםד עד לשבע שנים על כל סיוע
:יהי �� סנייי של כנסייה " לימפה".
מאת כתבנו הצבאי
הצוי ייסעל גם נגד כל אדם .יישר
ת ל �א כ י כ ,יופ
כ — /שטה אדמה כג �דל �עד דונפ יידיע בפומבי על הכריתו באידגח
וחצי ,ככית �צ&פה  ,שעל גביי ירדן — יש �אד ,יישאר — או ישתתף במפגש של כנסייה זו.

דונם וחצי בבית�צפאפה
ייכללו בשטח ירדן

יי•

מסע�תעמולה
נרחב נגד
שיעים בעירק

חמיחור ; -ש מפא

אתמול מידספ .אל �חיאת' הבי-
רות ',כי הטיהור נגד היסודות ה �
שיעייפ עבר גפ לצבא וכי כפה
קצינים שיעיים נעצרו כאשפת נסיח
להפיכת הפשסר בעיראק .כן נעצר
בנו של אחד פחכםי השיעה הידר
עיפ ,פוחסיין אל�חכיפ.
עיראק יפצריפ חתפו על הסכפ,
לפיו יועסקי בשנת הליפודיפ ה-
קרובה  600פוריפ פצרייה בבתי*
הספר בעיראק 50 .פתגדםים מצריים
עומדים להגיע בקרוב לעיראק.

מפקד כוח �או ם
נועד עם מקריוס

הצנחנים נחתו בקרב הקהל

בנאומו אמר דיר קאינדה  " .יש
להביא את לנשינה לכאן  -היד אי
מתה"  .הוא סיפר .כי חברי הכת
פרח � את עצמם בצואת �אדם �בשתן,
באמונה שעל �ידי כד ייהפכו למחו�
סנים נגד כדורים.
הוא אמר , :משהו אינו כשורה
במדינתנו .מצוייכ בינינו אנשים.
אשר חדלו מלהשיב ,ועלינו לעמול
קשה כדי לנקות את המדינה מפסילת
זו'.
בידיעית קודמות נמסר ,כי תג-
בורת צבא הוספה היום למחוז המז-
רחי של צפוךרודזי "� :שם מתחו�
ללים זה כמה ימים קרבות בין
יחידות הצבא לבין אנשי " לומפה" .
ממשלת צפון רידזיה הזהירה את
כל התיירים השוהים באיזור לצאת
מייד ממקום הסכנה ולחזור לבתיהם
ובמידת האפשר לנוע דק בשיירות.
היום תקפו כ� 150מאנשי הכת
אח משרדי הממשלה �את תחנות
המשטרה בלונדאזי  ,שבמחיז המזרחי
והשתלטו עליהם ורצחי מיססר אז-
רחים אמריקניים.

אנ* �רוח
נועדו י
סובייטיים
ואמריקניים

)ע�י< מות התקרית כדי לברד אם אירע

ההששות התבדו

" חששתי כאשר ראיתי את החב-
ריה נסחפים אל עבר הבטון והכ-

 ,ה נביאה" אליפ

"הנביאה" אליס לנשינה ,הכריזה
•ל עצמה כמתה ב� 1953אך לאחד�
מכן טענה ,כי ישו החזיר אותה
�' תהייה יהורה לה לייסד את כנסיית
•� �מפה" .כנסייה וו מבוססת על
עקרונות הדת של הכנסייה הסקוטית
וסבורים ,שהיא סונה כרבבת ;מי�
נים .ראשי הכת מבטיחים הגנה למא-
ומינים ממעשי �כישוף. .הנביא � ".או �
סרת על תומכיה לעסוק בפוליטי? ה
ומחלקת להם ,דרכינים לגן עדך.
)עיר ,ע-ץ(

פאת כתבנו הצבאי
ת ל � א ב י ב ,יום ב' — .מפגן הצנחנים' ,שנערך הבוקר בימה של תל �אביב,
�.משך רבבות צופים ,נפגם במידה רבה בגלל תקלה שנבעה מנשיכת רוח חזקה ,עסשכח
�בוקה שלמה של צנחנים לחוף .שישח צנחניש ירדו מחוץ למים והלק מהם בין הצ �פי�ם.

המישגן נפתח בצורה מרהיבה
ומלהיבה .רבבות הצופים השמיעו
קריאות התפעלות כל אימת שהצנ-
הנים זינקו מהמסוסים ,אולם לפתע,
כאשר הדבוקה הרביעית יצאה  ,החלה
וח חזקה נושבת ,יהצנחנים התקר-
בו במהירות לעבר הקהל הצפוף.
מ ו ס ק ב ה  ,יום ק' — *שי -למזלם של הצנחניפ לא קמה בהלה,
•
יאמריקניים ,לרבות אלא שהשטחים אליהם התקרבו
תח סובייטיים
סופרי* מדענים ומחנכים ,קראו היום "נוקו" על -ידי הצופים שנסוגו,
לבני שד העמים ,האסריקד והסו � והצנחנים נתקבלו ב...תשואות.
בייסי  ,להרחיב את המגעים התרבו-
הצונחים עצמם ,בראותם את חיו-
תיים יהמחךיס בין שתי המדינות .כי הצופים  ,לא איבדו את עשתו-
באי הוועידה ,שנשאה את השם נותיהם והשתחררו פהמיצנחים .אחד
.ועידת האזרחים"  ,נסתיימה עוד ב� הצנחנים ,שירד ליד מלון "דך
י
מוצא �שבת בלניגגראד ,אך ההודעה פנה לקהל  " :אולי אפשר לקבל
מגה גלידה ?'' צנחן שני"? ,שיי �ד
הרשמית נתפרסמה רק היום.
משתתפי הכינוס קראו להכיר באח -על הכביש ליד מלון "סמואל"  ,קיכל
ריות המיוחדת של שתי המדינות מייד חבילת-שי של הוועד למען
למניעת אסון גרעיני וכן עמדו על החייל ולעם בתיאבון תפוח עסיסי .
האווירה הביךלאומית• העשויה לסייע
איש מהצנחנים לא נפגע .אולם
עתה לחמה השלום ולהחלאח דעות הקהל שדאנ לשלומם מיהר למקו-

ביו מדח 8חשדני*

חיפון נגד כדוריפ

תצוגה מרהיבה בים ת"א ב" יום הצנחך

משהו .הכל גדגעו כאשר נודע,
שלכל ששת היורדים לחוף — שלום.
קצינים בכירים של צה''ל ,שעמ-
דו על מרפסת מלון "סמואל''  ,ראו
את התקלה מקרוב.
במיפגן,
 74צנחנים השתתפו
שהיווה את שיאו של יום-הצנחן.
מרתקות ביותר היו צניחות חופ-
שיות ,שבוצעו על -יד' ארבע קבו-
צות .אחת צגחד ,מגובה  2800רגל
ואנשיה פתחו את מצגחיהם לאחר
ד שניות ; דבוקה שנייה ,שקפצה
מ� 5000רגל ,פתחה את המיצנחים
לאחר  20שניות ! קבוצה שלישית ,
שקפצה מ 6800-יגל  ,פתחה את
המימחים לאחר  30שגיות  .ואילו
הקבוצה הרביעית ,שארבעת אנשיה
קפצו מגובה  11.500יגל  ,פתחה את
תמיצנחים לאחר  60שניות ,כשהם
מגלים שליטה מצויינת ברזי הצני-
חה.

צעירים  -חברי
ועד פועלים
הולנדים,
,
מציל •הורס
מבקרים בארץ
צרפי האש
י-עמוד

3

ספורט
וי-
עמוד 4

 7עול מעץרד>

מאח  :ת ב נ -
י ד ו ש ל י פ  ,יוכ
....
כ' - .מצכ• של הדאשץ **גי �ישראל"
' .'4
"^ -
הרעב,זקיקהחמיר �הר�-א שבדק את• הי*פ רבע
�V
,--:
" ,ני >?
 1יזא•:1 1-
וזוא
לאישפוז בבית-חוליש להחלגתר� .

בשנא�
?':לא
ביה�
משג�
הברי-

/

שיחה עם
השגריר
החדש מגאנה

החמיר מצבו של איש ,בני ישראל,
שפתח לפני שבועבשביתת�הרעב

 .שורת התפוצצויות :ע �י �ית

פשדד �החח •גר ,אל ממלת בו� כי תם מועסקים במפעלים כלכליים,
רונדי  ,באמצאות היזעץ למלד בו -על בסיס אישי.
רונדי  ,לנדאו ,הנמצא עתה ביש�
אה כםאר �שבע
ראל ,וכן באמצעות שגריר ישראל
.השכם בבוקר )היום( אסע למש-
בקאמפאלה ,בירת אוגנדה המואהן
רד החוץ בירושלים למסור פרסים
כשגריר גם לבורוגדי .בבקשה שתיו�
הידועים לי על אחי הצעיר .עולמה
ערב אצל המודדים למען שתדור פ"�וס ,בן  ,24הנמצא בשבי הםורריפ
הישראלים.
במזרח קונגו ,ולברר בםשרד�היזיץ
אריה
מזכיר השגרירות בקאספאלה ,בירת מה נעשה לשיחרורי" — אמר הערב
עודד .יצא מייד לאזוםבודד"
נסים פילוס ,בן  ,31המתגורר ברחוב
בורונדי .כדי לנסות ולקיים מגע עם בצלאל  30בבאר �שבע.
נענתה
ממשלת בורונדי
הישראלים.וממרה לא עודד .כי שלד פילוס ,שהיה נרגש מאוד אמד לאהד הגידור — בשטה ירדן ,בעוד  6המשפהות יחולקו" לפי
לפנייתנו
"
לכתב עתי"ס,
שלמה,
אחיו
כי
הוא
מם של הישראלים סוב וכי המורדים הצעיר מבין שלישה אחים .אחיי רצונן כין שתי המדינות .ארבע משפחות כחדו להישאר
הבטיחו לשחררם .לסי ידיעות שסרם שלמה עלה ארצה בשנת * 195ערב כישראל ושתייפ כירדן.
ממקיר מהימן נודע היופ ,כי בעיפק של  200מסר �' אירי קוו
אושרו ,אין הישראלים רוצים לצאת מיבזע סיני .הוא התחנך במיסד החי-
י
�י
ה
הסכמי שביתת �הנשק
נוכי בקיבוץ גן�שמואל ,ולאחר סיים ?פ'
פסילת�הברזל .כדי י אפשר את הפ�
או צפון קאסאגגה.
שראלי
י
ריבוני
עדיין לא ידוע לשלטינות ישראל שירותו בצה"-ל הצטרף לקיבוץ כח -שטח זה הוא ירדני *תושביי שילמ' עלת הרכבת נתחוב
הישראלים.
עד כה שכר�דירה *פיסיפ לשל� תמורת יזוז קיבלה ירדן את הכפר
סיב התעסקותם של
לקוגגו גסע שלמה לפני כשנתיים טינות ירדן אם�כי החזיקי תעודית� בית �איקסא .שהיה אז בשטח ה�
אולם מידיעות לא�בדוקות יש להניה.
)המשך בעמוד  3שור (4
'חצי לאחר שנשא לאשר ,צעירה יהי� זיהוי ישראליות יעבדו בירושלים הסקר.
ב -העברית.
דיה מקונגו ,בשם קסי  ,שלמדה
חש �
י
שלסינית ישראל פייחםיפ
אולפן בקיבוץ.
בות רבה לפתיחת אותה גדר ב-
לדבריי לא ירד שלמה מהאיץ ,מקום זה .שכן דבר זה יסייע להת-
להצס�
אשתו
הורי
לבקשת
אלא נענה
גבר על בעיית הכרתית .הסתננות
רף אליהם בקונגו לתקוסת�מה• ,כוונ -י גניבות .הרווחים באזורים מסוג זה.
נ י ק ו ס י ה  .יים ב' - .פגישה
תו היתד ,לחזור לארץ ,לאווי שית-
הסכם שביתת� הנשק עם ירדן' ש�
בסס מבחינה כלכלית ,כעכו � שניב � 1תם בנובמבו בשנת  '1948אינו בין מפקד �כוה האי"כ בקפריסין :נ�
דימה עיד לגבילות כפי שהם כיום .ראל תימאיה ,לבין :שיא קפריסין
אחדות.
מאז חלו שינייים רבים .בהסכמת ארכיבישיף מקאדיוס: .קבעה לוד
המכתב האהרץ
שני הצדדים .בעיקר עקב חליקת לילה.
המכתב האחרון שקיבל מאחיו של-
מאת  " .כתב "על המשמר"
נושאי הפגישה הם 2אלת הופש�
מד ,נושא את התאריך של  16ביוני אזירי �ההפקר .קו הגבול היום הוא
התנועה לחיילי או"ם המדיניות ה-
ל עניינים ערביים
השנה ,שהגיע כעבור חודש דרך הרבה יותר הגיוני מאשר אז מסת
יאילו חדשה של הממשלה להגבלה אס-
י ר ו ש ל י ש ,יוש כ_ /
צרפת .במכתבו כותב אחיו ,שאשתו הגבול נמצאת בידי האי"פ.
בידי ישראל יירה ישנם רק הע -פקת המזון לעי�ה התורכיה .ההת�
,,מזנב
מלחמה" ממש שורר יילדתו עוזבית את מקום מגוריהן
עצמות הצבאית באי יעוד
 תקים.כין ראשי השיעייש בעיראק יילברמזיל שבקסאנגה ,בדרכן לברי
בירישלים מהווה הגבול המפיתל ]-הצירים היוונים כפרלמנט הקפ-
ק � סל שבבלגיה והוא עומד להצטרף בעייה רצינית ורגישה .הידדגים ה ת� ! ריסאי אישר � היום תצעת�חוק של
לכץ ממשלת כגדאד ,כע
כות מלחמתש של ק גאי חדת אליהן בעוד זמן �מה ,מאחר והמצב נכלי לא אחת לאזרחים ישראליים הממשלה .להרחיב את תחום המים
הטריטוריאליים של קפריסין משלו�
פד. .לא מבריק" והאוכלוסיה הלבנה ילאחדונה אף נאנסה תיירת.
;גד !ווי חחלאמה.
)"1ר(
ביולי  1951נחתם תסכם�איכלום .שה מילין ל�.12
ןץזבת עיד כתוב במכתב ,כי ה משפ-
אחרי שכפה מראשי כת השי'
עייפ פירםפו כדח נגד צווי ה -חה תחזור ארצה מאירופה — אסיכי שאיפשר לפשפחות ירדניית ויש-
הלאמה' ש תואר' כ"גזילת רכוש של .הדרך לדרים �אפריקה פתוחה :פני" ראליות — לגור בשטח כית�צפפה • .שר �ה" וץ ההולנדי ,יוסף לו�
נס ,הגיע אתמול לניו �דלהי מ'
פוםלפים ,סנונית ראשונה של ה' הוא מתנצל על הצורה העצבנית בה כאשר צריך היה להגדיי את ה�
סיגגאפור לסיור רשמי בן 4
קופוניזפ הכופר' .יצאו השלטונות נכתב המכתב בהתחשב במתיחות בה שטחים בדרום ירושלים ,בקשר ל�
כפסע תעמולה נרחב נגד קנאי ה � הוא שרוי בימים אלה.
'ימים בהודו.
נע' פםילת�הברזל לבירה ,נקבע הגבול
ית' שהניע הבוקר לשיאו בפמפר.
שפורסם בעתון .אל �ערב*  .השם
ללעג בצורה חריפה ביותר את קנאי
הדת .פיאותיהם 'אפילו לבושפ.
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עות שינות וב �ן השאר כאלה  ,ש -תב �כ '!י היועדה המרכזה  •.ל ?-
תבעו תשלום תוספת יוק � � מלאה  ,הטתדרית בתביעה לתשליב ת �ססת�
מתן פיצו � חלקי  ,תשלום רק �'  -ייקר עי� מליא ש �עיר ההתייקרות,
חלק מהעובדים ועוד.
בהתאם '' הסדרים הקיימים .הווע�
ראש הממשלה ל .אשכול ,אשי י דים תיבעים מהה סתדרות לדחות
בתוקף
בדיון.
את
השתתף אף הוא
היהץ
לא
נקע
�סעי'
המ
מצד
גם הפעם בעמדה בהורה �לא ח � �ב שרים בממשלה 'זי �יי סעיף הדייר
במדד.
� לא של ל את תשלום תוספת-ה �ו �י�
הוצאה העיפ �ב הי � נייב מה�
לעימת � תבע פ .ספיר בכל התי  -מדדא � � ::איי א 1מעשה סיל �ף המיר
קף האפשר � א � -תשלום תוספת' -ע � ההסתדרית � התנגד �י כך בכל
יוקר• הוא טען ,כי תעשיית הטכס -התוקף — כיתבים יעד � הפ �עיי ים
אני
טיל ותעש �ית היהלומים לא יוכלו
מפרסמים רשימה ל• •יל'
�עדי עיבדיפ .
בשום איפן י שאת בתש ע ים תוספת
"כיתד
דימ�נה:
שכר .
אמכר .ע �בדי
מ^ ב"ו  -כ רב �ר :אספסה  -ענזק
במס�בת עתינא �םשק � �ם ר .בר -ביה� שאן; "כ �מסקס"  -כ פר � סבא;
קה מייד לאחר ס �ופ הישיבה ,הוא .תעמל' -
מזרע� מוסד אזירי ע =ק
אמר ,כ � מזכ �רות מסא"י החליטה יי רעאל;
חרמי � -רית מלאכי:
להטיל על שליה � ההסתדרות להמ -דסיס מרחביה " :וולקן" יציקה." -,לו�
נקי'
שיך בינתיים במו"מ עם התאחדית ביתי'  -היפה :חוסי �דושליכ� "ה �
בעל � התעש � �ה .לשאלה מה יקרה
 :נגריית בראין .פיל � אריג .דפים
כהן�
תיים. .סולל בינה" צייד מ::י
אם �ג �עו נציגי ההסתדרות ל הסכם
ירי
—
שלים:
אמק �ר"  .שייגר• ' > . :עם התאחדות בעלי התעשייה לפגי
,
תעיק"
שרשרת
אוני ברסל נגרייה
שוועדת השבעה תג �ע למסקנ �ת
כליי.
יוסי'
סורנר.
מתלקת
אספקה
מחייבות  ,אמר ברקת  ,כי הוועיה
תחליט ממיין לפני שיתחיל המשי 1קיס"ח  -תל �אביב :בית"ר לסיגר-יית
�
שראל
י
המו"מ.
כינ �ברק :עיבד' עייייית
פתה �תקווה :סיפרסלספ .ליאיר ה�
ערד מהאית 'צל
שזירה
בברלץ.
�
הרש�איסן .הייפ �
•עדי עיבדיב
א ד� �איגרא .נקה .נרקיס .עדין -
יע יד �עיבדים נ �ספים שיגרו מכ � סתה� תקווה.

