
� היקף המור ההדדי בין ישרא� ל
�ץ מתרתב 'הילך. :<— נדל הי- שווי
�; יכו שהביא � � �של צוא מישראל 
� �.דאז• המסמר לצמצים ניכר בפץי? 
�י �יניה - מל* אתמ בין שתי המ
� שיוייץ �ש:*' �ני?  השר עקיבא :
, מר ז א• וד"�שטיץ, בפניש� בישראל
�כה :לשנת השי בירושלים. �' :ב מר א אליה*. מנה*,תם' שנעי בפנישי-, ;כ
�ץ כמשיד המסחי י� הטיית :ד.".�

ד.�.<שיד.
�י-יץ, נדי �.ש �שראר  היציא מ
�2א19 ל�24.7 נד16.9 מיליין דילר נ
�963ו. *אילי היבוא מ-ליין יולר ב
�^27 מיל- �963ו כ משויייץ יטתכם כ
יון דילר, לעיסת 23.2 מ לד
בשנת 1962• הפעי במאזן י.מ:חדי
בין שתי הארצית :צטמצס, איפוא
�ד.ג מ�ד.6 מיליון דולר :•1962 י

מיליון דולר ב�963!
�של"ץ בזיקי - ישראל מייצאת 
�.�ר, מיציי' יהלומים מלימשיש, פיי 
: לפה נמס, אכיז• אד*�. סזון, בנו•
�יד? בנדי"ם ד � אב�. יכן פי ישמנ* מ
�א משדייץ מיצר• הלבשה שינים. י.�:
כולל כעיקי מניניה •לבשיייכ מי-
י מדעי י צ ניים, שעונים יחדקיהב' 
�יפיאי, חוטי: מניכיב לינתטייס י

עיד.

V . �מצם הפער ב. 
V סחרי עם 8י��.

נחתם הסכם על שותפות
הממשלה בחברת אשדוד
דפכפ על כניפת הממשלח כשותן! שווח לחפרה לפיתוח
אשדיד, •טרואקנזיפית מיוו הקמת חחפרה, נהתפ אתמול
�אפיכ על ידי שר ראיצר, חמפחר והתעשיה, מר פ. כתל

פפיד — פשפ הממשלה, ומר ע. פן�עמי, פשפ חחפרח.
� �הסכס נכה' בל ת בעת חתימת 
שיתפ�מ הניבחיימ בהברת אשדוד
אש- חתמו על ההסכם כעדים יכו
חתב כעד העי"ד י. ש. שפייא

אשר הכין את טיוטת החוזה 'אשי�
�ו''ר הדירקטוריון של חב� �כהן כ
דת הנאמנות, שהשתתף בהברה

מטעם הממשייה.
6%! לחנוך "השפלה

תהיה ההסכם החדש קבע שהטפשלה
שותף במחצית הון המניות של ""
חברה, רכושה ורווחיה. הממשלה
תיוצג בחברה ע"� חברת נאמנות
, לן שכל מניותיה יהיי ביד* האוצר
תוקם אגודה לקידום ההשכלה וה�
חינוך, אשד תקבל 10 אחוזים מד,�
דיבידנדים שיחולקו על ידי החברה
לפעולות בשטח החינוך. עקרונות
ההסכם הובאו לתשומת לבס של
חברי ועדת הכספים של הכנסת
והממשלה על •ד• שי האי*•. וזכי

להסכמתם.

חלוקת הקיקע"ת
ושטחי חממשלח

בעת הדיונים האחרונים סוכם כ*
שטח הזכיון באשדוד יחולק ביו
הממשלה והחברה המשותפת בהתאם
לסוגי הקרקע השונים, כאשר כל
צד מקבל חלק יחסי בכל שוג קרקע.
דובר האוצר מסר כי אין בםיס
לידיעות שהופיעו לאחרונה כעתונים
� שונים, כאילו בעקבות ההסכם יכ

� לקרקע של הממשלה לא שסח
בששהי הז-כייז של החברה. הדובי•
� �ם שהי� ביד היסיף שכל לשטח
�לי היא הממשלה *שאיי ברשותה, יא
�תף שיוה הפכה, בעקבות ההסכב, לש
לקרקעית שהן בזכ"נה של החברה.