מ ו ס ה ב ה � ,ום ב'  — .המל-
חין הסובייטי הנודע ,דימיטרי
שוססקוב�ץ' � ,כתוב אופרה ש-
תהיה מבוססת על ספרו הנודע
של מ �כאיל שולוחוב הדון ה-
"
שקט".
המלחין ס �פר בראיון עתי -
כי
נאי,
בכוונתו לבקי את שו-
לוחוב בעיי רוסטוב על הדון,
כדי לשמוע ממנו עצות רביד.
ככל האפשר בקשר ליצירתו .
השלד העיקרי של האופרה יה �ה
מבוסס על חלקי הספר המתארים
את מלחמת האזרחים בבר �ה"מ
ביז הלבנים" ו" האדומים" .
"
)ע"צ(
אירעה בסוף השבוע שעב?
מה�סיסי �מיםסר פצצית
התפוצצו נתגלי בקירנת
חולים הנמצא במרחק קטן
רירות אדה"ב יהשגרירות
טית.

היום:

ביש" — התוודה אהד מקצינים
ממפקדי הצנחנים באוזני חבריו על
מרססת מלון " סמואל"  ,שם :אספו
קציני צה"ל בכירים ומוזמנים לח-
זות במיפגן.
" באתי לכאן ,כד � שידאגו לי
 :להסעה אל גמל �פי  ,כ � בגדי
שם"  — ,אמר משה פלס ,בן ,30
שצנח על הכביש ליד חוט � החש-
מל .למרגלות מלון " סמואל" .הוא
אמר את דבריו בבואי אל המרפסת
ש בקי מה החמישית שי המלין ,שם
קידמי את פניי אשתי 'בני הצעיי
.א 9לא אגיע לנמל בסירה .צרי -
כים להסיע אות �" — המשיך להט-
י יר.
בתשובה לשאלות עתונאים השיב:
" עכשיו ההיגשה יסדר גמור .זו
לא פעם יאשונה ש נא � קופץ על
כביש .אך בחוט� השמל עוד לא
פגעתי עכשיו היה לי ' ס �כי� כזה !
בסעב היאשונה"  .הצנחן ,שלכש |
מכגס� ספורט �חולצת פריקו כהו-
I
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איש סייס :עציר
אושוויץ סבלו
יותר מישו
פ י א נ ק פ ו ד ם  ,יום בי— .
איש סיס לשעבר אמר כאן היום
בבית�המשפס .כי  .ישי מה על
הצלב אולם אינני מאמין .כי סבל
במידה כה סבלו עצירי המחנה".
העד ריצ'רד ביק .נהג בן 58
מבאוואריה ,אמר . :באושוזיץ הכיל
היה מכוון להשמדה .ליבי שתת דם"
ביק ,אשר שירת במחלקת התח-
בורה של המחנה אסר• שנעצר נ�
 1943על הגשת עזרה לעצירים,
אילם אלה לא הלשינו עליי •אנשי
הס''ס לא יכלו להוכיח את ה-
האשמות נגדו.
עד אחר אוס � קיסל ,בן  55מסר,
שהאנס ששאיק .בן  ,43מי שהיה
ראש הפח לקה המדינית במחנה הרג
ביריד ,אב � בתה �עיד נ יע �ה ,ייד
,החופה השחירה".
הוא זיהה את שסארק כרוצח.
כאשר כל הנאשמים הועמדו על
רגליהם בפני העד .אשד נשלח
לאישוויץ ב� 1942כפישע.
בר �
העד מסר .כי לאחר :סיון י
תה בי תשתתף ב� 1942תיכנס ל-
איתי תא לנדינים לפדות ב� ישב
אז ייסף צירנקייביץ /ניי 8ראש�
מגשלת !ולץ.

שי.הדתות מתחפד ? אין כל
הצדקה לשביתה

אין כל עילה ,שתצדיק את הש�
ביתה של אנשי עדת .,בנ� ישראל''
בירושלים  ,לאחר ש" הוסרו כל המכ-
שולים" מנשואיהם של בני עדה זו
בינם לבין עצמם ,ובינם לבין בני
עדות יהודיות אחרות — אמר ה י ופ
שר-הדתות  ,ד"ר ז .וורהפפיג.

מפ"ם קוראת
להשתתפות המונית
בהפגנת "בני ישראל"
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ת ל  -א ב � ב � ,ים ב'
מזכ �רות מפ"ם פנתה היום  ?,אז -ן
�ו
יחי ישראל לדת � �צב לימ תבי -
עותיהם הצודעות של " בני יש-
ראל"  -הדורשי :שוויון מ.א של
זכויותיהם כיה �דים.
המזכירות קראה לצ � בוי � לתת
ביטו � �' הזדהותי עם מאבק זה
על�יד � השתתפות המוניח כוי'פ-
גנת " בג� ישיאל" ,שתידיד
ביוט ד' )מחי( בירושלים.
השי חזר על הטענה  ,כי הרבנות
הדאש �ת הכתישה והודיעה קבל עם
ועדה  .כי  .,בנ� ישראל" הם 'הו-
דיב לכל דבר .ההנחיות של הרב-
נות — אמר — אינן מפלות אותם
לרעה וכמות! נהוג לגב� יהודית
אחרים  ,מאר'י שלא היה לה מ �ע
עם מרכזי -ההלכה היהודית
במשך השנתיים האהרונוה לא
נתעורי כל קושי בנשואי בני -
העדה — שען השר .בניגוד לפה
שמספרים בני העדה� .הסדר בדבי
רישומי נישואין אזוריים ,לאו דוו-
קא ל" בנ' ישראל" נתקבל גם על
דעת הממשלה ומטרתו למנוע כל
קוש� בלתי -צפ"  .מאיזה צד שהיא
— אמר.
השר אמר .כי בעיית "י' בני �ש-
ראלי' לא נוצרה על ידי הרבנית
הראשית .מנייה זו קיייית זה ם-
אות בשנים ו,.ר,רבנו.ז הראשית
היתד ,הראשונה למצוא לה פתרון
נאויז' עלי�יי מיעוי כל הדרכים
כד � �י אפשר לבג � העדה התמזגוה
ש �ד
מלאה בתוך העם היהודי"  .מ �
הדתות מתייחס לבני העדה כאל
יהודים לכל דבר ,וכדוגמא הצביע
על כך ,שניתן להם ייצוג במיעצה
דתית .במלום שיש לעדה זי צייי-
גדול.
השר אמר. :קיבלני את כל ההצ�
עייז של הנשיא ,מתוך הנחה ותק-
ווה ,כי על ידי כך נתרום לפיזור
החשדות והחמישות" וטען ,ש גורמים
פוליטיים שונים מנצלים את בני
העדה התכימים לציכים ומסרית
אתיות ,שאין בהם טובת העדה" .

!

�::.
כי

מפ"ם תתבע
כינוס מיוהד
של הכנסת

מאח :תב:
י � י ש ל י =  ,יי= _ ב'— .

פיקת ממ"פ =כ^ד .ןןומדח

?*נות לנשיאות כתביעה ?י
כ:כ מישכ מיוחד של "כנ �
כת בימי הסגרח ,נדי לדץ
בשביתת " כני�יש �אל" —
מ
 � � *5לכתבנו.
הסיעה החדיסה ' לי צעד זה נוכח
שביתת�הרעב של "בני �ישדאל" ולאו*�
שהעדה דחתה את ד יזעת� הפשיה ש�
היבשה לה ,שלא היה בד ,מש!י 5היע�
נות לדרישותיה לבטל את הנחיית•
האפלייה ,אלא היא החילה איה; דמ י
שה על כל מי שבא .מאיץ רתודה.
נודע ,כי שתי סיעות נוספות פוגוח
אף הן בעניין זה ליושב�ראש הכנ-
סת.
כזכיר' ביקשה סיעת מפ"ש ,סמי�
"
לסייכ מישבה הנוכחי שי הכנסה
להעלות את פלשת " בנייישדאל" בלי
צעד ,מייחדת '�סדר �היוב ,אלא שה
גשיאית דחתה את הדחיסות גנימ �'� ,
שהדיין לא יועיל...

פרחחים
משתוללים
בבריטניה

ל י נ ד י ן  ,יום בי  - .המואנ�
שויות בין כנופיות הצעירים "פודם'
ו"דיקרס" בערי חוף באנגליה נת-
חדש  ,היום אחה"צ בחריפות ,לאחר
התסרצית אמש והבוקר
המקים המיעד בייתי �' פירענ �ת
היא העיר הייכסינגכ .שם מצאי
דייגים גיפת נער בן  15צפה על
פני הפים .זהותו לא נקבעה עדיין,
אילם לפי בגדיו נראה שהוא נפנה
על :ניסיית .כידס" .תיקרי המשטרה
מצאי עקבית של חבסית כגב' של
היער �החליס � לערוד בדיקת הגיפה
אחר המוות.
בתיגרה ,שפרצה כאחד הבארים
בעיר .נפגע קשה אחד האנשים,
לאחר שנפגע על�ידי כיס שהיסלה
עליו.
המשסרזד שקיבלה תגב�רות ניס�
פות ,אשר הוחשו בדרך�דאוויר כ�
לינדון ,החלה בסריקה שיטתית של
כל חעיל �חוף הים .השוטרים הדפי
את קבוצות הפרחחים צעד אחר
צעד לעתים בגסות .עד התהיכיס
החיציניים של העיר.
כן נמסר על תקרי� � ,ניסש �ה
ב-גדייס יארסית" ינעזרי כתריסר
 ,עי ז ',
צעירים.

מז1"4זאוחד
יאהיז'

סמסראםיריה המאכסימים
הלחות היחסית :
צפת  ,(45) 27 -נ צרת (50^ 28
טבריה  .(35) 36הקריה  ,(60) 29ידו�
שלים  .(50) 26באר �שבע ,(35) 32
אילת (20) 39
בקיציר

��

*?י$ו יי*ל*�י5ז
ה ופיעה חוברת מס' 47
)שנה תעע�עשרה(
ביב וחתול )שיר(
:רב לויתן
יאנוש קורצ'אק —  22שנה למותו — אריה בוכנר
בהתנהגות — " טוב מאוד" !
'א3יש קורצ'אק
טוב הלב
)סיסור �עם פולדאכי(
במחיצת קמי השימפנזה
�ע � הלמן
— י
מי פתה את חברזיס ?
עמ*פ ב �
יעקב רבי
 50שנה למלהמת העולם חראשוגח
ק .של"ב
בוליפ — על הצופים התורכיים
שש �רמ " :הפ �על" רפת �נן זבה באליפות
בן �שליב
הלינה הלאומית
מה? — תפ �ה אדמה !
— — אב �י שהב
פכים קטנים ; בעין המצלמה ; הידעת ? ; מכאן ומכאן;
הידית ושעשועיו
הציורים  :מאיד מיזש

*ל עג"ג' פועלים  /מאת  *31גתנזוו

צעירים � חברי ועדי פועלים

I
ו

* £ועלים רסיס ,צעירים ,ננהדים על �ידי הכריהפ"לעכודה
לדאוג לעכייגיהס ,להגן על זכויות העובדים .לע�סי �רוב
^
;כהרים הצעירים הללו לוועדי �עובדיפ ביחד עפ הברים
ותיקים ,כעלי גסיץ רב .אף גמצאיס גס ועדי"פועליב מורכבים
מהברים צעירים כלבד .רבה האה-יות המובלת עליהם,
והשוכ מאד לסייע להם ,להככ טליהפ את התפקיד הציבורי ;
הם ראויים להדרכה ,לעידוד ,לתמיכת ההסתדרות כולה.

" הרבו לע שות ולהסביר
באפריקה"

שיחה עמ שגריר גאנה ,גייימס מרסר
*%ץמה של ישראל ידוע היטב באפריקה ,שם מעריכים
* ע\ מאד את עבודתם של מומחים ויועצים ישראליים .אין
לכם מה לחשוש מפני תעמולה עויינת לישראל ,אם �כי
מן הראוי שתרבו בהסברת עמדתכם ופעלכם" — דברים
אלה אמר לי שגרירה החדש של גאנה בישראל ,מר |
ג' י י מ ס מ ר ס ר ,בשיחתיהיכרות אשר קיימתי
אתו|
לפני ימים אחדים בחדריעבודתו הנאה בבניין השגרירות.

ןו81£0££י<�

גלי�הים�התזכרונו?...

שביתת  ,בני�ישראל'

עשרים שנה להטבעת האניה "מפקודיה"

ך* מה עתוניב מייתרים את הדיבור 1ן
^ עד השביתה של עית " כני -יש�
ראלי' מדורו• ?דגר* **אד כימי•"
קיומן של " חרנח"ת" הצפ י �סטור
על היבנות הראשית לנכי כני-
ישראל" עניין של יוקרה כלבד ",מ-
ייהו כותב :

;ילוי של הסגנון התוקפני  ,שהתבצר
אצל הדתיים כשניפ האחרונות.
" פעמים יבות מספור גילה ושיגור

החילוני את א � -רצונו לפתוח ב-

אתם' גלי הים �השחור  ,התיברמו ל
אתם  ,חופי איניאדה רמסולעיס  ,התיכרונו י
—
האחרת"
 ,גרמניה
על
ואתם ,המדברים
התזכרמוז•••
ך* ליל השלישי באיגיסס  1944היסבעה על �ידי הגרמנים ספינת�
 .1הדייגים מפקודיה .על מיסענה ההי — שלוש מאית יהודים,
פליטי כל ארצית אירופה.
היו אלה שלוש מאית צעירים ,זקנים וטף שהגיעו לקינםטנצה,
לאחר שגייסית היסלר וצווי ,עם האדונים" ההריבו והשמיד•
יחרגי.
ואנו — באלף נסים ,במעשי גבורה — בעזרה נדי יב �לב
מ ועטים — הגענו עד הלים .סרהוק רמזו לני חוסי התקיוה —
תורכיה ,איסטנביל.
רק שני ימי שיט בסירות הרעיעות ).כהגנה הצלב �האדוס(
הטרידו בינינו והחיסש.
אבל בנמל קונסטנצה חיו גם אוניית�םלחסה גרסניותז ולמולך
עור לא הספיקו חקורבנות ...אפילי אוניה אחת קטנה לא תצא
בשלוכ מצסירניהב!
בליל השלישי באוגיטס  1944יצאו שתי סריגאטות גרמניות
ללב יס — פן י ברח הטרף. ..
לא הייתי ביניהנ! .מקימי — בספינה השניה ,על ה" בילביל*.
הלילה היה שקס .לאהר יום קשה 'הם בבסן �האוניה עליתי
על הסיפון לשאוב איויר .לפתע הבריק בדק מרחוק .אולי שעדה
מתקרבת .ואהריו רעם.
היה זה רעם של התפיצצית .ועפ היי> — 0מקהלת קילית ן
הצילו!

|
|
ן
?