דו"ח לועדת הש-יפ
:עניני פלפלח

�בת אתמול של ועדת השרים ב�ש
לעניני כלכלה מסר שר ומוצר, מר
פ. ספיר, דו''ח על חתימת החיזה
עם ,,קבוצת ביני עריס' (חברת אש-
�א יק דוד) יהדגיש כי השותפות ה
לגבי השמח שלגביו ניתן בשעתי
�שטה הנמ-  � �לא לגב  .� זכיין להבי

צא בבעלות המדינה.
מנהלי חכרת הנאמנות

� � בראש הדירקסוריין של הברה 
נאמנות הממשלתית *עמוד העו"ד .
.1 3� ש. שפירא, ומספר חבריי יגיע ל
עד כה נקבעי כמועמדים לדירקסוד*
יון: המישנה למנהל הכליל• באוצי

�ב מד ג. זגגי: החשב הכללי מי 
�; מנה'' מס ייבוש מיי י. �דריי בן
מן: המישנה למנהל הכללי במש- סיי
רד השיכון מד בן�ציין מילמן! מי
ד. רוזן, ממשרד הפנים: המנהל המ-
�א'1 הא- �ש  � יועד של מינהל מקרקע
לוף ש. שמיר; עו"ד מלמד מניר
עציון: מר י. כהן מעין�תרוד; מר
� אב* אומי; •מי אריה מנוי• מבנק •'
רהם עיפר שיכהן כאחד מש:• דמי

נהייים של ההביה המשיתסת.

סיפור אחיג שי
שלמה פילוס

מו נסים פיללס מבאר שבע, אחיו
�24, הנמצא ל- של שלמה פיליס בן ה
שבי הכורדים כמזרח קונגו, מסר אמש
פרשים על אחיו. שלמה הוא הצעיר
מבין שלושה אחים. הדא עלה ארצה
בשנת 1956, ערב מבצע סיני. התחנך
�ן. בשומר במוסד החינוכי בגךשמואל ש
ולאחי� סיום שירותו המאי הצסרך

לקיבוץ כחבר.
לקינע• נסע שלסה לפני בשנתיים
וחצי, לאחר שנשא לאשת צעירה יהו-
דיה מקונגו בשם קשי — שלמדה
באולפן בקיבוץ. לא מזמן נתקבל סמני
מכתב מאלכרטוזיל, שבו הוא גותב
שמשפחתו עומדת לצאת לבלגיה' והוא

יצסדף אליה•

דרום ייאטנאם
דחתה האשמות

של ללחמה "חימית"
סייגי ן, 3 ועי' ר). — דדים ויאטנאש
דהתה היום את ההאשמה של ממשלת
קמבודיה בדבר שימוש בחמרי רי-
סוס ארסיים מעל לכפרים שנגביל
�ויאמגאפ - קמבידיה, פעילה דמם
שגרמה לדברי קמבודיה למיתם של

כמר, מאזרחיה.
הודעה רשמית של משרד החוץ
הדרום�ויאסנאמי קוראת לעריכת חקי-
רה כלתי תלויה במקום וקיבעת בי
�ויאטנאם השתמשי בעבד בוהות דרוס
בחומרים כימיים לשם טיהור איזורי
הג'ונגל אשר בהם מוצאים להם מקלס
אנשי הוייםקינג היוצאים למארב נגד

כוחות הממשלה.