 ,מלחמת דתי במד �נת ישראל אולם
סאת
למרבה הצער נשמר ה סטאטוס קוו-
"
רק ע"� החילוניים ,ואילו גופים
ם .נחומי
יוקרה •מאין להשלים עימה דתיים שונ �ם מנהלים בשיטתיות
ועדי-הפועלים )בכל המקצועות ו -הפועלים בפני מוסדות ההסתדרות.
|
",בנ � � -שראל' הוכרו כיהודים לכל אופנס �בת-מצווה ,הטומנת בחובה
�
ככל סועעות-הפועלים( הם הכתף זהו עולפ ומלואו של בעיות ודא-
— אני נמצא כאן כחודשיים בד -ן אי עצם קיומה של הוועידה ב-
דבר .הם הוכרו כיהוד �ם בעצם סכנות פנימיות המורות .פרשת  ,בני -י
|
עליה נישאת ההסתדרות .קיימים גות ן עגינים המחכים לסידור • בע-
העלאתם לישראל  ,מכיה חוק הש -ישראל' היא אהת הדוגמאות מנול? -י
המנ-
בד,
להיערכות
יגרמו
קע''ם
בירת
כידידה
ישראל
של
באתי
אך
קרוב לעשרת אלפיפ ועדי�פועלים יותיהם של פועלים בעלי -משפחה ,
ה -כל ספר נקרא ונלמד עד שיבלו
I
)ויותר( חברים וח -רווקים ; פיטורים וסיכסוכ � -עבודה ; ושמח אני לקבוע ,שמצאתי  ,אצל היגים האסריקניים האחרים לצד
בות .הם הוכרו כיהודים גם על -טות להתנקשות בחירויות האלמנ• -
דפיו.
ובחס  40אלף
סוג מקצועי ,דירוג ודרגות וכו' אנשי משרד�החוץ שלכם וכן אצל ת-זות העויינות לי שראל — ונשיא
לנסות ולהטיל חרם על אומד ,ידי הרבנות עצמה  ,בהקדמה ל� טאריות של הפרס ילנסיון ליצור !
|
ברות נבחרים ונציגים של מקומות�
כל מי שבאתי אתו בסגע ,נכונות קע"ם הבין ,כנראה ,את המצב מ -כזאת ,או להתעלם מקיומה ,הרי " הנחיות'' המפורסמות .אף-על-פ� -קטגוריות שונות של אזרחים שבי ! -
1
וכד
וזעיייפ
בינוניים
גדולים,
עבודה
—
",
לסייע להצלחת שליחותי כאן — ,לכתחילה ,וכמאדה הוועידה נזהר זה עיוורון שאין כדוגםתו ,אומר כן נתקבלו הנחיות אלה בזעם מובן ניהן תוגבהנה חומות
|
ונעים להיפגש איתם ; עם צעירים ן
של הפרדה ן
הם התא היסודי והחיוגי של החס•
למדי של בני העדה .ההוראה לי � -ואסלייה" .
חריפים�
מוםיף
מאכלים
1
לאורחיו
מלהגיש
סרסר.
מר
•
I
השגריר .מה טעם לנהוג כך ,כאשר
י
תדרות .להם חייבת ההסתדרות הר -מהססים ,או בוטחים ביכולתם .הס
השגריר ,שהוא עורך�דין לסי מק� מדי בנדון זה. .
י
כל אהד מאתנו יכול להתעירר ביום� בנים עורכי נישואים ל חקור ולדרוש תמיהה עד הצעת �הששרה
ן
לומדים ב" אוניברסיטאות
בה.
מר מרסר סבור שלאורך ימים מן�הימים ולמצוא סיני עומד ב� בשושלת היוחסין של המשפחות היא
של החיים" ציעו ,מהנודעים בארצו ,הוא גבר
|
" הבוקר'' מביע תמירה על הצעת| -
מהפגישה עם חברים
ואמנם ,לא הסרות ,בהזדמנויות —
מבוגרים .גבה�קומה ורתב�כתסיים ,בן  ,48מלא תהווה "אפריקה השחורה" גודם מר� סתה�ביתו ,מיסיף מר מרסר ,אשר היראה שיוחדה ל  ,בני � -שראל'".
I
הפשרה לפתרון הכעייה ,שהובאה
רבות ,הזהרות בזכות ועדי הפוע -במגע הקבוע עם מזכיר האגודה  ,חיוגיות
ומהיר�תנועה.
העתון שואל  ,מדוע לא �בוטלו כהתערבות הנשיא — והיא להרחיב :
1
כשנים סן ומסייג לגבי האיבה הערבית שפתו היא חייה וציורית.
לים .אולם בעת ההכרעות החשו -עם מועצת-הפועלים ועד למחלקה  1962/63כיהן מר מדסר יותר משנה כלפי ישראל .מצרים במיוהד מוש�
|
כל יי �ידי ן
בתשובה לשאלתי  ,אם נכון יהיה ה" הנחיות" גם להלכה  ,לאחר ששר� את ה,הנחיות' לנכי
בות  ,במערכות על שכר-העבודה ,לאיגוד המקצועי יגיעו.
רחוקה"" .
!
1
מהם — רבים הלומדים בימי : ,שגריר ארצו בפקין — ויש לו פה ן
השגריר להופיע לפגי הקהל הישראלי הדתות עקף אותן למעש � כאשר שיפוא מאר'ן
על תוספת-היוקר ,על תנאים סוצי-
על
לספר
הדיפ�
בשירותו
זו
תקופה
רושמי
מינה
�ם
שוא
ני
אזוריים
?
�
�
הרחב ולספר על ארצו ,על יהסי
,
אליים — מורגש היטב עד כמה העיון ,בסמינריונים של ועדי�פו I -לומאםי• .כאשר סייס את כהונתו
" ההצעה שהובאה בפני ,גני= -
? אפריקה—י שראל וכיו"ב ,אמר מר בתנא �ם אלה השארת � הנחיות"
|
"
עלים
שביוקרה — ישראל' בכוונה לפצותם  ,כביכיל,
צעירים,
מפעם
ן
בית-הספר
ל-
מהססת מפא"י להקנות זכויות
בעלי
בפקין
של
לאקרה,
 1963והזר
לא
מרסר שהוא נכון להיענות לכל בתוקפן הוא עניין
�
בכך שלא הם בלבד יזדקקו להנ-
פעילי הר�פתדרות,
ממש לוועדי -הסועליס.
ידע עדיין ,כי מקום�כהונתו הבא
הזמנה מסיג זה ,כי בפעילית הסבר� שאין להשלים עימד.,
�
חיות'  ,אלא הן יוםעלי נגד ,כל
יהיה בישראל .על� כן' בהיותו ב-
בוועדי
לחברים עןךריפ
הפועליםבפני
נעולות
דלתות
הרבה
עוד
סגנון
תוקפני
הלק
היא
רואה
הציבור
בקרב
תית
יהודי שיבוא מארץ רחוקה'  .קשה
בירת סין לא התעניין במיוחד ביח-
— בעיות לרוב .זאת היא שליחות חברים צעירים.
חשיב משליחותו הידידותית ביש �
הלילה היה בהיר ,ואני ראינו מרחוק הרבה דמויות של 1
לד ע ת " למרחכ"  ,שמימה מוקשה לרדת לעומק דעתה של הצעה "
בבירורים מן�ההכרח לשתף סם של אישים סיניים
'
אך
ישראל'
'
שיחיס
יאחר"כך
I
ליה?
ציבורית ,המחייבת
בכל
להתנדבות,
פעם פחות...
ראל.
אותם
לקראת
של הרבנות כעניין זה היא רק
ההכרעית מהדברים ששמע באקראי נתקבל אצ�
זו ,מבלי להביע תמיהה לגבי הגI -
פי �אנוש ,לדאגה לחבר ,למעשים החשובות ,לפני קביעת המדיניות
�' בסוף הגיעו אליני כ&ה מאנשי הצוות התורכי ושלושה I
יושרה
אפ-
בין
יונה,
,
ומגמותיה
כל
שעם
הרושם
לו
ביקורת
שיש
של עזרה-הדדית ממשית.
! מבני עמנו  -אחד פציע ,אישה הרה ובעלה .א ל ה ה י י ה ג י * I
המקצועית  :להסביר
להם ולהק -שרית שהסינים מותחים על מדי-
לה מגמה מידית או רחוקה .אם ן צ ו ל י ם ה י ה י ד י ם .
|
לא כולם מתאימים ולא כולם שיב לדעותיהם ; לפתוח בפניהם
י
של
ניותה
�
יי
מעונ
שראל
שהם
ועם
היתה,
�ות
ההגח
את
להפוך
תכוונה
;
I
מחזיקים מעמד בתפקיד .לעתים
הם סיפרו לנו  ,שהגרמנים יצאי בעקבותיהם ,ירו בדוד 1
הם את ועדי האגודות המקצועיות ,נים היום מאוד בהתקרבות אל פדי�
זוכים לאמון
הנוגעות עתה ל  ,בני � -שראל' בלבד ,ן האיניה .אלה שתיי בקרבת הדיד נהרגי מייד .כשהאוניה התחילה ?
העיביר ולתודתו ול -להכליל אותם בין חברי מועצת -נות�ערב ,אין הם נוטים
את
לשלול
להפעילן
לכלליות,
אפשר
אשר
גגד
י
קפצי
לים,
שוקעת
|
אי
�הצלה
הגורת
עם
ה
יאלה
עתים קיימים
בלעדיה• הגרמנים I
גילויים של כפיית� הפועלים והמוסדות המרכזיים של קיומה ואת זכות קיומה של מדינת�
|
כל יהודי  ,שמאן דהוא  ,בין אם הוא | ירי בהם אחד �אחד.
תודה מצד הברים לעבודה .החברית ן ההסתדרות.
ישראל.
נציג ציבורי מוסמך .או פרט � ,רצה |
,םיסרי על מעשי גבורה של רבים ,ביניהם — של חברנו I
כוועד-הפועלים מחייבת חיו? ,הרבז*
ההחלטה שגתקבלה
להוסיף לחב " -אל תמהרו להסיק מפקגות
מטעמים שונים  .להפכו לאדם שבא  :ירמי שלא איבד עשתינותיי עד הסוף .עזר יהציל את האשדI ,
יותר .יש ללמוד את דרכי ;זמו"מ רי
מועצות-הפועליס
מליאת
סגנים
פסימיות"
ההרה,
במוסרו לה את חגורת ההצלה .היא עצמו הגיע פציע I
מארץ רחוקה הטעון בדיקה' — הרי |
עפ חמעמיד ,עם המנהלים שלו היא הזדמנות מצוינת להזרים כו-
השגריר אעו מתעלם מכך שמדי-
1
הםהתרת האנטי �נאצית בהולנד — �מכם אהד עש ההלוץ ייתקל הדבר בהתנגדות הציבור כי 1 -עד לקירבת ה"בילבול" כשכוחותיי עזבוהו.
והמנגנון " הכל יודע"; להכיר את חות צעירים למוסדות חשובים .ח-
הבול.
וראינו
שם
עמדנו
לו".
מנהלים
ושליטיהן
ערב
נות
לא
בידינו
היה
תעמולה
לעזור .נגד עינינו 1
כל פעיפי הםכם-העבודה ,לדעת ברים
"
בוועדי�הפועלים לומדים להב -עויינת לישראל באפריקה ,אד דע-
העתון תובע לגנוז הצעה מסוכנת | ירדו תהומה קרובי � משפחה — אב ,אם ,ידיד .הבר.
ך -ישראל מבקרים בימים אלה :וצרים הולנדיים כעלי
מה ההישגים במפעלים ובמקצועות
חין בין עמדות מפלגות-הפיעלים .תו היא שיש בידי
 ?£השקפות שמאליות ,שבימי הכיבוש הנאצי נכבשו זו הטומנת בתוכה סכנות רבות של
ישראל
כלים
כמח מחברינו קפצו לים כדי לעזור לשוחים .הירידו סירה1 ,
אחרים  �,לדעת מהן זכויות הפוע -הם מחפשים את דרכם .עלינו לדעת ועובדות ,כדי להפריך תעמולה זו* .גרירה החדש *ל גאנה גימוראל
 Iאבל גלי הים הסוערים חחזירום.
פירושים שרירותיים.
=
לים לפי חוקי-חעבודח  :לייצג אח  Iזאת ילחזק ידיהם.
"כוף�מ �ף יש באפריקה .וגם באר� סעת ותישפע יוח�ו �ויותר על �ידי ל רעיון הציוני ושיתפו ©עולה במהתרת עם תנועת ההלוץ".
ן
ח �פי איניאדה השוממים ,בגביל בולגריה ותורכיה ,בלעו אח •
•�,מעות והתנשאות
יצ �שלי  ,הרבה מומחים ישראליים ,הצורך לקיים ידידות עם עמי אפ -כעשרים איש נשארו מ"קכוצת יופ וסמרויל" ,אלה "שהשליכו
\ גופותיהם.
"קול רעפ" י וצא-חוצץ ;גד ה רש-
!*ו < ו
בעוד שטכנאים ומומחים ערביים — ריקה ומדיגאיהם ,ודבר זה לא יפעל נפשם מנגד למען פעולות הצלה — להסתרת יהודים
ו מ*
?
5
עות וההתעטרות ,שמגלים אנשי
נער יםסרם .ואל תתרנשו מכך יתר לרעת ישראל.
ולשליהתפ לאדץ �ישדאל ,תץ? גניבת גבולות.
" ןוזןןןןוו§ווווו<וו1וווווווו1וו* 1ו§ וו 1ונ§ 1ו* 1ו1וו1 "•"•' !•"•"• - <>< ?1וו1וי 1וו!1ו1וו1וו1וו1 "1וו1וו|וו|ו!|ו5111111111111 11,
הזילזול
הצופר'',
שהם נוהגים
על
על המידה ואל תמהרו להסיק מס-
פץ  -לומדת ומתקדמת
"
עתה ,במלאות עשרים שנה למותו שד ראש קבוצתם  ,לגבי רצון עלייתם והתערותפ של
עם פתיחת נמל אשדוד הגדול ,ייסגרו הנמלים ביפו ובתל � קנות פסימיות מהחלטות או הצ�
שיחתנו גולשת
לרשמיו— של ה� יופ וסמרויל  ,המורה הדגול
�אומו
והפיד
ת �העולם ,שהוצא כני  -ישראל" במולדת ,יעל פסילתם
אביב .הפועלים מנמליתל �אביב �ויפו — הספנים ,הםוורים ,סוורי ח רות ,שיש בהן יותר
.טרמינולוגיה"
שגריר מסין העממית.
במשך
"
ל �ידי הנאצים — הוזמנו הולנדים אלה על �ידי ניצו � את חכמי -התורה שבהם .אף האח-
החוף ,המגופאים וההגהים ,הפקידים והשומרים  --זכויות רבות )כביטוי השגריר( מאשר תוכן מהייב .שנה זו ,אומר מר מרסר ,השתפר להורג ע
להם ! רבות העלילות ,המעשיי 8החלוציים לכיבוש הים חפתוח ,המשיכו בעבודתכם ובהסברתכם — המצב והתקדמה הארץ .זהו עם ליהפ ,לבקר בישראל ,והדיהם מתארהים אצלם בקיכוציפ ריות להשתוללות הקלריקאלית אינה
מוטלת על המפד''ל כלבד.
ומעשי הקרבה שזכו להערכה מלאה .הס יעברו לגור באשדוד :הס ושמרו על קוד�רוהכס".
הוועי -היודע לעבוד וללמוד .לומדים הכל ,ובמושבים.
ודאי ,לא אתם האשמים היחידים
מר פרםר מרוצה שתוצאות
יעבדו בנמל החדש ביחד עם חבריהם באשדוד .ותילןי הארץ ,ילידי
ובכל התנאים ,לרבות ילדים ההל
"
בדולים לעצמם היו החלוצים ב -תם על -ידי
מעשי
שודוהתנפלו-
ה-
האדץ ועולים חדשים יעבדו יחדיו ויוסיפו הישגים נוספים לפועלי דה השגייד ,של אידגת האחדות
ב  ,דריכה' זו וב ,דורסנוה' זו המוז-
מגיל
,5—6
שאותם
ב-
רואה
אתה
זרים
;
שבהולנד
החקלאית
חווה
יות...
הנמלים.
העבירום מעבר לגבולות ,חצו כרת במכתב הנ"ל )שנתפרסם מ-
י אפריקנית ,אשר נערכה ביולי ב� ערבים ,בחוצות העיר,
כשהם יושבים בארץ ,כשמוצאם מארצות אנטי  -את הפיריגאים לספרד.
קריית-שמונה ב למרחב" ,ושבו מסו-
אנו רועיס ,שנמל אשדוד יתחיל בעיר הקרובה או ' הרחוקה .זאת קאהיר ,אישרה את השערתו .כי ליד עמודי הפגםים — וספר
בידם.
להקים
הורשו
לא
שם
שמיות,
חוות-
בין
"
המבקרים
בישראל
לא היה לישראל פה לחשוש ,שמא הרבה ספרים סודפסים ומופצים ב -הכשרה לקראת העלייה ארצה )מ -מפעל לעיבוד אבנים ,נמצא בעל פר ,כיצד דורכים על אגשי -עמל
לפעול ללא סערות מדומות ומיות -יודעים גם בכל ישובי-הפיתוח.
הבעיה העיקרית  -חוסר כוחות הוראה
! נאום זה או אחר של מנהיג ערבי סין• איכות
שבארובת מ ,בגי-ישראל' ודורסים אותם —
רח 4כמה עסקנים בעיר אשדוד עוד לפני שנה ומעלה הוטל על
הנייר היא נמוכה ,אך גרמניה ,הונגריה ועוד( .היו אלה בית-החרושת שלו היו מסתתרים
המערכת( .אין ספק שבאחריות ל�
ג' נ ב ה — .כל המשתתפים המינימאלית החיונית למילוי מד
הציוגיות-חלו-
חברי כל התנועות
היהודים שבועות
מעלים את הסיסמה" :אשדוד — ועדה מסעם חמחלקה לאיגוד-המק•
רצופים ...גם השתוללותכם שלכם �ש הלק גם בדיוני הוועידה
ה בין �לאומית כים הקיימים מחייבת  5.000מורים
ציות ,נערות ונערים בני .18
משרטט
במקצועו
נמצא
כאן.
לאשרויי?• ; בנמל אשדוד יעבדו צועי לקבוע את זכויות פועלי נמל
הוא
קהילתיים,
להנהגת המפלגה הראשית בשלטון של מנהיגים יהודים
יהודים מוסמכים.
מעטים היו האנשים אשר לא
החדש
פועלי אשדוד .ואם יישאר מטוס — תל�אביב וגמל�ימו בגמל
ומחנכים,
דת
מנהיגי
הסכימו
מועצה
להי;וך
יהודי
ע"ל8ית
— היא מפא"י — שמסרה לכם
האמינו לקריאת הגרמנים ל" מח-
יקבלו גפ פועלים מנמל תל-אביב הנבנה באשדוד ,לאחר שגמליהם-
זכ �ון ,קוגצםיה על כפייה דתית כאן כי "החינוך היהודי הרא אבן�
מועידה התכנסה כאן לדיון בתוכ-
נות עבודה" ,והריהם חברי מרכז
ונמלייפו .זאת היא סיסמה פסולה ,הםייםגו �ו .הוועדה טרם הוציאה את
ובריוגות דתית ,שאתם מטילים על היסוד להמשך הקיום היהודי" .ניות לקראת כינין "מועצה עולמית
החלוץ'' ,שעברו על גופם את
לרעת כל פועלי אשדוד ,ועלינו מסקנותיה .יש לזרז מעולת הוועדה,
"
המוני העם ,על רובו המכריע ,ה -אולם כולם היו גם תמי י
מ � לחינוך יהודי" • שתהיה גוף מתאם,
ליל הבדולח" ב ,1938-את מחנה-
לדחותה בכל תוקף.
ועז � אז לא נקבע עמדה לגופם
"
דעים ,כי המחסור החמור בכו -אשר ? טפל בבעיית העיקריות של
חילוני ,של העם".
הריכוז בבוכגוולד .הגרמנים תיו
רק לפני כמה שנים היו בתים של העניינים — והם רבים.
חות �וראה מוסמכים
פוגע החינוך היהודי בתפוצות.
מסווים את פעולת הגירוש בחוב-
מנוהת-שכת
הוק
נגד
באשדוד נבנה נמל מודרני .במ-
קשות בקידיס החיניך היהודי
מחקרי של פרוס' דושקין מגלה,
חדשים באשדוד ,ללא מפעלי -חע�
עם אנשים "כגיל העפודה'' ) .(35-18התחיל — בהדרכתו של י • ווס-
שיח ומקורות-עבודח אחרים .היה מדים עצומים ; נמל הזקוק לעובדים
ובעקבות פרשת "כני  -ישראל" מן מחוץ לתחומי מדינת ישראל.
כי  8.500מורים ממלאים בארהיכ
הציבור היהודי האמין .מוסדות ה-
בחיקוי
טרויל
—
חותמות,
אותן
הראוי
שד
התנגדותו
את
להכיא
מנופים,
ויש להכשיר במהירות בע•
כוחות  19/000משרות היראה  .יהודי�ת* .
גיוס
בהגברת
הצורך
זה חזיון סבעי בשביל כולנו —
יהודים אף דרשו מהתלוצים להיות צייר על צילומי
בוקר�בוקר יעאו מכוניות מלאות לי-מקעוע ז יש לטפל ולדאוג לשיכין
תעודות מזוייפות ; " הארץ'' להצעת חוק השבת הארצי ,להודאה והכשרתם הודגש בנאימו של רובם עובדים במשרות כפולות
בבת �
י
חלוצים גם הפעם ,כי הרי מוכשרים היה מתחפש כפקיד
העובדים.
דואר  ,או כפו -הנדונה עכשיו בממשלה *•שאינה א -פרופ' א .מ .ו ו ש ק י ן )מן האו� ספר של ביקר וערב .הנשירה השנ-
הם לעבודה.
פועלים מאשדוד לעבודה בסביבה
על-חשמל — להשגת מגע
הקרובה ,ובמיוחד לתל-אביב ויפו .חשוב מאוד להפגיש את פועלי
רים ולהוציאם או להזהירם.עם חב -לא דמשד המיתקסה של לוחמי� גיברסיסד ,העברית;! ,שערך מחקר על תית מגיעה ל � 15%לשנה .המקומות
ינערים רבים צייתו...
תל-אביב
נמל
ונמל-יפו
עם
הפוע-
נושא זה יארה"ב ,שם המחסור ב -המתפנים מתמלאים על �ידי בוגרי 11
המעטים — עוררו דעת-קהל.
לעומתם ,באו פועלים בעלי�מקצוע
יופ וססרויל ושוש מצאו דרכים
" חוק מנוחת שבת אינו דרוש לנו .מורים יהודים איני כה חריף כמו מוסדית לחינוך מורים ,שמספרם ה-
מחלקי הארץ חאחרים לעבוד ב -לים הבונים את נמל אשדוד .הפו-
קמה מהתרת .אך האמצעים היו לחצות גבולות .היו עורכים מס-
כילי מגיע רק ל � 150לשנה� יגם הב
בניין ; ללמד את מלאכת עבודת ח -עלים הוותיקים — וביניהם פועלים
דלים ,כשהחלוצים הם נוכרים בא -עות ; מצויירים בתעודות גסטאפו יתכן כי הדתיים-לאומיים נזקקים במדינות אחרות.
לחוק זה  ,כדי להוכיח בתעמולת ה-
הוא מצא' כי רק מחצית ממשרית אינם נשארים כולם בשסח ריהיראד
בניין ; באו פועלי חברח"החשמל מנמל סלוניקי — הם ובניהם ח-
רץ ,ללא קשרים עם העם•
היו מעבירים לצרפת יהודים בתור
מד � שנה ) 1.200היהידית.
י
משטר הכיבוש הנאצי בהולנד פועלים ,ושם — כנתיני הולנד — בחירות מה הוללו גדולות 'נצורות ההוראה המתפנות
הוותיקים לגגות את התחנח של חב -ממשיכים לעבוד במקצוע זה ,מחו-
:וסף לכך ,מגייסים  500מורים מיי-
היה ,כידוע ,מן החמורים ביותר לא היו עוד חשודים .אחד מאנש' למען הדת .אולם טובת המסד"ל לפי האומדן( מתמלאות על�ידי מורים
שלים על-ידי סערות וסכנות ומני-
דמ"החשמל החדשה באשדוד.
ובת �ספר רבים נאלצים שנה מבין בוגרי סמינריונים לרבני:
איגד? זהה בהכרה עם טובת הצי  -מיסמכים,
י
פים הם על�ידי פרילת וטעינת
במערב ובצפון אירופה .הוגהג שם ה" גיסטאפו" היה ממלא
מזוודתו ...בור  .ובעוד שמפא"י מרג �שד את להעסיק "כל אחד שיודע מעט עב -מקרב הישראלים הגריס באופן ארן•
פאז ומתמיד לא חחשיבו
פועלי
מיליוני
בפגישה
טוגות.
נאצי
פניפ-אל-
בהתחלה,
כבר
אזרחי
מימשל
ספרי לימוד
עברית בשביל -החלו -עצמה אול � במצב לא נוה ,מאחר ר-ת" — א.פילי איני מוטט) 'איני באי �ה"ב יממקורית *הריס.
ישראל — מיהו העובד ,וחיכו מקום פנים עפ הפועלים באשדוד יוברר'
כי בגבולותיה של הולנד לא שכנה ו צים.
המחסיר במייי :חמיר עיד יותר
הרי
מסויימת,
מיכשר
התחייבות
אנשי הקבוצה — נוצרים כיהו -שחתמה על
— דבר הגורם לעתים נזקים
המגורים שלו .עד שיישוב חדש מח רב המשותף ,ועד כמה הפרת-
אז אף ארץ נייטראלית אהת ,ש-
בארצות אירופה .שם לומדים רק
היחד ,עשויה לסייע בפעולת הצלה דים — השליכו נפשם מנגד ורבים ייתכן כי תימצא במצב עוד פחות ב י� � ישוערו לתלמידיהם.
מתבסס ,מפתח מקורות-עבודה ומאפ -שחד היא ההגהה ,כי נשקפת " סכנה"
ד"ר י ו ס ף ל ו ק ש ס י י ן :דגיו�  25%מקרב הילדים דיהודים בכר".
נוח בהרבה בקהל הבוחרינן ,כש-
מרוכזת.
ניספו.
שר לפועלים לעבוד ליד ביתם — לפועלי אשדוד מבואס של
חבריהם
מהם
ספר
יהודיים .דושקין הדגיש אר,
מהתרת כתוך מהנה.ריכוז תכבד את ההסכם הקואליציוני ה -יירק )נשיא בפיעל של אוניברסיטת
כיצד היו מצילים
עוברות שנים .רבים הם היישובים מנמל תל-אביב—יפו.
כז-
ומדובר
הצורך
בהגדלת
כוחות ההוראה ר
גם בתוך המחנה שבווססרברוק הוא ותעשה לפי רצונם של המפ -בר� אילן ימתאם הנשיאות המארגנת
כשהנאצים התנכלו לשלוח את
עובדים,
של
הוותיקים — מקומות-יישוב פור -כות כלתי-מעורערת
כיתות
לימוד
בצרפת
— שם "קפ-
את מועצת החינוך( ,אמר ,כי העתודה
נערי בית עליית�הנוער" ל מהנה נוצר גרעין חלוצי מחתרתי  .העצו -ד"ל" .
חיפ  -אד למקורות עבודה משלהמ שמסעלם נסגר — לעבוד במקום
צה" האוכלוסיה היחודית בשניה ה-
"
"
עבודה"  ,עמדו מדריכיהם — החלוץ רים ,שהיו יוצאים ברכבת לעבי -
לא הגיעו .השבדים נאלעיס לעבוד החדש.
אחרונות בצורה תלולה בגיל מ�
שוש 1והמורה ההולנדי יופ ופטרויל רת כפייה בחקלאות ,היו מוסרים
עליה מצפון�אפריקה•
— ופיזרו כהרף עין את  70היל -ומקבלים ידיעות .האחראי על קסי
ד"ר נתום ג ו ל ד מ ן ,שפתה את
דים והסתירום בין משפחות נוצ -הרכבת היה ...חבר המחתרת אף
הוועידה' הדגיש את חשיבותו ה-
ריות .הגרמנים ,שהגיעו למקום  ,הוא .הגה כך שוחררו עצורים .אך
עליונה של החינוך היהודי כגורם
היו אלה בודדים בלבד ,כי אילו
מצאו בית ריק...
חיוני לשמירה על המשך �יימד,
כך כרתו השניים ברית ,ושכם נתפסו היו הגרמנים מכלים חמתם
של היהדות.
אחד עמדו בראש מהתרת שנקראה בכל המחנה כולו.
מושב אחר חצחריים נפתח העם
אף מ5יח-הפוהר שוחררו אסי-
לימים "קבוצת וסטרויל" .חבריה
בוויכוח על ההצעה לסיבנה המוע-
מרקוס
יהושע
מאת
הסתירו יהודים ,רכשו נקודות -רים וזאת — על -ידי התנפלות על
צה הבין �לאופית לחינוד יהודי • ה�
ך* השתתפות גציגי עשרות קואופדמיביפ ערבים — למיסI ,
(3
בעמ'
והמשך
מזון ,זייפו חתימות  ,דאגו לכלכל-
ישראל יגיעו בחודש אוגוסט שלוש קביצות בגי �נוער — עתידה לקום ,שהוגשה על �ידי חרב
 *±שיכון ,טילווח וחיסכון ,יצרניות וצדכניות ; בנוכהות
י*
מצרפת ,שווייץ ,בלגיה ,יהודים ולא�יהודים ,שיפוחו באופן רשמי ג'יי ק א י פ מ ן ,סגךגשיא איגוד ה-
מדגי
/
חחסתדרות וחממשלה — נפתחה האסיפה הכללית ו
את מרכז הנופש ד"ביךלאופי לנוער אשר הוקם בהרצליה ,בחסות ק הילות העבריות באפריקה ,בשם
משרד�החינוך�יהתרבות ובעידודה ועזרתה של חברת �תיירות הנשיאות.
חשנתית שלכדית �פיקוח לקואופרציה של הפועלים והסלחיפ [
,כאולם בית פרנק פנטרח בנצרת.
הוויכוח נסב כעיקר על מקומי
הממשלתית.
ז
§
המיועד' של מרכז הוועידה .הנ יצ �
בן�מא>ר
שולמית
מאת
יו"ר גריתיהשיקוח ,זקי עבדאללה
לבוא
שביקשו
תתסות
אירופה
ובאמריקה'
�
ת
ע
.גב
בבנייני
סמינרים
בהוצאות
ייפתח
זה
וימי-
מרכז
גים מישראל דגלו בחום בקביעת
עויטאת ,פתח את האסיפה ונדים עיון ובהוצאת רבעון  -אל תע? |י
הסופר" ,המתנוססים על אחת הגב -לכאן בתקופת החורף.
המרכז בירושלים .דעותיהם של
"
י
קיימת תוכנית להקים כאן
כטחיש — פגן ראעד עיריית נצרת און".
לות בהרצליה בי' ובכך יהיו בניי �
מפעל � הנציגים האמריקנים יהאהדים הת-
ן
רוקדים — אד זה אחרת .יש
— הביא את ברבת עירו
הנוער סוב ,חנוער רע — הנוער זהב ,הנוער מושחת — חמער ,הנוער,
נים אלה — העומדים זה מספר שנים פיתוח ,בריכה שחייה ,אמפיתיאטרון פלגו .רבים מהם סבורים .כי יש
פגיה
אל
חאגודות
החברות
הבנות
משותף.
עניין
לנו
אינן
•
מיל-
ריקים יעזובים — למרכז עירוני ומיתקני �םפורס ,שהקמתם תעלה
לפלג אח המרכז ילקבוע שני פר*
הנוער! • ! הוויכוח על טיבו של הנוער הישראלי
נמשך
י .אפטר ,מנהל " חמשביר-חמרכ-
פעם
—
מדברים
בשבחו,
יוצאות
לכיבוי
�סות
שר
אנ�
—
בברית-חפיקוח
|
לחגדיל
לעתיד.
תוכנית
זוהי
אולם
לירות.
יון
—
חש'
הוא
לנוער ,שיפעל כ? ימות השגר!.
כיים מקבילים  -אהד בירושלים
של
מכינות לבניםסנדוו �צ' �ם מש-
זי" ,הביא את בירכת " חברת העוב -תתפותן בפניות
קופת הפועלים
פעם במותו ! עקומת עבריינות תנוער בעליה מתמדת ,אולם מן האד השני
יקלוס נוער מהו"ל ומהארץ ויקיים בינתיים — מציין ש .דגני ,מנהל ושני באחת מארצות התפוצות.
דים" והבטיח את עזרתה יעידודה
קה ,מסדרים להם את הבגדים
פעולות חינוכיות ,תרבותיות יספור לשכת הנוער בעיריה — עובדה תוכ-
^
מתרבות
הדוגמות'
נםטיא;
בחן
מוכיח
לקואופרעיה הערבית .הוא חביע והפלחים העמלים בע"מ.
הנוער את משירותו וכושרו להתעלות על עאמו
ומתקנים אותם ; יש בנות ש-
נית פעילה בשביל הקבועות שיגיעו
סיביות.
שמחתו על הניצנים הראשונים גל
עוברות קורסים לעזיד ראשו-
הרעיון להקיש ב" גבעת �הסופר" מר -מחו" ל בחודש אוגוסט .התוכנית כו-
• האסיפה-הכללית רואה צורך |
למען אתגרים חיוביים .עליכן ,דומח שחבעיח חיא כיאד לתת לבני הנעורים
קואוטרעיה ערכית הסתדרותית ב-
נה ולאלחוס וממלאות תפקי -
כז נופש בין �לאומי צץ כאשר מש -ללת טיולים וסיודים בארץ; שבוע
בעידוד
שחס
חאתגר
את
האגודות-השיתיפיות
לו
מחכים
לפעיל
ושלמענו
מוכנים
חם
לכל"
דים בהתאם לכד• אני מלוות
לחת נערים מהרצליה ביקרה לפני עבודה בקיבוצים! הרצאות בידיעת�
ישראל ,וחבטיח להביא את בירכתה לסידור קניותיהן בצורה קולקסיבית * ,י
אין
בדעתנו להיכנס
לאינטרנזניונאל חקואופרטיבי ,שכי-
ולאט-לאט נסוג  ,האויב' עד ומעודדות *ת הבנים כאשר
שגד ,בחויל ונפגשה עט אירגוני נוער הארץ )ועל העיר הרצליה(; ביקור
שוב את שביבי  ,שהציע לגו
ד*'
נוהו ייערך בקרוב בחו"ל.
יוצאים לכיבוי השריפה ימקב-
 /כאן לוויכוח נכבד זה .בר-
� קהילות יהודיות בלונדון ,פאריס ,במוזיאונים! ערבי ריקודים' שירה
על-מנת להביא לחסכון בהוצאות
להתארגן בקבוצה ולעבור קורס
שלבסוף נעלם
כליל"
...
\
צוננו רק להציג כמה בגי-תש-
לות פניהם בצהלה בשובם" ...
והויי ישראלי! מיפגשים בין הנוער
בריסל ,ציריך ופלורנס.
לכיבוי -אש .וכד אמגם עשיגו.
| האגודות.
קרו מיוחדת
לעידוד
ומשה ריבק בן ה - 16-תל-
חורת בגילים  , 15—18שמצאו
עסקני אירגוניפ אלה התאוננו ,ש� מחי" ל והנוער הישראלי! פעולות
*-
במשד  4חודשים ) 4—3פע -מיד " תיכון" — מוסיף :
קואופרציה י
צרנית �שירותית  • -האםיסה-חכללית קוראת לכל י
להם פורקן חיובי
למרצם
'ז-
**ין בארץ שום מוסד — פרם לת -ספורט ואירוח הנוער מחו"ל בבתים
משהתברר לנו מתיאורו זד,
יעקב כהן ,מנהל המחלקה חער-
נ י ו • י ו ר ק — .ד''ר ג'ורג' פ.
מים בשבוע( למדו כ 30-חב-
" אין זה
סתם
,םפורס'.
תוסס,
להם,
הציבו
ומטרה
אנו
ש-
נועה הציונית ,המארגנת משלחות� של משפחות ישראליות.
האגודות
השיתופיות
לאירגון
לפעול
ן
של איתן ,שצופי -האש הם כב-
בית בהסתדרות ,ציין כי עם הרהבת
רים את סודות " המקצוע" יאח-
יודעים שתפקידנו להציל רכיש
היא מעל לכל דבר אחר ; למ-
השנה יבואו :קבוצת :וער יהודי וייז ,נשיא דאוניכרפיטה של תל-
נוער לקיבוצים — שיכול לארח מש-
,
הקואופרציה הערבית עד ל 94-אגו -שיווק תוצרתן על בסיס שיתופי
אים לכל דבר ולא סתם " נוש-
ר שעמדגו בהצלחה ב" תימרון" ולהגיש עורה לציבור ולכן אנו
עגה לא ילכו לים בימים של
לחות נערים ,הרוצים לבוא לארץ ל � משוויץ! משלחו נוער לא �יהודי מ -אכיכ פיפר בהרחבה כראייז ;יתונאי,
אי
חש-
כלים",
עד
הבנו
כמה
I
דות כיוס ,יש לשים דגש על קו -דרך " תנובה".
שערכו לנו ,נכגפגו לפעילה
צרפת .וקביצה שלישיח של בני•
עושים למניעת שריפות .אין
חום לוהט ; למעגה יעזבו באמ-
בה וחיונית עזרתם.
מיספר שבועות ,לראות ' להתרשם .נוער נוצרי מבלגיה .כן מתכוון להת -שמפר כניו-יורק ,על ;ילגול• ראו.
אופרציה יערנית שירותית — בכ-
סדירה .מאחר שהיינו הראשו-
אנחנו מדליקים לעולם מדו-
צע םרט-מתח ,יוותרו על שנת
עד כד" טענו ,היה הכול בנוי
והממשלה
מההסתדרות
• בקשה
על
תחנת�הכיבוי
של
בתקן
בגב-
ן
נים
שהתארגנו
פרים הערבים לשם הגדלת מקורות
כצופי
רה מבלי
אש ,נש-בסיס מסחרי  ,והיה בכך משום כש -ארח באן אייגון נוער נוצרי מ ארה"ב ,גיכרשיפד יתד-אביבית ,מצבר 5**5
תחילה
לדאוג
למים
לילה ,
בילוי
וכל
צהריים
מנוחת
עתיים ישנם  *-6כבאים בל-
העבודה .חוא חודיע כי הושג הסכם לעבד תכנית כוללת לתיעוש הכפ-
מרו כתחנה שלנו " זכויות ית �"
בסביבה
ולכלי
הקרובה
כיבו�".בני
על
המקובל
אחר
גילם.
לון .עליכן הפסיקו לשלוח ילדים שבמסגרתו מי ליון וחצי חברים ,יה -ותוגניותיד לעתיד — מבריכת מקוש,
בד ,ומי יודע מה היה מצבה
1
בין המחלקה הערבית ומרכז הקו -רים הערביים והעיר נצרת ,ובין I
למשל — אין אצלנו " �שוס ,
ההורים איגם מתגגדים ש-
כל זאת ...ברגע שתישמע צפי-
לנופש בישראל.
עורך סי �רים � לימוד ארץ �הקודש פקולטות ,מספר תלמידים ,ש*פון
וכושר פעולתה לולא עזרתם
אין תורנויות ,היחס הוא חברי נהיה כאן — ענה אשר רייזר
ש .ד ג נ י ' מנהל ל שכתיהנוער ב) -ביקור בירדן יישראל( .כן היימת
רת הסירנה — האזעקה .כי
אוטרעוד ,על שיחוף-סעולח והקמת היתר — לסייע בהקמת מפעלים
וזאת,
ל-
האש.צופי
נוסף
של
פטורנטיפ
�כוחית�דוראדז
קרן משותפת בנידון.
ביותר .אולם תמיד ישנם :או
עיריית הרצליה ,שליווה את המשלחת תוכנית לארח כאן נוער יהודי מאר-
לשאלתנו — .הם רק אומרים
אלה הם אופי חאש של תחנת-
יאיר יקיר ,עוזר רושם חאגודות -קואופרטיביים למלאכה
הפשוטה,
ושירותים,
עובדה
מ-
שלמעלה
אחת הבעיות בהן מתחבטת האו-
מכת �
י
לחו-ל ,סיפר להם על התוכנית שד צות אמריקה הדרומית! ילדים
הכיבוי בגבעתיים.
סס! נערים ונערות — מכל ה-
לפועלי
שישמשו
עבודה
מקור
�
כפ
ה
ו
השיתופיות ,ציין את חשיבות אגי-
עיריית הרצליה — להפוך את בנייני המפר באזורי הפיתוח בארץ .שיבוא' גיברסיםה היא ,הבטחת סגל הוראה
שכבות והערות — התלכדי סביב
דוח-המיפ בכפרים כיפוד מעודד דים.
כדי להיפגש עם נוער הרצליה יהס�
.גבעת�הסופר' למרכז נופש ל נוער.
בחדרם של הצופים,
התחנה  ,אינם " מודדים" את ה-
ברמה בין�לאומית שישמש ערובה
הנמצא
הצעירים
לקואופרציה וקרא לציבור
עסקני אירגונים אלה התלהבו מ -ביבה.
• קריאה לשר�התחבורה לאשר
בקומה העליונה של בניין תח-
רחובות ואינם �ושבים בבתי -
לרמה אקדימאית של האוניברס �סה
בכפרים לםיתוה גרעינים למלאכה
רעיון זה ואף הודיעו ,שהם מוכנים
קפה,
לקואופרסיבים
למוניות
רשיונות
I
לומדים
את
לכבד
אלא
כיבוי-האש,
נת
עם
שוחחנו
ל-
ויעדנות ; כן קרא להרחבת התםברד.
החדשה ד"ר וייז גילה  ,כי הוא
להיות חברים ב"מרכז".
רכוש המדינה ומתחנכים -עק-
מפקד התחנה ,א .שביבי ,וש-
תחבורה.
והחינוך השיתופי.
הסגה את המאמצים בשטח זה לחי -
כאשר חזרה המשלחת לישראל ,הו-
רונות של עזרה לזולת,'� .ם גם
מענו סיפוריהם של כמה מה-
בירכו עוד געיג יועץ ראש-
• קריאח לפועלים והפלחים ו-
נוטלים חלק פעיל במ �בצעים
"חברה".
עלה הרעיון כישיבת ו עדת �החינוך של
פוש אחר מרצים וו וקרים ישראליים
הממשלה לעניינים ערבים.* ,
העירייה ,אשר חיפשה דרך לנצל את
שונים ,כגון — איסוף כספים
צפ [ -המשכילים הערביים ליזום הקמת
שהתיישבו בארה''ב.
רפי הבובה ,צבר בעל בלו-
ריר ,ומזכיר ההסתדרות בקרית-
בנייני .גבעת �הסופר" השוממים .וע-
למען " אילן"  .מגן-דוד-אדים  ,ה-
לשיכון,
שיתופיות
אגודות
I.
והבטחת
בלונדיני,
ושפם
עצומת
רית
בדברים
בא
הוא
נערה ,מ .אריאב.
עם
כ�350—400
דת החינוך ומועצת העיריה אישרו
אגודה למלחמה בסרטן .גיוס
הינו מראשוני צופי -האש ,וסי-
מחמוד ביאדסה  ,חבר מערכת ! דיור נאות להם ולמשפחותיהם .ב-
קובץ נתונים סטאט �סטייט של ישראליים ,המועסקים על-ידי אוני-
ספרים ,שמירה ע�' מהדי במו-
את התוכנית  -והעניין התחיל קורם
פורו חופף על-כן את ה היס•
עור וגידים .העירייה ניגשה לבצע ארצות העולם ,שפורסם על -ידי
פעי �ציבור שונים  ,ועוד.
בסאון הקואופרציה בערבית " אל• י הזדמנות זו מבקשת האספה ממש-
"
ברסיטאות ומוםדות-מחקר אמריק-
טוריה" הקצרה של צופי�האש
תעאון" ,הסביר את חשיבות הבט-
הציבור בגבעתיים מעייך
שיפוצים שונים כדי לאפשר לפתוח המועצה הכלכלית והסוציאלית של
תרבותי י רד-השיכון להגדיל  ,תקציבו המיועד
מגבעתיים.
נים• ביניהם מצא כאלה  ,המשתכרים
"
און וביקש עידוד למפעל
את מרכז הנופש עוד השנה .בשיפו-
מאד את צוסי -האש שלי"  ,או-
מענ-
השוואה
עריכת
מאפשר
האו"ם,
לעני
התחיל
זה
ש-
כשלוש
זו.
למטרה
כיום בין  15.000עד  25.000דילאר
זה.
מר מפקד התחנה .א .שביבי
"
צים אלה הושקעו  100אלף ל''י.
ומספר
נים
רפי
פותח
—
—
ו-
ישראל
בין
שטחים
בכמה
יינת
לקואופרטיבים
• פנייה
בשטח
חבר הנהלת הברית ,מעיד ח'ליל ,
חברת התיירות הממשלתית .עודדה
לשנה  ,והיו להוטים לחזור ליש-
הרוח החיה של מפעל צופי •
בשכוגת
הגדולה
השריפה
בעת
מצרים.
ההנהלה,
דו"ח
חגיש
שמחון
וא.
את פתיחת המפעל ואף תרמה חלק
האש .הם מקבלים הנחות ב-
— הערבי לחתום על רבעון " אל תע�
סלמד ,בת"א .ממרומי בניין הת-
ראל ולקבל בה משכורת מקומית
"
:בבד במימון השיפיצ �ם .גם משרד�
מנחל ברית הפיקוח" — הגיש
בתי -קולנוע ,בתערוכות ואילמית
'שיעור תמותה  :ישראל — 6.2
את ; ! און" — בטאון הקואופרציה חער•
חנה ראינו את לשונות האש,
מקובלת בתפקידיהם ; 4,300דולאר
החינוך ראה בעין יפר ,את פתיחת
המאזן ".בוויכוח עי חדו"ח והמאזן
אינו
מע-
הפועל"
רק
ציבור.
;
נפשות
לאלף
"
יד-
גגריות.
שבע
אז
שכילתה
השתתפו :מחד עלי  ,מחמוד יונס ; ,בית בישראל.
לפרופסור ו 3,600-דולאר לפרופסור-
המ"סד .סגן מנהל משרד �החינוך ,י.
ניק להם הנחות על מגרשי -
ענו שאין די כוח�אדם בתחנה
מצויים —  17.8לאלף נפשות.
שוחט ,ומ ,.מיוחס מלשכת� הנוער
הספורט שלו" — מוסיף הוא
מחמוד עופרי ,פרחאן שייף ,אחמד
חבר( ,אם רק *ובטח להם מקום-
עזרתנו.
את
והצענו
—
נתנו אח חלות משרדם.
שיעור תמותת ,מיניקות ) :שיעור
בחורים — מהבוקר עד שעה
 600עולים חדשים� � בכנס
בצער.
לגו  :אל  ,תשוויצי' יתר על
אבו-בקר ,שוקראללה שנוס.
מגורים ואפשרויות להמשיך במחקר
 11ב לילה .ואם קורה משהי
ההחלטות
עיריית גבעתיים תימכת ב-
המידה ..,בדיד כלל ,שמחים
אמרו לנו " תודה רבה" —
ה" גבעה" כוללת ם 2חדרים )יחד תמיתת תינוקות שנולדו חיים ושאי-
"
שהם עוסקים בו.
לאזרחות
חוגים
סיום
רציני
לגייס
די
,
גם
אפשר
—
פעולתנו אד אין זה
במ-
 .יש
וסירבו .אך אנו לא אמרנו נו-
הם שאנו לא מסתובבים כר-
בפיוס האסיפה ועם �יבחר ועדה
 80מיסות( ושגי אולמות שישמשי נם והגפטריס בטרם מלאה שנה אחת
כ30—40-
הירות
צופים".
התקציב
חובות
בחורים
עלינו
למען
לאו-
כ20-
,
כהגדלת
צורף
אש
באפס-מעשה.
חדר �אוכל �חדר �תרבות .לרשית מר�
ההנהלה החדשה �ברית�הפילוח -
נשיא האוניברסיטה רתל-אביכית
ת ל י א ב י ב  ,יום ב'600 - .
לחייהם( :
שאלנו את רפי ,מה מריץ"
עד התחנה-המרכז �ת ,
טובוס
ומה מקומן של בנות כאן י
הגברת הפעולה התרברנית וה-
כז�הגוו!ש �עמדו מדריכים
נתקבלו ההחלטות הבאות :
עולים חדשים ,אשד השתתפו ב �40
"
מגופים ישראל —  28.2לאלף לידות הבטיח להם מגירים באוניברסיטה
אותו י ןיצד בחור כמוהו —
ומשם� . ..שר לסלמה.
בכל שסח' הפעולה התרבותית ,החי-
עסקת מדר �כים חברתיים בקרב
על כר מספרת לנו שלומית
• האסיפה הכללית מביעה ,בשכ חוגים לאזרחות הנערכים מטעם פר �
ומענק בסך  100.000דולאר כל אחד
'י
בטכניקום,
תלמיד
שביבי
שיליגג,
שאינו
�ד
היח
והוא
שם
היה
סים
ק�,
העיניים,
רואה
ל-
�ם
זקוק
האש.צופי
שחורת
והספורסיבית.
נוכית
בת
כל האגוד&ת השיתופיות,
תודתו
את
 ,חיות' �,
כז ההסברה ,מסיימים ביפים אלה
ששמח לראות אותנו  ,בעיקר
בכיבוי אש " מקצוע" — מדוע
שם הבטחת �מתם של הצו-
כצרי ] .30.9 — 5לאלף לידית — לתקופה של שלוש שנים  ,לצורך
ה-ד ,1ששערותיה אסופות ב-
כמנהל המוסד נתמנה נתן הנצס,
למשרד-הע1ודה ,למשרד�הההלאות את לימודיהם?
" מבזבז" הוא שעות רבות ב-
כאשי שמע שבאנו לעזור.
פשטות וכל הופעתה צנועה
פים" — מסיים דבריי האיש,
שהיא בעל גסיון חינוכי וכיהן
למשרד-השיכון ולמשרד-המםחר-ו'
רכישת ציוד מחקר.
בכנס מרכזי שייערך ביום ד'
י
עד  ,חיות' .
המתינו'' לשריפה.
עד שעה שלוש לפנות -בוקר
שבכוח אישיותו והשפעת' קמה ,
ומתאימה לנילה :
כה כסגן �מנהל בית�ססר .ברנר" ב�
התעשי*; על עזרתם לבריח�הסיקור בירושלים .בהשתתפות שדת �החוץ —
"
כמה מדענים ופרופסור �פ כאייד,
ועשינו
נשארנו
לנו
משיב
—
לעצמכם
תארו
בשטח
אני
כמיטב
זוהי
מדוע
�הגיעה
החב-
י
כאן
קבו-
הלוב
עד
התפתחה
תל �אביב.
משמע ,שסיכוייו של תינוק יש-
ולאגודות ,ע"י מתן הלוואות ,הש? גולדה מאיר .ישתתפו כל בוגרי החד
"
"
פע � ראל -לעבור בשלום את השנה *היו בסגל ההוראה של האוג �ברהי -
בן-שיחנו — שטח אחוז כולו
י כולתנו כדי לסייע בידי הכב-
רה שלי .אינני מוצאת עניין
צת צופי -האש בגבעתיים ,חלי-
גיס ,ביניהם חוג עולים מדרום אפ-
בתוכנית ה"מרכז• — לקיים ו
אים.
כעבור
ימים
לפעולה
נכנסים
אנו
;
להבות
כמד?
פגשנו
אצלנו
גם
סאלונית.
בחברה
בארץ.
צופי-האש
צת
סד?
בסתיו
בתל�אביב
כבר
הקרוב"
ריקה .חוגי גשים מבאר �שבע ועוד.
לות רציפות במשך כל השנה.
הראשונה לחייו גדולים פי ארבעה
י
ישנם כבו
5
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הולנדים מציל* *הודים
 -מ ב ק ר י ם בארץ