מועצה עולמית להינוך יהודי
גנבה, 3 (שמ"א) - צירי הועידה
הבינלאומית לחינוך יהודי, הנערכת
כעת בג'נבה, החלי©• היום רשמית על
חינוך יהודי הקמת מועצה עולמית ל
המועצה המגד? חמישים חברים, היא
� תהיה מחולקת לחמישה אוורים גאי
גרפיים, כשהנציגות הגדולה ביותר בה
תנתן ליהדות אמריקנית, שהוקצו לה
12 מקומות. ישראל קבלה 8 נציגים!
אירופה 6 (מהם 2 מבריטניה)? ארצות
אמריקה הלשינית 5; ו"מדינרת אחדות-
ה (בסוג זה נכללים נציג אחד מקנדה.
�אפריקד" אחד מאוסטרליה אחד מדרום

ואחד מפרס).
15 חברי המועצה הנותרים ייבחרי
�ידי הידעד הפועל של המועצה. הד- על
בר יאפשר שיתוף מומחים כמועצה

ו"איזוך רעיוני או גיאוגרפי של הר-
כב חבריה.

�לדמן ימשיך לעמוד בראש ר"ד פ
� נשיאות המועצה, שהוקשה על�ידי ה
� ועידה העולמית של הארגוניפ היהי
דיים. ועידת הארגונים תמשיך לנהל
את ענייני המדיניות של מועצת החי-
נוך עד שיקבע הרכבה סופית ורשמית

בשטה הבאה.
ניו יורק - וירושלים

קדם לכך ויכוח ממושך וחריף ברבר
�ם של מרכז ריפועצר, ה- קביעת המק

עולמית לחינוך יהודי•

הדיון נסתיים במוצא פשרה זמני�
הוחלט על הקמת "מרכז ארעי" למינ-
�יודק ומרכז למחקר ר-ל וכספים בניו

חינוכי בירושלים.

הקומוניסטים
במונגוליה נגד
"פלגנות" סין

מוסקבה, 3 (ע"רן — המפלגה ה-
קומוניסטית המונגולית שיגרה איגרת
למפלגה הקומוניסטית הפינית םה
מוחה המפלגה על .תפעולה הפלג-
נית" של פקין - מיםרת סוכנות

סא"ם.
� האגרת שתוכנה פורסם כמלואו ב
עתון "פרבור," מגנה כ"כנות ידידו-
� תית" את "הפטיר, מעקרון המרכםיזם
� �ההיענות ל"קריאות חח לניגיזמ ואי

בריות" למפלגות האחיות.

6 ערעורים בעניני "חשיפה
ועדת הערעורים לעניגי ההגנה
על תוצרת הארץ, בראשות שר
האוצר, המסחר והתעשיה, מר פ.
ספיר, דנה אתמול בישיבתה, בששה
ערעורים על התלטות שנתקבלו בוע�
דה המייעצת לעניני הגנת תוצרת
הארץ, בקשר לחשיפת מוצרים בפני
יבוא מתחרה. בישיבה השתתפי,
המנהל הכללי של משרד המסחר
והתעשיה, מר מ. צור, והמנהל הכ-
ללי של התאחדות בעלי התעשיה,
� מר י. ליגקרם. הועדה דנה בער

עודים על המוצרים הבאים:
�לחץ סיכות בטחון, קרסים, מדי
� (מוגומטרים) אופנים וחלקיהם, גי
קים הידראוליים, דבקים מכל הסו-

גים.
בנוגע לסיכות בטחון וקרסים הות*
לט להמשיך בהגנה אדמיניםטרטי*
בית עד סוף השנה, ולאחר תאריך
זה לפתיח את היבוא באותם המסיס,
שנקבעו על 'ד' הועדה המייעצת,
היינו — 80 אחוזים מכם לסכות
בטחון, אך לא פחות מ�2.40 ליי

�80 אחוז מכם לקרסימ. לק"ג ו
�לחץ (מונומטרים) גם בקשי• למדי

נתחדשו מעשי
האיבה בקפריסין

: גיקוםיה, 3 (ע"צ, ע"ר) - חילופי
היריות נתחדשו היום בקפריסין, ל-
אחד הפוגה של כמה שעות, נמסר על
מעשי האיבה באיזור סנט הילריון,
� מעוזם של הקפריסאים הטורקיים ב
צפון האי. כן מסר דובר אי"ס, כי

' קפריסאיס�טורקיים בניקוסית ידו ב�
שעות הצהרים על הליקופטר ממשל-
ו/י קפריסאי בעת שחג מעל לעיר.
� השורקים ירו אש אומומסית, אך ה

הלילופשר לא נפגע.
נמסר כי שני ילדים קפריסאים�
יוונים הובלו הבוקר תחת איום בנשק
אל מטה המשטרה הקפריסאית�טור�
קיו! בניקוסיה. שני הילדים שוחררו
לאדי מבן בעקבות התערבות של

קצין או"ם.
עתץ יווני מתקיף כה או"פ

היום פורממד* לראשונה, כעתון
קפריסאי התקפה ישירה על כוח או"ם
כאי. העתון היווני *אליתיד," כותב
במאמר מערכת, כי "נוכחית כוח
האו"ם בקפריסין שוב אינה נסבלת.
כוח או"ם נועד למלא את שליחותו
ולעומת זאת הוא מאפשר למרד להר

סיף ולהתקיים".

מטרת אושוויץ היתה השמדה
פדנקפורס, 3 (ע"ר) — איש ם. ס.
לשעבר אמר היום בבית המשפש ב-
פרנקפורט כי *ישו מת על הצלב, או-
לם אני לא מאמין כי סבל באוחד מי-

דה שמלו עצירי המחנה".

� העד, ריצ'רד ביק, בן 58, מבאודא
דיה, אמר "באושודץ הכל היה מכתן
להשמדה. לבי שתה דם". ביק עבד כנ�
�49*1 נעצר על הגשת הג במחנה, וב

עזרה לעצירים.
עד אחר, או* קיסל, בן 53 מסר
שהאנס שסארק, בן 43, מי שהיה ראש
המחלקה המדינית במחנה, הרג אם
ובתה ועוד נערה ביריד, ליד .ד"חומה
חורה". הוא דהה את שטארק מבין הש

כל הנאשמים שהועמדו על רגליהם.
העד מסר כי לאחר נסי/ץ בריחה בו
� תא של השתתף כ*1942 הוכנס לאותו
נדונים ימזת בו ישב אז יוסף צירנ�

קייביץ', כיום ראש ממשלת פולין.

משפט חנאצי ניטשקה
� חים מחיפה, אמרהם כהנא, העיד ה
יום במשפפו של איש שרותי הבסהין
לשעבר, הנאצי ריכרד גיטשקה, העומד
לדין בהאנובר באשמת השתתפות ב-
מעשי רצח בתקופת המלחמה בפולין.
העד סיפר, כי ניסשקה ירה בזוג
� יהודי ישיש, כיוון שהבעל תמך ברעית
הצולעת בעת מסע רגלי ממושך של
אלפי יהודי* שנשלחו למחנה המוות

םוכיבור.

חודשו ההתנגשויות
בין "כנופיות"

הצעירים באנגליה
לונדון, 3 (ע"צ). — ההתנגשויות
בין כנופיות הצעירים "מודס" ד
"דוקרס" בערי חוף באנגליה נתחדשו
היום אחר""צ לאחר שהתחוללו אמש

והבוקר.
המקום המועד כיותר לפורענות
היא העיר הייסטינגס, שם מצאו דיי-
גים גופת נעד כן 15, צפד. על פני
המים. זהית' לא נקבעה עדיין, אילם
לפי בגדיי נראה שהוא נמנה על

כניפית "מודס".
המשטרה, שקיבלה תגבורות נוס-
� פות אשר היחשו בדרך האויר מלונ
דון, החלה בסריקה שיטתית של כל
העיר ותוף הים, השוטרים הדפו צעד
� אחר צעד, לעתים בגסות, את קבי
צות הפרחחים עד התחימים מיצו*
ניים של העיר. כן נמסר על תקריות
נוספית ב"גרייס יארמות" שם נעציי

בתריסר צעירים.