!גי אשדוד � גווי וחדיש

ועידה לחינוך יהודי
נפת חה גזי נ ב ה

בהרצליה נפתח מרכז
נופש ב י נ ל א ו מ י

חיזוק הקואופרציה הייצרנית�
שירותית בקרב הישוב הערבי

צ ו פ י האש

פרופסורים מוכנים
לחזור לישראל אף
במשכורת נמוכה
יותר

תמותה במצרים
ובישראל
השוואה םטאטיםטית

"/מי

חנדודגלגים יחלו בספטמבר
בהמות לקראת יוגוסלביה
מאמן ה;כהרת הלאומית פכדודגל ,יופ ?,מידמוכיץ ית•
כקש לשוג מלונדון לא יאוהד מראשית פפממכר ,כדי לפתוה
כהכנות לקראת המשהק הפינארצי כץ ישראל ונפהדתה
האולימפית של יוגוסלביה ,כ" 28כאוקטוכר.
מירמוביץ ,הנמצא בהשתלמות ב�
כסה קבוצות לונדוניית פעילות,ינ �
צל לפי התוכנית שהתגבשה בהת�
אחדות לכדורגל ,את משחקי גביע �
המדינה ,כד• לברור את סובי ה-
שחקנים שיהפני לנבחרת הלאי � משחק פיגארצי שלישי פץ
מיח.
בעיית נוספות הכרובית בהקמת גפחרות הכדורעף של ישראל
הנבחרת יועלו לדיון בישיבתה זד ותורכיה ,ייערך הערפ פ �9
קרובה של מזכירות החתאחדות ל � פקיפוץ אמיקיפ כעמק"חירדן.
לכדידגל.
ידיה זה משחק אחרץ בין שתי
הנבהמת בסםגדת בינאדצית וכל
אחת מהן תשתדל לזכית בנצחןי �
; סרידד^
במשחק �םיקדם ,ב� ,7.30יתמידדו
באפיקים נבחרת העתודה התורכית
פעיית שיגורו של שופנד ונבחרת ,הטיעל' בעםק �הידדן.

הערב � םשחק
בינארצי שלישי

ההתאחדות תדון
בשי1וו אשכח1

הכדורגל הכיגלאומי מחפ )על חמשחקיפ אמש — ראה
אשכגזי לטוקיו תועלה כאהת עמוד ^1
מישיכותיה הקרוכות של גה �
הלת ההתאהדות לכדורגל.

הישראלים ניצחו
^מירוץ שבדי

גנחה הכינוס השישי
שר ההסתדרות הרפואית

גיואלדין ציאפלין מתחילה
את הסארייוה שלה ברומא
מאת א .ניר ,כתב .על המשמר" בריכ �א
עכשיו כבד בפיה הוא שג'ראלדין צ'אסלין ,בתו של צ'ארלי
ציאפלין המפורסם ,בשעת ביקורה האהרון הבהול' ברומא ,הכינה
לעצמה את היסוד לתופעה בטרט איטלקי" אהרי שנים אחדות של
פעילות אמנותית כרקדנית בלבד.
.באיטליה יידעים כיצד ליציר סרס טיב'' — הצהירה ג'ראלדין
בפני כל מי שנינש אליה בשעה שהשתזסה על חוף הים ה" אריםטו�
קראטי" בטור �סאן�לורנצו לא הדחק מרומא, ,ומשום כך — הוסי-
פה — אשמח להתהיל ב"קאריידה" שלי בארץ זו".
אם כי גיראלדין היא :ערה צנומה ולא יסד .במיוחד ,ועושר.
רושם של מי "שיידעת את העוברית שלה" — כסי שמתבטאים
פה הרי סבורים פה בכל �זאת שהמקים ל"סטאדט" של נ'ראלדין
נבחר על�ידי אביה הגדול ,אשר כיוון אותה לבירה האיטלקית
ובידה מכתב כתוב אל זאוואסיני  ,שהינו הדוח ההיה של הסרט
האיטלקי הטוב ,אם�כי אינו מופיע לא כשחקן ולא כבמאי )עיסק
במיוחד בכתיבת העלילות לסרטים הניאוריאליססיים( .ג'ראלדין
צ'אפלין ,כיאה למי "שיודעת את עובדותיה"  ,הגיעה לרומא לא
לבדה ,אלא בלודית סוכנה ואתו נם הופיעה בפני זאוואטיני.