מימצאים מהתקופה
הפרסית והפיניקית

נתגלו באכזיב
מימצאים חשובים נתגלו אתמול על•
�גית ה- ידי חבר• המשלחת הארכיאלל
ע-סקת בחפירית בכפר אכזיב. שבחוף

הגליל המערבי.
ליד המוזיאון של אלי אביבי, נתגלי
קירות וחדרים שלמים, אשר סבורים
כי הם מהתקיפה הפרסית 'הפיניקית.
באחד החדרים נתגלה פסלין באירד
של 15 ס"מ, בדמית חיה בעלת •אש
של דכ. כן נתגלי שלושה כדי חרס
�צאו עדיין מהאדמה. יפים אשר לא ה

נבחרה מועצת
עירנוער" 1964

קמי יהלומי, נציג תנועת "נוער לנו-
ער", תלמיד הגמנסיה "הרצליה" בן
� �17, נבחר אמש לתפקיד ראש ."עיר ה
ניער", שתיפתח כ�16 באוגוסט במי

�אביכ. מועצת .עירנועד", בת 31 חברים"יריד המזרח" בתל
�יפו) בחרה (סמגין מועצת עיריית ת"א
גם ב�4 סגני ראש .עירנוער* והם
דורית לנדס, תלמידה בת 16 של גימ�
סיד. .הרצליה"* צביקה גילדוני, תלמיד
בן 17 של בית הספר למוסיקה "מ-
נים", רוני טברסקי, בן 18, בוגר בית
ספר .אורט" ביד אליהו וחיה שרמן,
תלמידה בת 17 מכיה"ס עירוני זי.
ב"עידנוער" יפעלו מסעדות ומזנונים
ולרשות המבקרים יעמדו שני קוזי או-
92� טובוסים של חברת .דן", קו 91 ו
משפת הים וחזור" וקו 28 מהתחגה ה-
מרבד וחזרה• שעות הביקור סד40*

עד 0<114 בלילה.
בישיבת המועצה השתתפו מנהל
� חברת "ידיד המזרח" מר אלישע אל
� �ר וסגן מנוהל םח' ד-תגוך של העי ממ

דיה, מר ז• לנץ.

3 ועדות הוקמו
ע"י משרד הפנים

שלוש ועדות חקירה נתמנו לאחרד
0ר, על ידי שר הפנים: אחת לקביעת
סדרי ההצבעה לכצסת של אזרחי יש*
ראל הנמצאים בחו"ל כיום הבחירות:
שגיד, — לעגין הרחבת ששח שיפוטה
של עירית ירושלים, ושלישית -
להטדר גבולות בין נצרת לגצרתיעי*
לית. ןל כן� שסר סר דב רוזן, מנהל
המחלקה לעיריות ולמועצות מקומיות
במשרד הפנים' במסיבה שנערכה את�
מול במיעמן העתוטניפ בירושלים�
הועדה לבדיקת אפשרויות ההצכעה
� בבחירות למסת פורטה םבציני מש
דדי הפני* התתבווי* החיץ יהמש�
פטימ ובראשה עוםד הר דמן, המ-
� שמש ממפקח ארצי על הבחירות ב
פועל במשרד הפגים. הועוד. תתחיל

בדיוניה בשכוע מבא�

� יהודית"  צילומי "
בשבוע הבא

�יהודית" יתחילו צילומי הסרט 
בראשית השבוע הבא ויימשכו ללא
הפסקה עד לסיומם. על כך נמסר את-
מול המחלקה ליחש* ציבור של הברת
"קומולוס" המפיקה אה הםרט. העסר
רות בהקמת "וןקיכוץ* לצרכי המ-
רפד, כבר הושלמו, לאחר שגהקפתו
הושקעו כ�150 אלף דולאר. הםרס
בולו יעלד, 4 מיליון ליי. נםפר שי-
חידות צה"ל ישתתפו בסרט בתורת
פטטיססיפ. מתר (יזם די) תקיימ ה�
חברה במלון "דן" פגישת עתוגאוס
עם השחקניות סופיה לורן. פינתיים
עוםק שחקן הםרס פיטר ?ינץ הלימוד
�ל יצא לעכודה בעיות הקיבוץ, ואתמ
בשמת המשק פצובד. יחד עט •*י

המשק•

% יזפרפ על שפ מידיה כץ
� מטעם המרכז להשכלה לעס באוגיפר
שיטה העברית, לחקר בעיות חינוך
� המבוגרים בסך שי —.2000 זדלר מי

ענק השנה לטי אייזן ישראלי.

• מפיכת 6ידם ש< חברת
�נועד קליטה ,אילנות", תפונה 47 בני
עולו"" גילאי *1—16, התקיימה בקבו-
צת משפר השי�ן בסוף השנון שעבר,

ניירובי, 3 (ע"ד). — אגס ויק-
טוריה יזסר. לשם חדש — אמר
אפש באסיפת המונים כקיסומו
שליד אגם ויקטוריה ראש ממשלת

קניה, גיומו קגיאטה•
לדברי הידיעה אמר מר קגיאסר,
אל המתרגם בעת אסיפה בעיר
� קיסומו הנמצאת במרחק של כ
360 ק"מ מניירובי: .האגם לא
ייקרא עוד .ויקטוריה"• הוא אינו
רכושה. נצטרך לחשוב על שם

טוב עבורו".

,,אגפ זיקטוריה-
יזפח לשם חדש

נתגלה בית�קברות
יהודי נשכח ביפאן

ניו יורק, 3 (סט"א) — בית קב-
רות יהודי — שקיומו נשכח מזמן
— נתגלה ביפן, נאגאסאקי, על ידי

רב צבאי אמריקני.
�האוויר האמריקני מרווין רב חיל
טוקאייר מטר על כך בטוף שבוע
זה למועצת הסעד היהודית הלאו-
�הקבדות ה• מית. לדבריו, נמצא בית
מבודד, המוקף חומה; על גבעה
הצופה פגי אנדרטת עמוד הגרנית,
הניצב במרכז הפיצוץ האטומי בשנת

.1945
כתריסר מצבות שעליהן חרותות
כתובות עבריות נמצאו במקום. תא-
�1880 עד ריכי הקבורה נעים מ
לשנת 1920, שהיא השנה בה נדדו
שאריות הקבוץ היהודי בנאגאסאקי
�קובי. לערים הגדולות יותר טוקיו ו
�הקברות שנמצא, הוא הש- בית
ריד האחרון ליישוב יהודי בנאגא•
טאקי. םוחרים יהודים פרו ליאפאן

כבר לפני כאלף שנים.
מיא ארבאטובה בחנה

רקדני באלט בקפריסין
הרקדנית הישראלית מיא ארבאטובה
חזרה מקפרימין, שם בחנה 50 רקדני
באלמ כ"אקדמיה הבינלאומית למושיקה
בניקוסיה" בשליחות הקונסרבשוריין

הישראלי "רון".

� � הוחלט להמשיך בהגנה אדמיניססי
סיבית עד 1.4.65. לאחר תאריך זה
לפתוח את היבוא באותו שיעיר
מסים שעליו הוחלט בועדה -30
אחוז מכס מגן, אך לא סהית מ�5

ל"י ליחידה.
בגוגע אופנים וחלקיהם הוחלט
להעלות את שיעור המכס הקצוב ל�
130 ל"י ליחידה, במקום 110 ל"י
שנקבע בועדה המייעצת. שיעור מכס
�130 ל"י ליהידה, במקום הקצוב ל
110 ל"י שנקבע כועדה המייעצת.
שיעור מכם המגן של 100 אחוז נש-