הוצע לה תפקיד

תוקם ועדה עליונה
לענייני מדידות

אנשי כמורה וחינוך
מארה''ב בסמינר
על מדינת ישראל

מחשד חמור במזון בהודו

הסכמי עבודה
ב � 3מפעליםבי �ם

נבחרת ורוצלאב
תופיע בספטמבר

 17כדורסלנים
כסגל העתודה

אחוזים

העלאת שכר
אין מחסור בגרעינים של חי^,ז
נקפעו חשחייניפ שייצאו
העתודה הועמד על ל ,1לא-
 1ז ל מה �.1.7.64
ואורז• היא מאשימה את החוואים
לארח"פ
הד ניפוי ראשון שערך המאמן
ואת םוחרי �הםזוץ בכך .שהם אינם
האמריקני ;'ודג' דוידפץ.
גרשון שפע ,יצהק לוריא ומשה מוציאים אח הדגגים לשיק מתוך
מברק תנחומים
הכדורםלנים שנשארו הם :אבידן ,י גרסל ,אושרו אמש סופית ע"י וועית כווגה לכסות חעלאה מחירים.
על מות טוני הלה
שטדקמן ,רפי גום ,גוטמן .פריישג השהייה כגוםעים למחנה-האיפון
בהביאם מיספרימ .טועגים פקידים
י ר ו ש ל י ם  ,יים ב' — .בהיוודע
האולימפי בארה"ב .השלושה  ,יחד
)מכ .ת''א(  :גמר  ,דקל  ,מאייו -עם המאמן הלאומי יוסף סלקי  ,ימ -ממשלתיים ,כי יבול האורז בהודי ו:ר מותה של מנהלת כית �הססר
ב�4
אש-
טוגות
מיליון
גדיל
; גמר  ,ברלינםקי
של
מזה
ביץ )הס.
,
;
יכון חדש" בתליאכיב' סוני ה ל ד"
ת"א( בוכבינדר )מכ .ריאו לארה''ב ,אחרי התחרות גפ
;הפ .ירושלים(;
תקד .יבול חהיטה הוא  1.2מיליון ?יח שר �החינוך �והתרבות ,זלמן א ר ן ,
באוגוסט.
תורכיה,
ב�16
היפה( ; שפירא )הפ, � .זשמר-העמק(:
נודע ,כי הבריו של השחיין שגו -טוגות ,אך כמות החיטה הוגדלה נ^רקי תנחומין להנהלת בית� הספי
יצחק כהן )הפ .חולון(; לדמי פה ,אברהם מלמד  ,פתחו בג �יס ל � 3.2מיליון טוגות על�ידי יבוא * משפחת המנוחה .בפותה של סוני
מ.
)מכ .ס"ת(; כץ )הפ .חיפה(;
מבחוץ.
ו :ד" — הבריק שר �החינור — .אב-
ית�אלפא( ואייק )מב .סרטי של כספים ,כדי לצרפו לייצ-
הכהן >הפ .ב'
כלכלגים בלתי �תלויימ אומרים ו י .דמות חינוכית מיסלאה ,שדרך
אים.
קריית-מוצקין(.
לעומת�זאת ,כי המיספריס שהממ 1 -יה מופת חי נוכי'.
•
הסגל יקיים מחנה-אימון נוסף
שלה מוסרת הם מיגזמיב .הם טועגים.
שיא שפדי פסמיש
בסוף השבוע בגליל�ים ,ולאח � �י
כי המחסור בסזין גגרם בשל הש-
ייקבעו  12הכדורםלניס שייצאו
האתלט השבדי הוותיק בורגי � קעות הממשלה בתעשייה הכבדה,
שיאי
את
ס"מ
שיפר
ב18-
אססלינד
למחנה מסף בכפר-גלעדי  ,לפגי
על�חשמץ הפיתוח ההקלאי  ,במשך
)סוף מעמוד א'(
,
—
למרהק
פטיש
כשידה
הלאומי
המשחק עם כוכבי גיו�ג'רסי 14-3
 14השנים האחרונות.
למעשה היקמה בבית�צפפה נדר
 66,37מטר.
באוגוסט.
מהיר המזון לעדכן עלה ב� 30—15ללא מדידה ובדיקה ב� •1949גדר
אחוז מאז מותו של ראש�הפמשלה זי היתח מעין גבול• יידן נהגה
גיהארלאל נחרו בחודש יוני .נפגעו כדרכה -כשלא שיתפה פעילה ב-
מכך ביותר התושביח בעלי הכגסית גלי , ,אילם תמיד גפצא פיח � יר-
ביגוניות .תגרים באזירים עירוגיים .דני  ,ששמר על גביל פדיגתו.
שגייר ארהיכ ודטםר באולס ה-
בתחילת  ,1962לאחר תקרית ב�
חציפ שיא עולמי ריע בשבוע שעבד ,כי ארהיב תסס מפגש משפחות משטחי 'דדן י �
האתלט חצ'כי לודוויג דאנק ,כןה �,27
להודו  4טיייין טתות חיטה בשב -ישראל ,היהלט להקים נדי כשגיג�
מדהיס כזריקת דיסקוס ,כשהרהיק כסראג ל� 64,55מטר ,עת ההודשיס הקרובים ,כדי להקל על שי לבצע את העבידה ניטי להקים
ןעיפר עליידי-כך את שיאו העולמי של האמריקני אל ארטר ,המהסור במזק.
)יופיי( את הגדר על .קינצרטינה" שהיקמה
ב� ,1949אולם בשעת המדידית הס-
שהיה  62,94מטר.
תבר .כי חמישה מיבנים .השייכים
עד לתחרות זו היה הישגו הטוב
לירדן .נמצאים כישראל ...אז היחלם
ביותר של דאנק —  62, 45מטר,
לחסל את הפרשה .אד חיסיל זה
והוכרז כשיא אירוסי.
היה איטי ירק לאחרינו; חלה חזי-
זה.

דונם וחצי

ציני קבע שיא שלם,

בזריקת דיסקוס �  *4,55מ

שגי עו>א>
עולם נוספים

צ'פופלופאקיח—כריה"מ
כגמר

שהייני ארה"כ הוסיפו שני
שיא �עולס כיום השלישי של
י
אליפות ארח"פ כלוס-אלטוס,
וככך קכעו כאליפות זו סך
שיא �עולפ.
י
הכל של שכעה

נבחרות הטניס המידות של
צ'כוםלובאקיה וברית-המועצות ית-
מודדו בגמר גביע-גלאה .בחצי-הגמר
ניצחה צ'כוםלובאקיה אח הונגריה-
^© ,ובריה"מ גברה על מערב-גר�
מניה — .2:3

דון םקולאנדר  ,שסיים עתה את
לימודיו במכללה  ,קבע את שיאו
העולמי השני ,כשחתר  200מסר ב-
 1:57,6דקה  ,ושיפר בשש עשיריות
השנייה את שיאו העולמי של הגי-
מני האנס קליין' .שדין שסקולאנדר
התר  100פטר במוקדמות בזמן הנפ-
לא של  54,2שגיות — הישג הנופל
ב � 0, 6שניות מהשיא העולמי של
הבראזילי דוס-סאנםום.
יום קודם-לכן העיב סקולאנדר
שיא עולמי  400�:,מטר — ד .נ! י4.
דקות.
השיא העולמי השני הושנ על-
ידי אלופת ה מכביה"  ,מרילין ראמ-
"
נובפק, ,
ששיפרה בשלוש עשיריית
השנייה אה שיאה העולמי ב400-
מסר חתירה ,אותו קבעה לפני שלו-
שה שבועות ,כשהציבה הפעם זמן
של  4:41 , 7דקות.
בוב באנאס שחה  200מטר נב ב�
 2:15.7דקות ,לפני דיצ'ארד מקגי —
 2:16, 5דקות .קסי סרגוסון עביה
 200מסר גב ב� 2:29.2דקות.

פעלנד -
שבדיה ו0:

יוגוסלאכיה — אוסטריה 1:4
במשחק ביגארצי בכדורמיים נ �צ-
חד ,יוגוסלאביה אח אוםסריה —
 , 1:4אך האוסםרים גברו על היו-
גוסלאביס בתתרייות השהייה —
•116 -151
האוסטרי גדהארד וויילנד קבע את
המינימום האולימפי ב 200-מטי'
גב —  2:21 ,6דקות ,והאוסטרית
קריסטל פוקרל שיפרה את הש �א
הארצי ב 100-מסר התירה .בזמן
של  64,7שניות .גם היא הציבה
את המינימום האולימפי ,ושניהם יו•

*יש נקוקיו.

גכהרת �הכדורגל של פ^�
לאגד ניצחה בהלסינקי כמפ �
תיע את נכהרת שכדיה ,כי
שיעוד .0:1
המשחק נערד במסגרת ידידותית.
על-אף זאת הפתיע נצחון הסינים,
שהדגימו משהק נמרץ.

פרנטוארוש — מ.ט.ק1:2 .

ת ל � א ב י ב  ,יום בי • — פועלי
מחלבת " תנובה'' חזרו היום לעבודה
תקיגה ,לאחר פגישה עם מזכיר מו-
עצת פועלי ת-א—יפו.
בפגישה זו סוכם כי ועדה מיוחדת
בהרכב נציגי  .ועד המחלבד" הוועד
הארצי ,ההנהלה ומזכיר האגודה תב-
דוק את התנאים המיוחדים בחיפה,
שלפי טענתם הם שונים מאשר בתל �
אביב ומזכיר המועצה ידאג לתיקון
הדברים בתל�אביב—יפו ,לאהר בדיקה.
התביעית בנוגע לתוספת מאמץ ייקבעו
בדיון על הסיווג במסנרת ארצית .כן
יגפלו בקשר לשי לראש �השנה שה-
וועד הארצי החליט לתבוע זאת.

הופיין הותקן?

כתבנו המדיני פיסיף :
הסבם זה היתקף מדי פעם קשה
ע �ידי םתחדי ירדן בעולם ה �
ל
ערבי  ,יבהזדמנית אחת אף הא-
שים נשיא מצרים ,גפאל עבד א�
נאצר? את חיםיין כבגידה• כגלל
מסירת כפר לישראל.
מדיניות האיסול הכושלת של של�
טונות ישראל )אשר כנראה' מתוך
ה תחשבות ברנישות הירדניים' ניסו
להעלים את העין( גרפה עתה ל-
ניפוח פרשת בית� צפפה לע �יד מפ-
לגת .חירית"  ,יהיים נאלצ' דיברים
רשמיים .בתגיבה על גילייי בטאין
מפלגה זו ,לסרסם הידעית מצטד�
קות.

פועלי הנקיון בעית"א
פותחים מחד בשביתה

בדרבי הגדול של הליגה ההונ-
גרית בכדורגל בין שתי היריבות
הוותיקות ,ניעהה פרגצוארוש את
ת ל � א ב י ב ,יום ב' — .שיעלי הנקיון של עיריית תל�אביב
מ.ס.ק .1:2 — .באותה תוצאה גברה
ואשאש על טאטבניה.
ישבתו החל מיום ד' )מחר( בבוקד אס לא יתמלאו דרישותיהם,
פרנצוארוש מובילה בראש עפ שהעיקריות בהן הן תוספת �מאמץ של  3ל"י ליום לכלל עובדי
;27
הונבד
 33נקודות  ,לפני
אויפשט וטאטבגיה —  24כל— אחד .התברואה ,רסרואקטיבית משנת  1962וכן החשת הדירוג.

נאפיונל — אינדסנדיינטה
כגמר גכיע דרופ�אמריקה

נאכיונל
של
קבוצות�הכדורגל
פוגסבידיאו ואינדפנדייגסד .בואגוס
איירם• .תמודדו לראשונה בגמר גביע
דרופ�אמריקה לאלופות ,לאחר ש-
' נאםיונל גיצהה גם במשחק�הגומלין
את קולו�קולו מצ'ילי — .(1:3) 2:4
האורוגיואיפ ניצחו במשחק הרא-
שון בסאנטיאגו —  ,0:4בעוד שהאר-
גנטינים הדיתו את םאגסום מהגמר .
בעקבות שני נצחונות דחוקים )2:3
ו.(1:2-
• בפאריס ניצחה צרפת *ז
ספרד —  1:3בכדורמיים ,ובתחרות
גוער בשחייה ,גברה צרפת על פי-
לין — .72:124

בכרת שהוציאו היום פיעלי חתב�
ריאה לכל תושבי תל �אביב .הם יפ �
יזים על כך ,שמשהים את הטיפול
נלניינם במשך  18חידשיס — דבו
הפיכיח על זלזיל בדרישותיהם חצוד�
קות.
כל הגורמים מכירים בצדקתגו —
גאמר בכרת — אד עד מתי ייסחב
העגיין ז
הכרוז מדגיש: ,י ראש�העירייד.
הורה כנראה לאנשי ארגת עובדי
 1העירייה ילחםתדרות למצוא דרד
למניע את השביתה  -אך המוים
גמשך ללא הצעות תכליתיות .גש�
פעי אייסים יהסתבת נמשכת.
הכרת פםיים בקריאה לציבור.
שיכיר בצידקת הפועלים הבת להם

אפיםה של מיעוט

בהודעה של מ.פ .ת"א נאמר ,כי
.אסיפת פועלי גקיון של עיריית
ת"א—יפו שהתכגםה היום בבית �ברגר
בעכ �
ו
חחליסה ,שהסיעלים ימשיכו
דתם הסדירה והרגילה ולא ייעגי
לקריאתם המסיתה של קבוצה קטנה
של פידקי
�עול מבין העובדים שקר�
יד לשביתה'.,
באסיפה זו הבטיחו מזכיר פ.פ.
ת"א .א .אלטרט וגציגי ועד ארגון
העובדים בעיריית ת"א—יפי ז .זיל�
ברמן .י  .םרהבי וג• ברקוביץ ,כי
לפי ההסכם יחול שיפור ניכר בפש�
כורתם של כל עובדי הגקיון בחת�
אם לסיווג שייגמר עד סוף אוגיסס,
הכולל גם תוססת מאסץ.

בה לשאלה אחרה — ל � גיגש א ל* �
�אדיז גרדהד על הכביש — �שיי .

"א �זה דידה אחת נ �גשה איי ונתנל
לי נשיקה בריאה .אינני יודזז למד•' .
משנשא�' אס ה �א מ" הישד לנדשן
הדדיל"  .השיב  . :אם אתה רוצ �

בכינוס משתתפים  300 � :יי? :
:ידי �,-
:
אים יהודיים ,שבאי מ�16
ומאית רופאים מישראל .כ� �•�:
� :י :דייתתפיכ בבי:יס :צי:י= :
מספר מדינית.
נשיא הכינוס סקר בדברי פ � .י �
מתו את תילדות ההסתדדית הרפו-
אית בישראל ,מאז ייס �דה :שנת
 .1912בעמדי על :ישא הדיינים
בכינוס הנוכחי — חקר מחלת ה*
סרטן — ציין הפותה ,כי כש:ים
 1961—1960היי בישראל : 8790ס�
געי מהלה זי' מזה : 1018פגעי
סרטן השד.
דברי ברכה לכי:יס השמיעי סגן
שר �הבריאות י  .רפאל ,ראש עיריית
חיפד .בפועל מ .פליפן .יי-ר ה�
הסתדרות הרפיא �ת בישראל ד"ר א.
סיני ינציגי מספד משלחי ..-

י
" מצער שרמת �גן

י ר י ש ל י ם ,יים ב' • — כל סעי�
לות המיפיי ירוכזו מעתה במשרד'
העבודה .וועדת השרים לענייני כלכלה
ייפחו; את כוחו של שר �העבודה לה-
ל ה ועדת תיאום עליינה לע.יי:י
מדידות .ועדת התיאים תעסיק מעד
רר ס מכויות ושטחי פעילה של כל
הגיפיס העוסקים במיפי• ותתאס שי-
סה אחידה ליחידות המיפוי במשי•
מינהל מקרקעי ישראל והאוצר.
דמיפיי הבסיסי יימצא בתחוס פ עיל �
תה של מחלקת המדווח במשרד
העבודה ואילי יחידות המיפוי השי?
נית במוסדות ובדשרדים האחריב 'דס-
ק' בהכנת מסית למטרותיהן :למייח*
פעולית הרוה קועעות
השמיע
הפתיחה
הרצאת
את
ה"כ
דית או לצרכי ע בודתן השוטפת,
ד ,בךגיריין ,אשר כראשית דבר*"
שאינן כלולות במיפוי הבסיסי.
ציין ,כי איני יידע כשל מה זכה הנשיא ז• שזר קורא מתוך " על המשמר" מדברי ביל
לכבוד זה' ,כי .איני ריפא יאסילו
כצנלסון ליד קברו של ברל ביוט השנה ה � 20למורנו
לא חילה'' ...