אר בתוקפו.
לג'קים הידראוליים הוסכם להע*
לות את שיעוד מכם המגן מ�60
�80 אחוז. לתקופה של שגה אחוז ל
אחת, מיים פירסוס הצו. לאחר מכן
להקטין את המכס לשיעור של 60

אחוז.
בנוגע לדבקיס מכל הסוגים הוחלט
לדחות את הערעור ולהשאיר את
החלטת המועצה בתוקף, דהיינו חש-
פת היבוא במכם של 45 אחיזים על
�60 אחוזים על דב- רוב הדבקים ו

קים מסויימיפ.

דנים במציאת
תעסוקה לפועלים

שיפוטרי מהיבוצים
� �עדה, שתבחן את אפשי* ער הקמת 
�שב* �רים. ". פיעליס שנ "ת התעסוקה *'
�חי"ט �צים ה טבריה, הנפלטים מהקיב
�ר בבעיה וו ב- אתמיי בדיין. שנעי

שבריה.
בדיין השתתפי ראש עידית טבריה
מר משה צחר, מזכיר מיעצת פיעלי
טבריה מר דוד שליטין, ראשי המוע-
צה האיזורית עמק הייידן יזמהלח "מ5•

זדי עמק הירדן-•
�ם אלו היעדר. המשיתפת של דימ
הע- תבדוק באיזו מידה אפשר יהיה •1
� �טרי במסנ סיק את הפיעלים — שיפ
� רת חיסול העבידה השבירה בקיבי
צים, — במפעלי התעשייה האזיריים
�כםיתיח התעשיה ב- שבעמק הירין. 

טבריה.

� קבוצת ווס מעללי הגבייה של .
טרוויל" הה^גדית בהצלת חייהם
�פים סי? של מאות יחידים ני�
�ועלי � הריצח' הנאצי בהולנד,  צפרנ
יד�ישם"

אתמול על הר הזכרין ב"
בירושלים כשניטעו שני שתילים ב*
�מות העילס" לזכר שדרת "חסידי א
�ם יבראשם ייפ �ל הלל• קבוצת הרצ

ווסטרוויל שנהרג בידי הגרמנים.
�ת אזכרה שהת- הסלם החל נעצי
איהל"יכור", אשי בתוכו

קיימה ב"
נאספו 17 חברי קבוצת המחתרת דד
�ל, ההולנדית, בהם מרת וילי ווססרוו
אלמנתו של מנהיג קבוצת המצילים
, •רן עשרות מב-ן הניצולים האצילים

ההיים כיים בישראל.
מדינות זרות ישתתפו

בתערוכת הפרחים בחולון
�פה, אפריקה וא- 13 מדינות כאיר
סיה הידיעו כבר על נביניתן להשת-
תף בתערובת הפרה-ם היביעית ב�
חולין, שתפתח כמחצית החודש הבא

בכית .יד לכנים".
� �0ל1 מש בתערוכה יוצגו פרחים מ
תלות בארץ, ואילו פייתיהם של המ-
ציגים מחו"ל ייבאו איצה ע"י חברה
"אל-לל" במטיסיה. בתערוכה יהיה
, של פרחים י� מרור ?סידור אכנותי
יוצגו 0ר, פרחים יכשיס, צמחי כיה

וקקטוסים.

קבוצת ילרייי-י�-ל מהילנד
�ושם" ב"יד

בשיבה טיבר. ובגיר המתקרב לפאר.

נפטר אתמול רבו של מושב זרחיד.
שבאיזור שפריר בדרום. המנוח, הרב
דוד יפרח, נצר למשפחת רבניש ממרו-
קו, עלה ארצה עפ גלי העליה הראשו-
�ךאםריקה והשאיר אחריו נים מצמ

בנים, '•כדים ונינים.