חלק מחברי ההנהלה מצדד ב�
מימון שיגורי של השיפט המצטיין
בעוד שהייתר טוען כי הוועד ה �
שירות " על �המשמר"
י ר ו ש ל ים ,יום בי  — .אנשי כמו-
שם הסיפור של אדימ ברוק הוא .נלכה �נא העירה" .וא ה �פיע
אולימפי צריך לממן את יציאתי לאהד שני נצחובות כיום
רה ואישי חינוך נודעים מארה"ב.
ל פני שנים באיטליה והביקירת היתד ,טובה.
מחוגי
של השופט .בינתיים נפסד
במידה ואחד הראשון של תהרויות האתל �
 40� :במספר הגיעו לאוניברסיטה ה-
הוועד האוליפפי כי
כפי שאומרים פה .הרי ג'ראלדין צ'אפליז התלהבה התלהבות
)פסכקין
כאיפטנכול
עברית בירישלים כדי להשתתף בס-
טיקה
מפוםדית הספורט יאפשר שיגור
'רבה לקראת המתו של זאוואטיני והסכימה לה בכל לבה.
מינר על -מדינת ישראל בהווה ובע�
מדברים כבר על השחקנים האחרים שישתתפו על�יד ג'ראלדין
אחד מארבעת השוססיפ בפקציעותכ � 100מ � 10-7 -וגלעד כ�
ב �" .אשר נפתח אתמיל בקרית
בסרט על היתומים היהודיים מהונגאריה ,ביךהשאר מזכירים גם
השונים שהוזמנו לטוקיו ,ימפן זד  ,(1:53,5 — 80€חצמיינו
הא �ניברסיסה בירושלים.
וועד האולימפי את החזקתי של ה
את שמה של אגה מאגנאני.
האולימפיאדה•� הישראליים גס כיוס השגי.
הסמינר שאורגן על �ידי המרכז ל-
שוסס משך משחקי
הבמאי יהיה כגראה גלו דיזי .שהוא בעלה של מהברת הסיפור
שבדי
במירוץ
הישראלית
הרביעייה
השכלה לעם של האיניברסיסה בשי-
עצמי והידוע כאן יותר כמשירר מאשר כבמאי.
—
גלעד
סנסילס
)צברי
פסב�
—
—
תוף עם המחלקה ליחכי �חוץ של
עוד לא ידוע מי יממן את הסרט .אולם אל דאגה ,ודאי יימצא
כיסוי פלאסטי ליד �אליחו קין( ניצחה את הרביעייה התור-
הסוכנות היהודית ,גערך זו הפעם
מישהי בעולם�הסרםים האיטלקי אשר אם לא בגלל כשריגותיה של
מעוז לכפות את איעטדיון
.
כית —  2:02,0לעומת  2:04,8דק'
שמו
בגלל
הרי
הוכחו,
שטרם
ג'ראלדין.
הגדול,
השלישית בחודשי הקיץ.
אביה
של
יקח
על
הכדורסל כיד�אליהו ככיפוי•
פסבקין קבע זמן נאה בריצת 200
סמינרים דומיפ לאנשי כנידה וחי-
עצמו את מימון הסרט אשר יתלה ודאי את תקוות הצלחתו הכספית
מ' —  22,7שנ' ,בעת• בייתר מדי?
פלאפפי  ,כדי שאפשר יהי�ז
נוך מארה"ב ,נערכי על �ידי המרכז
בפירסום הגדול שיש לשם .צ'אסלין" באיטליה ובעולם כולו.
לקיים בו את הפשחקיס הקדפ�
צות היתז הבכורה לתורכים .ברי-
להשכלה לעם בשנים האחרונות .הס�
אירופיים כחודש ינואר 5א —1צת  1500מ' ניצת דאלקיליץ -
מינר יימשך כשבוע ימים ותינתגד ,ב �
הועלתה לאחרונה .לפי המה
 .3:50,2הישראלי פגטילט היה רבי -
הרצאות על �ידי מורי האוניברסיטה
זו ייבנה הכיסוי — שיהיה עי .ב 3000-מ' מכשולים הגיע רא-
ובסיומן ייערכו דיונים משותפים.
שון התורכי אונל —  9:12,6דק' ,
זמי בלבד — ממעטה שינן על
הראשונה בהרצאות ניתנה על�ידי
דאולפ מגשפיפ .כפי שנודע,
צברי היה שלישי.
פרוס' א .מלמס ,שדיבר על הרקע
הביעו מהנדסי? את הדעה כי
נ י ו � ד ל ה י ,יוס כ' — .מהסור המור כיותר פמזץ ,ההיסטורי של ארץ ישראל התנ-כית.
ארכעה שיאיס
כיפה מפונ זדז אפשר למךפ
משתתפי הסמינר נתקבלו עם פתיח-
ישראליים מידיד
תוך חודשיימ " של 1שח.
הקשה כיותר מאז קיכלה את עצמאותה ,שורד השנה כהודו.
תו בברכה על �ידי :שיא האוניברסיסד-
ישראליים
בקליעה
שיאים
ארבעה
דפגנות �מזון פרצו ככמה מהלקי המדינה ופקידים
הוששיפ ,א .אילת ,אשר עמד על הגורמים
בתחרות-מבחן
או-
חושגו
למטרה
שהמצפ עוד יהמיר אפ לא יסופק למדינה כת מאות מיליוני שהביאו להקמת המדינה ותיאר את
לימפית ,שנערכה בציריך.
אליהו קורן קבע שיא בקליעה התושכיפ מזץ כמהיר סכיר.
מטרותיה והישגיה .כן בירך את
באי הסמינר ג צ'יריק ,סגן נשיא
באקדה הופשי —  532נקודות .קורן ס.ק .דיי  ,שד הפיתוח �הקהילתי
אקזקוטיבי באוניברסיטה העברית.
שיפר את שיאו אותו קבע כמד .חזקואיפראציד* הזהיר ,כי הפצב
ימים קודמ-לכן —  529נקודות .ב. -עלול לערער את הבסיס הדיפוקרא*
חגן קריסטל שיפר את שיאו
שתי הפייגליסטיות" כגמר
סי של ההברה ההודית*.
"
גביע"הרממכ"ל ככדורגל ,גיי -שלושה מצבים ,כשעבר  1113נקודות המונים הסתערו על הגדות דגן
את
שהיוו
נקודות
1108
במקום
בהאסור ,השוק הגדול ביותד לגד �
י ר ו ש ל י ם  ,יום בי  — .הסכם
גיהלו
�אוויר,
ומיל
שריון
סות
השיא הקודם .תמ� כדי כך הציב עינים בצפת הודו ,בפרהק של כ* 50עבורה עם החברה הירושלמית לסיג �
אתמול טאכק סרתק ,כו גיזד קריסטל שני שיאים נוספים — קימ מכאן ,וכפד אגשים געצדו .הם� דיות בבירה ,נחתם על �ידי ש .לו �
הו השריתאיה ,א*ופי צה''ל במצב כריעה —  373נקודות ובעמי  -גגות מזון אירעו גס בכלכורה .ב� ריא' מזכיר אגידת פועלי המזון ב-
I
דה — .360
קופש�דהאי  ,ובתריסר ערים אחרות [I1 ,מועצת פועלי הכירה-
— .2:3
סאת כתבנ! לע נייני תעופה
לרבות אז ר מגוריו של ראש �הממ�  1ההסכם מבטיח העלאה של  3אחיזיס
המשחק שנערך כפפגדת ההכנות
ת ל � א ב י ב ,יום ב' — .שלטונות
נשכר היסוד החל מת � 1.1.64לפועלים
שלה לאל בהדוד שאטטרי.
לגביע-הרמסכ"ל  ,שהמשחקים במס-
המצב הוא חמוד ביותר באיזור ומאומנים וקופת התטמולין של  45התעופה האזרחיים של שליש המדי-
גרתו ייפתחו ביום א' ,היה מרתק.
הכולל אה מהציתה של הודו בקי -ז *ובדים במפעל תיהפך לקופת פנ � נות הסקאנדינאביות :שבדיה ,דניה
פרפ מעניין :כל חמשת השערים
ונורבגיה ,הודיעו לא�מכבר לבריה"מ,
נפחדת הכדורסל של העיר רוב .דםדינית אוטאר �סדאדש .רא* ניד .במסגרת .מבטחים".
הובקעו ע"י שחקני היעל" ת"א...
"
הסכם עבודה נוסף נחתם בבית� כי לא ירשו עוד טיסות �שכי לאר �
ובן-ברוך נתנו מק -הפולנית ורוצלאפ תגיע ל� גיםטאן ,מהאראםטרה ,פהאדירה �
דני בורסדק
חרישת לביסקוויסים .הדר ,-דיםעםיק צותיהן על �ידי מסוסי .אירופלוס*.
דמה לשריון במומיה הראשתה ב -פיקוד פישראל פחודש סס � פרדאש ,דיהאר ימערב �בגגאל.
לפי ידיעה שפורסמה ב"אביאיישן
באוסאר �פראדאש ,האיזור החק:? -יעלה מ � 100עובדים .הסכם עבידה
שני שערים בדקות מ ו .36-בור-
"א �
סוק העלה ל 0:3-לאחר שער נוסף ממכר ,כאורחת מרכז הסד לאי הדל ביותר של הודו .גפםר על חי מבטיח העלאת שכר של  4אחו -דיילי" ).יומון התעופה"( הטיסה י
"
כמה מקרי מוות ברעב .מקורית ממ -זם משכר�היסוד השנה ו� 4אחוזים רופלוס* לעתים קרובות קבוצות ל�
.
בדקה ד .57-.רק אז התעוררו האווי -על"
הקבועה הסולנית שתורכב משה -שלתיים הכחישו ידיעות אלח ואמ! -זונה הבאה וכן הגדלת דתוססת ה � כיאנדינאביד" בבקשה רשיון לכל
ראיס ודניאלי הקטין בעמד-שערים
קני שלונסק תקיים  5—4משחקים ת ,כי הן מופצות על �ידי יסודות כלציעית לפועלים האחראי* הגדלת טיפה בנפרד .עתה טוענים השלסני �ת
בדקוה  61ו .76-שסש גלידסן.
י 'י ההבראה והעלאת מענק החבים .הסקאנדינאבייב ,שלא יאשרו עוד בק-
בישראל בין ה � 2ל � 12בספטמבר .אנסי �פמשלתיים.
התע �
י
* זכם עבידה שלישי נחתם עם מכב � שות מסוג זר* מאחר שהסכמי
ביניהם אהד נגד סגל הנבחרת,
סיכות הפרפור
נ"" .גליה" המעסיקה כ � 50עיבדים .סד ,עם בריה"מ מאפשרים הטסת
שיופיע כנבהרת חל-אביב.
ביחס לסיבות המחסור שוררת  0914העבודה החדש מבטיח את ה� כבוצות בסיסות הסדירות במחירים
במברק שהגיע ביום א' לתל-אביב
המקובלים
הסוציאליים
ו-אים
בענף נמוכים.
מספר הפמרסלנים כסגל אישרו הפולנים את בואם.
מחלוקת .הממשלה סיענת .כי למעשה
היסוד ב �6
ו.ן

מי יממן ץ

פועלי
מחלבת
,,
"תנובה
חזרו לעבודה תקינה

;סוף מעמיד א (
לל � ,א נ �אה ;� :ש .דיא "ץ � �*
דב � �ב 'מכיינ  ,א �:כריך כתי אכ•�
�ב והתעניין יל ב,�...סעה .בהשי -

ה י פ ה  ,יים ב' — .הכינוס העולמי השישי '•:ל ד"כתדרית
�רפיאית בישראל נפתח הערב בטקס הגיגי בא �ליז התיאטרון
העיריני בהדר �הכרמל ,על �ידי נשיא הכינים ד ייר י .א י צ - - -
ב י ט ש.

זאוואסיני הציע לה מיד תפקיד בסרט שזה שנים הוא הולם
של הגשמתי .המדיכר היא בסיפורה של אדים ברוק ,סופרת יהודית
צעירה ממוצא הוגגארי  ,הגרה זה שנים ברומא ואשר כתבה ספד
המטפל במאורעות השואה .ניבורי הספר הם נערה יהידיה מהוג�
גאריה ואהיה הקטן יהעיוור — שנתייתמי מהוריהם ,אשר ניספו
בשואה .הנערה היא לעיניים לאחיה הצעיר .היא מספרת לו כל
הזמן על העולם הרחב ,על האגשים המתהלכים בי  .על השמש,
הירה והכיכביס• על חצמחים והפרחים.
כאשר הגאצים ניגשים לבמ את .הפתרון הסופי' בעירה
ההוגגארית הקסגה .בה הם תיים ומעלים אותם לתוך קרון�רכבת.
המיועד למחנה השמדה ,הנערה הרחמניד ,משכנעת את אחיה
העיוור ,כי נוטעים הם לכדד הגדול כדי לראית שפ את הרהובית
והשדרות האריכות ואת המצבות ואת הפסלים אידותם סיפרה לי
פעמים כה דבות...

שריון �
חיל�אויר 2:3

הצוחנים

נורבגיה ,שבדיה
ודניה אוסרות
טיםות �שכר
סובייטיות

בדבריו עמד המרצד ,על הרמה
יהדסות הנדרשת פעמנ• יהטעיכ.
כי החינוך שלגי חייב להיות מכוון
לא לענייני השעה בלבד ,אלא ל-
מחר ,כי .אני שוללים לחלוטין
אח המציאות השולטת בישרא �' יכ�
עילם".
כן ציין ד .בן�גוריון � : ,א ':לא
ז' נ שה ,יוש כ' — .הוועידה השיךדאומית של האירג"
נשכ �ן לבטח כל עוד יישא גוי אל
תריח ניש היהודייש הדלה היוש שריוניש לקראת שינון מועצה ע*"
גוי חרב והדגיש ,כי פעילות
קיבעית בהיססיריה 'י א פחות  :יאשר למית להינוך היהודי .המיעצה ,אש• תעודד *תתאש את
ההינוך היהודי שעולם שודו כ אשן הישוד לקיומה שד הי•
הכוח.
� הדיתי' תשש כנראה שאירופה".
בסיף דבריו קרא יהסתדרית ה
רפואית בישראל לגאיל אח כת יב �
המחסור החמור במידים יהידיים אמריקנית יהי �  12חברים במיעצה,
י
היד הרפיאיים של חכמ ישראל היה אחד הנושאים העיקריים .שנדיני ישראל תהיה מייצגת על�ידי  8חב�
בדורות הקודמים ,הפזירים במוזיאו� היים .צויין .שפחות מ � 25אהיז של �יב ,אירופה —  ,6אמיילה הדרו �
נים בעילם.
הילדים היהידיים באיריפה מבקרים מיה —  ,5יכל שאר המדינות ליגות
הדיונים המעשיים של הכינוס בבתי �ססר יהודיים .ד"ר �יסף ליק� קנדה .דרום�אסריקה ,איסטרליה י-
יתחילו ביים  ':יהביקר( עס חסימ� שטיין מניו �יורק ,נשיא אוניבר יס � פרם ייוצגו על�ידי ארבעה נציגים.
פוזיין של .נגיפים יסרטך .בסימ� טת .בר�אילך אסר' שדרישים ל-
כפגישה בשנה הבאה של *עידת
פוזיין זה ישתתפו  :פרופ' נ• גולד� פח-ת  5אלפים מידים ,כדי לספק האירגינים היהידיים יוחלט על גי� /
בלום )ירושלים^ ,פריפ' י  .ברגכלים את הצרכים המיידיים.
קומה של הסיעצה ,יאז נב " בדורי
הוועידה הקימה מיעצה להיניך ,בעלי ה תפקידים ,שיעמדי :ראשה
)רחובות( ,ד"ר א .קוהן )נס� ציוגה(,
ד"ר נ .טריינין )רחובית( יפרוס' מ .שתפקידה לסייע בפיתוח דשת ה�
בינתיים ,יוקם מרכז לניהול ה�
חיניד היהידי ילפעיל לפתרין בעית עניינים המינהליים �הכספיים ב^יי �
ביניש�מלניק )היסטץ ,ארה"ב. ',
בהמשך םימפוזיץ זה ירצה פרוס' המהסיר במירים .למיעצה יעד �פיעל יורק .כן ייקם בירישלים צ �סד ל �
נע -ר1
בן  11חברים .לקהילה היה ודי ת ה: -וחקי של :עיות החינוך.
א .ב .סייבין )אדה"ב(.

תוקם מועצה עולמית

לתיאום החי"ר היהודי

מיליון � למגלה הנעדרים באלבמה

בערב עביי הצנחנים במצעד ב-
רחוכיתיד ,הראשיים של רמת-גן.
המצעד ,שחזו בי יבבית מתושב �
העיר ,התקבל ליד בניין העירייה
על�-ד � אליף פיקוד המרכז  .מפקד
ה � ל-הצנהניב וכן על� יד� ראש�
העירייה יפל �דיה הבכירים.
ע � לבמל יש :גב שג ��י י� .
כריה :ישראל.
א �פנ �ע� המדטיה הצבאית נ �ס'
היחידה ודגל �ה פתה � את המצע* .
 .בניה המאומצים של העי�" בעלי
הבימתית האדומות ,צנחנים וצג•
הנ"ת ,זכי לתשיאית רמוה .
:תיס דמצעד היסעי הצ:ח'* .ש אל

הפארק הלאומי ,שבו ;עי �ז' כנס

.מונימיז צה' ד הובש "עתים
ק�יבות הכומתה חאדימה-

"זה  .:? 10י �•:סיף צה•' -להיות
צבא הליצי  1המסר המפריד בין העם
שחמ �
י
בי שראל �אייביו מסביב .דומח
ניסין שיי צה"ל חיבש לעתיב קרי�
בות את הכ �מתה האדומה' — זאת
אמר הערב סגן שר �הבסהץ שמעת
פרם ,בכנס הצנחנים שהתקיים כ�
פארק הלאומי מיפודגן.
תלילח הרחיב סגן שד �חבסחיי אר.
הדיבור על חלקם של הצנחנים
במיבצע ליש בהדגישו• ,בקדצוח
איד ::סבל החיל אסידית! אילס
מע �לכ י א הפסיד פעדכד - .דבר
שהכריח גם את חאוייבים להודות
בע �צםתו .כאז כן עתה ,פחודיס הצ�:
הנים מילד כיחי המרתיע של צה'-י ,
כיח הדרוש כיום לא פחות מאשר אז.
את כנס הצנחנים פתר מפקד היחי-
דה ולאחדיי השמיע דברי ברכה
דאש �עיריית רמת�גן א .קריניצי.
הכנס ,שבי השתתפי אלפי צנועים
ש �ציבוד,
קציינ �צבא 'אי י
הסתיים
בתוכנית אמגותית ובקבלת �פגים י-
,
קציב היחידה בקפה .הכרכ' ש�
בפארק.

המעבר למשוח
;סוף כעב' (4
כמות הגדולות הרכילות 9—20
שטד � �
מונים ,ו �י צרניהן עיבר �ם ל
אחרים.
המכונות הגדולות מצריכות —
פרם להשקעה ראשונית גדולה —
גם כוח-אדם מאומן יקר כדי להפ-
עילן.
מברעותיהן הן איטיות ,ריבוי פעי-

ש י ר מ י נ ג ה ש )אדאשאמה( ,יום ש' — .ההיםושים אהד שלושת הצעירים ,שנעל �
מו שהודש שעשר שמישישיפי הוגברו ורווהות שמועות ,כי הפ.כ.אי .מופה להפמיה פרפ
שפפי )מיליון דולאר( לשל מי שישייע שגילוי ;ירלש של הנעדרימ — זאת מודיע היום הע�
תון ,,בירמינגהש ניוז' /המצממ את דבריו של אהד השריפיפ במדינת מיפיפיפי ,שפ לות ההכנה ,או הצורך בהפיכת
:ראו לאהרונה שלושת הצעיריש .לדשרי איתיש �יי היציא שש � הפ.ש.אי .ששיש של שלושה הנתונים לכרטיסים או סרטים מנו-
קבים? ההוצאות העצזמות הכרובית
מיליון דולאר על ההיפישיש.
בכך אינן מצדיקות

שלושת הצעירים הנעדרים  -על אירגין שנלחכ לביס יל האפליה הנעדרים ליימם ה�� 43מאית חיילים,
ש �בטהץ םיסיפים ל-
שיםריס יאנ י
הלבנים מייקל שוורגר ואנדדיו גוד� הגזעית.
בינתיים נכנסי החיפושים אחר חפש את הנעדרים.
פן והכושי ג'יימס צ'ייני — נמני

מיצא המשמד

יהודי מוסקבאי מוחה
"על הטמיעה מאונס'
ל ו נ ד ו ן  ,יום בי — .משרד• של לורד כרגארד ר א ש ל
פירספ היום נופה מכתב כלתי�התום ,שנשלה אל לורד ראשל
מכריה"מ מאת "ותיק מלהמה מופקכאי והמר המפלגה הקו�
מוניפמית" הפ"כיימית ,המ"הה עד הטמיעה מאינפ" של
"
הקיבוץ היהודי השוכיימי ותוכע
השוואת מגפו עפ זה של
הקיבוצים היהודיים גארצות הקומוניפמיות במזרה �איד"פה.

כזכור התקיים בישראל במשך זמן
רב ויכוח סוער בין מחייבים לבין
שילח המכתב האלמיני מבקש כ�
לורד ראסל לפנות בעניין 'ה לראש �
שוללים של התרת טיסות�שכר לארץ
הממשלה ניקיסה חרישצ'יב 'לש�
ססלאנדינאביה.
ד"ר א .להמן' כנהל כללי מ -לוח את נוסח המכתב לפירסום ל �
היידי
ירחין
�
לאומ
בנק
של
שותף
לי שראל
הסובייטי .סיבייסיש
בע"מ ,חזר מ אירופה ,שם ביקי כ• היימלנד".
אסון במיכרה זהב
עניני הבנק.
"כשש אנשים רכיש' �
בדרום�אפריקה
הדכתב שוגר .לדברי כיתבי . ,ב -
ב ל י ס ו ר ו י ס ז י כ ס )סראנס -ד"ד ווידיאמ ;דממן ,פסיכו-
אנשים
שם
בו,
רבים"
 .נאמר
בין�
לוג ומומחה בעל מוניטין בשטח
וואל( ,יום ב'  - .כירה .אשתי השיקום המלצועי ,הגיע ארצד �. .היתר .כי "אף�על�פי שכברית�המ'
ושלושת �לדיו נהרגו כנראה
כש� יום ב• במטוס " אל�על'' לביקיי :ן עצית חיים כשלושה מיייין יחד*
ביתם שקע הבוקר במ �כרה זהב שישה שבועות בכסגית ח ילופ � מו -דים ,אץ להב עתין משלהם .לא
בבליפורויסזיכס.
מחים של המנהל לשיקום מקצוע* בסיסקכה .לא בקייב אי במינסק
הבית ישני בת �ם אהרים ,שניב -במש �ד הבריאות ,החינוך 'הסעד אי בכל מקים ריכוז אחר.
נו מעל למיכרה-הזהב  ,נתכסה לח?
"איו ספריות 'ידיות! אין ב ית �ספר
לוסין באדמה לאחר שנוצר ביר של ארה"ב .והמועצה לשיקום מק-
יה �דיים .ששט �יכל � איה חריצים
מטר .משפחות צוע -בישיאל.
בקוטר של כ�200
בכך ללמוד את הלשין היהידית .אין
מ 20-בתים נוספים בעיי הכוי �ם ,
אגודת העתונאימ בת"א ,איי .פיעדינים• ת �אסרא �ת א � מרכזים
מ-
ק"מ
כ75-
של
הנמצאת במרחק
לוב
בבית-סוקו
אתמול
חד,
:ס-
את
אחדים של סעילית תרביתית .י �
ערבית ליוהאנםבורג ,נמלטו כש -סהת התרבות ומנחלת המכון הא• שים אירגין ציבירי  ,שישרת את
שמעו רעידות חשודות של הקרקע .טלקי בישראל ליד השגרירות הא -האוכלוסיה היה �דית".
המיכרד ,בבליפורויטזיכס נמצא טלקית בישראל  ,ד'ר אלסה ג'ר-
האיגרת ממוסקבה מיסיסה ,כי
בסמיך למיכדה דריפונסיין ,מיכרה טיני.
.לצערי� העמיק אין זד .אפשרי —
) ע"ר1
הזהב העשיר ביותר בעילם.
ק .יהלומי  ,נציג תנועת ניעי יאפיל' תסר תיחלת  -ל העלות
"
הס �
י
הרצליה" את הבעייה לפני תממשלה
לנוער"  ,תלמיד גכנסיה
,.
בן ה , 17-נבהר ביים ב' כעי �ב בייםית א' אירכין אחראי אחר .אין
הרוגים ופצועים
יר �נ �ער"  ,שייפתח אנו תובעים דבר; ,יסף לאיתן ה�
לתפקיד יאש .ע
ב !6-באוגיםט ב:נ � �,.ר'ד הכזיח" זכייית מהן נהנים היהח�ים בסילין,
בהתנגשות רכבות
בד �מניה יבצ'כיסליבקיה"
בתל-אביב.
בפורטוגל
סהורה ששוו י שי למעלה מ� תגמתכ  -הזרה למוסקבה
לורד ראסל שלח את המכתב
ל י ס ב ו ן  ,יום ב'  — .שני אנ 0000 -י"י נגנבה ע"י אי מינים ב-
,
-:
נפצעו
שים מצאו מותם ו38-
פריצה :יעזת שביצעה איר ליים לבסאון הסופרים הס �בייטיים "לי�
הלקם קשה ,בהתנגשות בין יכבת ב' במחסן חברת אספקה לנגב ,ה� סראטורנאיא נאזסה'' �כן ל"סיביי �
נוסעים לבין רכבת דיזל ריקה ליד
סיש הייסלנד" �ביקש לסיסנ אית �
שוכן בעיר העתיקה.
סנסארם  ,בכרתק של כ 75-ק"מ
בלוויי ת מנתב�לוואי שלי • כי :אמר
נד
פרית
30
שד
נושף
ממען
צפונית לליסבון.
כ' .בפה אזרחים סובייטיים .ביניהם
�הצהדיים
חר
א
ב'
בייפ
יצא
עיית
היתד ,זו ההתנגשות השניה של
חבר• מפלגה .כתבי ל' לאחרינה
התעיפד
תבדת
של
מייחד
ימים.
כמסיס
שמונה
תוך
רכביה בפורטוגל
'�
בעניין זד. .,אזרחים � :בייסיים אלה
לפני כשבוע ידדה רכבת נוסעים .ק.ל.מ ".לטהראן' כמס:רת המש�  -ג^פי כאיגרת �  :ל �ל �רד יאסל
כן הפסים ליד אוסורסו 99 .נהיגו ליחים של חפרית לחייה החקלאית  -ריצ �ם �יהנות מן הזכ � י .לחיים
)ע''*( ש ל משפחת כפרפיר.
י 78-נפצעו.
�'.רביתייכ מלאים ^ ברית�הסיעצ �ת.
ר,ם יהודים 'הם סבורים •: .מונעים
2ר.ם את האפשרית לחיית חיים
מלאיב ומספקים בבריה"ם .כיוון
שנשללו מהב השירותים התרביתיים
הניתנים לכל קבוצות המיעיטים ה�
לאיסיים �האחדים בבדיה"ס".
לירד יאסל מבקש לסרסם את
שתי האיגרות וקובע י ,אני כיתב,
כיוון שיקר לי תצדק ייקר לי שסה
הסיב של בריהיפ: .ל עוד לא
י ר ו ש ל י ם  .יום בי — .קבוצת מצילי היהודים מהולנד
"ע"ש ירימו את קולם אנשים ,ששני דב�
יופ וםסרוויל" בלוויית הניצולים עלו היום ל" יד�ישם" .הי? רים אלה יקדים להם .יזיק הדבר
הזכרון .כדי להשתתף בטקס מיוחד ,שנערך יי כבודם.
לדי �קיים בשלום בין העפים יל�
הבנה הכללית בין עמים יממות"
פיופה �הכוח של הולנד בישיאל היא אירתת הנ �צילים בארץ.
מחבר האיגרת ללירד ראסל ציין
נב' ווסטרוזיל הפתיעה את קהל
�רעייתי נכחי במעמד זה.
יד� ושם* קיבלי את פני הנאספים בשפה העברית ידבריה במכתב � כי יהידי בריה"מ קראו
מסעם .
יו"ר *שית המדון ,השאירו רושם עמו ל ,זיל השימעיס :את הדברים שכתב לתדישצ'וב ב�
האורחים סגן
אדואדד :לבר ,יחבר הוועדה לציון ,,האדם הרגיל לאםינית סבע ה� עניין אפליית יהודים יהמשסטים
;0ם*א1
חסידי אופית העולם ,גדעת האיזנד .דירשיב קרבנית חיי א� :ש .אך הכלכליים בבריה"מ.
בטקס ההתייחדות כאוהי  .יזכור* עד היים קשה להאסין דכעשי הש י
העלי גב' יילי וופטרודל יבגה את מדד ,בתקיפת השואה :עשי על �ידי
נר התמיד לזכר חללי השיאד .י
יג � האדם.
ישנו שמי של אגם
.ראינ י באוהל .יזכור" שמית מח�
בידיה וגציגי הניצולים קיאו ב�
עביית ובהולנדית את ניסה ההת� נית ההשמדה חרוטים עי אבן" .
ויקטוריה
יתדית .שנוהגים לומר בסקס זה .אמרה הגב' יסטרוויל • בין היתר.
בני יבתי של ייפ יוססתויל הניחי .אבן שהיא סמל תנצחייח
לדכי�
נ י י ר ו ב י  .יום בי  — .אגם ויק�
,
זר פרחים על קבר אפר הקדישים .העבר' שישאו חיות כלב � :ינסעני טיריה יזכה לשם חדש — אפר
בתום הטקס נטעת נב' ווסטרוויל בא �ר חשמש עצים  -סמי' התחיה אמש .באסיפת המינים בקיםימי ש-
עץ בשדרת תסידי אימית העילכ �העתיד''.
ליד אגפ ייקטיריה �אש מפשלת
ע"ש בעלה יעל שפה ינציד המצי-
דברי הערכה יתידה השמיע נצי :קניה .ג'ימי קניאטזד
עץ שני עיש המחתרת
לים
לדברי הידיעה .שנמסרה ממ יק �
נטעי םהילנד  -קביצת ווסטד� הניצילים .שאיל זיג''.
חחליצית
רות ממשלתיים אפר קניאסה אל
וויל.
מייסח �חכוח של ה"י:י כישראל .המתרגם בעת אסיפה כעיר קיסימי.
מפירות ומעשי גכורה
א םנםבלט ,ש:על את סידרת ה �
גדעת האחנר סיטר עי� סעילית :אימים .הבליט בדבריי את היתס הנמגאח במרחק של  360�:ק''מ
ההצלה של "פ ווטפריויל יחבדיי הלבבי ב' :תקליב תהילנדים ב -מנייריבי " :האגם לא ייקרא עיד
יציין את המסירות 'מעשי הגבירה ישראל בכל מקים כי הם פיימנים  .ייקסוריה' .היא איני רכישה .נצ�
בסיים חילק גדע •ן האוזנר ל-
של המצילים .שסעלי למדית יד
סרך להשיב על שפ טיב עבורי*.
סכנה שארבה לה* הא �זיר אפר מצילים את התעודה המייחדת של
ש �זרח אפ�
כידיע :קרא האגב י
דברי הערכה מייחדים לזכרי של נסיעת עץ בשדרת תסירי איפית
ריקה על שם המלכה •יקטיריה.
"ס יוסטרוויל ,שהיצא יהיר :בגלל העולם.
)דאה רשימה בעם' 2י1
;עיו1
מעשי הצלה ולרעייתו ויל'  ,שכעת

2ב^מ0א/**% 0

קבוצת " >ופ וסגורונ" ל'
והניצולים  -ב" יד�ועגם

עצמן גממדי ה-
אר-ז• לעומתן ,המכונות הקטנית
אינן דורשות עבודת הכנה .תפעולן
פשוט וגמישותו מאפשרת .קבלת
אינפורמציה שוטפת ומיידית
בארץ נעשה נסיון ריכוז ג הנהלת
חשבונות תפתירית של הק �בוצ �ם
ע"י ש �מוש במחשבים .הנכיון לא
עלה •פה והמשקים ההלו לרכוש
לעצמם מכונות להנהלת-חשבונוז .

חלק גדיל מאנשי המשמר�תלאי םי ,
שנשלח � בשב �ע שעבר לריצ'סםר.
:די להשליט סדר כעיר לאחר ה �
התסרצייית ,שאידעי בשביע שעבד
החלו לצאת מן המקים אמש•
כ� 300א:שי משטרת
המיי:ה ייש ברובם מתועדמ ,אומד" ,שנתנו
אר' עיד בעיר.
:די לשמיר מפני להם מעקב שוסף וישיר אחר הפעו -
התפדצייית הדשות של אליפות.
לות.

התקי"יות נמששות

בג רסי סיטי  ,בפדיגת ניו �ג'רסי
זרקי  300—200כישים אב:יפ ובק�
ב �קיב כא:שי המשטרה בחלק ה-
כושי של העיר' לאחר פעצרם של
שני כישים שיכירים על �ידי ה'
משטרה.
בניי�ארק שבקרבת מקים נערכה
של
אסיפה
כישים
2500
ללא כל
תקרית.
כפעילה ילא תקדים שימשו שיט�
דים כושיים ,שלא בתטקיד כ�
סדרנים ,בעת שנשיא האגירה ה �
לאימית לקידים האנשים הצבעיניים
�' מדינת מיסיסיפי  ,אהרין הנרי' נאם
;אומי.
בקנזאס סיסי לחמו * מעלה מי1500
כישים :נד המשטרה כשעית ד.ביקר
היים .ההתגיששית החלה �*� :ניסתה
הםשסדוו לפ:ית דרך  -אמביל:ס לי �
מכו:ית :באים.
:פצעי עשרה אנשים ,ביניהם שלד
שה ש �טרים.
)עיר!

הולנדים
 ,סוף מעמ' כ'(
הסותרים ; כן שיחררו מתוך בתי
הולים .קרה והאחיות ח �ו הברות
מחתרת .. .או-אז היהה ד"התנסלית
םבויימת  :הפצועים היו נשדדיק"
"
מעל האלונקה  ,בעוד הגרפג �ם מוצ•
א �ם את האה �ות כפותות *ד �ם...
כ � הגיעו ארצה  70חברים -שנת
 — 1944כעיצ• -.� :שד דמלחסר!
יום וסטרייל ורעייתו נאלצו לה-
עתיק את מגוריהם .הם פיזרי את
ארבעח �לדיהם הקטנים בין המש ?
פהות — כמו את �לד� היהודים.
י  .יסטרויל נתפס על� ידי הגרמ-
נים באחת מנסיעותיו אל הגבולות
יהוצז :להורג.
שושו נתפס כגבול הי לנד-בלגיד,
בדרכו להעברת ממדים ל~�יי�ץ
הוא מצא את מותו בכלא הנאצי
??¥

ועכשיו — על אתת מגבעות
הרי -מנשה  ,על-יד קיבוץ גלעד מו•
ריק  ,,יעד ופטדויל'' ,וביער  -מצ-
בת-אבן צנועה לזכרו של שושי...
רעייתו של יום — וילי וסט �  ,ל
— היתה פועלת יד-ביד עם בעלה.
�יא נתפסה בכך ונשבתה :� ::ה
ריכוז > ב ,(1943-מקום שם שהתה
במשך כל �מוח המלחמה ,כש �ל יד.
מפוזרים.
עתה הגיעה עם הקבוצה א י * ; ,
יחד עם ילדיה .את השפה לע- -
דית למדה ל� כיריד ..שמעת � �
אשתקד  ,בהעלותה קיום לדמותו
של שושו .היא מ;.רת תגופ ת
בארץ אצל בתת ,שנישאה דיי. � �. .,
שלוש מאות �שיאלים• ,יצא � �.ו-
לנד מאותם הימים ,שומרים עי קש-
רים הדוקים .הס-דר שהזמ �נ' את
ידידיהם הנו �צ �יב? ששרדז מאותת
מחתרת.
מוסדות הממשלה מיייעיס נידי-
הם .הם גס ש ג •דיי כספים בינם
לבין עצמם • ,לב ש דאגי להב יאם
ארצה והריהם דט ;£ים בא—י �זב .
כהסעתם ,כשהייתם בעיר ובקי-
בוצים בהם היים ניצול �הם•
 19ימים יבליי :.ארץ.
ב 11-באוגוהס  -יום הוצ'והו
_
�קיימו
להורג של � ' .ססמיל
אזכרה ביער � נ שא את גמר;
�י � ג פגישת •�ע �ם
יערכו בקיבוץ י
עם ידידיהם מאז .תם גם �בקיו
את חבריהם  :לייצ-ז תול �ות ואד
רטיבת הסיום יערב עם ידידיהם
בקיבוץ יקום•
נשיא המדינה �עייזך להם קב;י ן�
פנים ; 'יפנשי י.ם וש שרת�החיץ
הם יביא' אל ' .ד-ושס"  .מק ס
שם �טע • עצים � .כיל של יבש -

נתנרש ויאחר? ••י"ג •IV

מפונות לעשיית השבתות

מכונות אלו  ,שהיו קיימות עד
עתה בלועזית ייובאו ארצה גש
בעברית תיך שנה ע"י חברת "א �ד-
גר"  .מכונה כזו תכין חשבונות
ללקוחות ותוכל גפ לבצע חישוב
משכורות.
במכונות הנ"ל וכן במכונות ל-
הנהלת חשבונות מסוג " אותר" קיי -
מת אפשרות לקבל .תוך כדי עבירה
שוטפת ,סרס מנוקב לצורך הכנת
ה �שיב �פ סטאע �סהייש בלשכות ש-
רות.
כן הוצגה מבוגר .יהגהלח-חש•
בעלת
בונות
 196מככגים ,המהווה
מהפכה בצורת בניית המונים2 :י
מונה הינו בעל יתרת זכות  ,עפ
אפשרית של העברת סכומים ממונה
למינה.
חברת " אידנר'• מקווה להביא
מכונה מעין זו ארצה בתקיפה הק-
רובה.
,
)מדג �? כנדל מחלקת התיכנון של
דברת " אירנר''(.

מחשבי י .ב .מ
;סוף מעמ' (4
מאטי�ת .כל המהווה הייג מה-
מקובל *פלס מהמחשב וימהר להכ-
רעת ההנהלה.
שיטה זו של גיפו � והכרעה בבע-
יות סלקטיביות מבונה שיטת ניהול
באמצעות הרעים.

הצוית דפיתוה שימית עיבוד
נתוניש של הברת י.כ.מ.

חברת י.כ.פ .ישראל  ,מקיימת זד,
שנים מספר ציותים לפיתוח שיטות
עיבוד נתונים ממוכן לתעשייה .פר•
עבודת התיכגון של מהנדס� הייצור
בצוותים אלה ככר פועל בהצלחה
בכמה מפעלים בישראל מאמצ•
הצוות כוונו למתן תשיבה יבעימז
תיבנין ות"סעדל של כייו-אדפ )לר-
בות שכר עבודה .פרמיות  .מנגנון,
תכנון כיח-אדם ליעוד �כוי( מלא �
;פיקוח 'תיכנון חומרים תיכנון חי-
מר �ם לייצור  ,קניות ,ספקים  ,ניהול
כלא• בתהליך ,ניהול �פ^ןוח מלא �
תוצרת גמורה ומכירות( ,המחיר,
תכנון ייצור ופיקוח אי:ות  ,י-
.?££7
בשלב השני של פעילחו יעסיק
הצוות בתכניות ההנדסיות בייצור ,

הקשירות ב 8£-א0?£**110
.$£*£0£1

נוכח המחסור ההולך וכחכי�
בכוח-אדב בתעשייח �הצורך להם-
נות כירב כוה�הדאס לייצור ה- -
שיר — עושר ,חברת י  .ב.מ .ביש?
רא י' מאמץ כיגבר לפיתוח תיכנ�ית
?אוטומאטיזציה של תהליך עיבוד
הנתונים על-מנת לצמצם עד למי-
ניכופ הכרחי את ההזדקקות לעבודת
הכנה לבלרית.
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