̂� חחיפושיפ אחר שלושת ה- �
� צעירים שנעלמו בחודש שעכר בייי
�וחות שביעית' כי סיסים* הינברו ור
הפ.ב,איי. מוכן להבטיח פרם כספי
לכל מי שיסייע בג%לוי גורלם של

הנעורים.
בר נשיא אידגון הססידנטים של^י ;וויד יופץ, מי שהיה כע-
� דריס אפריקה, נעצר על ידי השלטי

�מארקס• נות הפורטוגזים בלורצו
 חפדריפ הדפודיפ מתחה

פגי הקרקע באזור שאמפא: יל שב-^ ל
צרפת בעקבית משילת. יאלצו להמתין
קר לחילוצם, בתנאי לפחות עי ד'בו
�ו ככידרן ולא שפעילות החיליץ יתנה

�הי� תקלות.
�  :.כפ קו יא תבצע י!ח המד

^� �עירה איניי המדינית האמרי פות 
ית האדזרינה, יה א מבי�בת רנתק •אי
�ל: קובה - �משיי=  �פ: את יחסיה ד.�
�שמית :'שרד החיץ — על :ך מסר 

המכםי�ני•
�י� � הנידע,  י חצזחץ הביכ"ש -̂
� �ץ יבתיב אי£.יה ש �יב מיכר' שיבט
תהיה מ ביססת על כפרי מודע שי

• םיבא-ל ש"ליהיב -הדין השקט"
^• עצ$2ת אשד. :תגילי בתיך כד
עתי� :ויפני 0י.)30 שנה ליו ביד�

� דכטר �כ V -.-ישלת •דד; ד�ר
�חים � אז �י בניטה עב � *ת *:;-ות 
� �ירדן י מציי'^ המבקשים רהכנס 
זאת בהתאם להוראית המלך חיביין.
ליך ב ?קי� במהיז ק-אייי^י •אש ממשלת ייננ'. מיאיז צ'ומבה, •
שם השירה איתי נציב המתי: ל"משה

רבנו".
̂י חפנט�ר הדמודיטי יזיין מודם ?
תקף את תכניה סע יי החוץ
של ארה"ב 'השלה אוחד, י"קיפד.
שחורה שניעור, לשחד מדינית *רות
ולתמוך בתקציבים צבאיים מופרזים

במדינית אחרות".
 :שיא מאלי, מידיבו ^יטר"

יערוך ביקור רשמי כאלג'יריה בסיף^
חודש זד-

^י צ:ח;ית סובייטית השיגה שיא
עולמי חדש בדיוק צניחה מגובה של
13� אלפיים מטר, בטסיה של 4 מטר י
סנטימטר בלבד מן המטרה. השיא
55� הקודם היה טםי'ד, של 11 מסי� ז

טנטימםר.
� '^י פיר רזי ולנפקי יודיע בנר
אה השבוע על נכונותו לחזור לפעי�

לומ מדינית ברודזיה הדרו'פי̂ו
י 99ו של שי התעופה בממשלת �̂
פרנקו, חואן דניxל לאקאייה, י-עמי
^*� בקרוב *ין יחד עס נאשמים אחי
�יי* �  �- � באשמת רשה"ב-ת י�

ניבט�י-

נפטר הרב דוד יפרח
ממושב זרחיה

— מאת סופרנו הכלכלי בירוטליס —
משרד המטה'ר •התעשיה דרש לפני
תרשים אחדימ מחברת .שיפרטל''
לבווה את המאזנים שלד. — זאת
�ד ל המשי אישר בפני סוסתו מ̂נ

סד נדכאל צור.
מר צור סירב לםשור פרטים נוס-
פים בעגין זר* כן שירב מר צור לא-
שר אי להכחיש את הידיעה כי בח-
דשים האחרונים הבין משרד המסחר
ווצועשיה את הסתייגותו מתכניות

שונות של מנדת ."*ו'פדשל"•

מש' המסחר יהתעשיה
דרש מזמן בדיקת
מאזני "שופרסל"

מומחה מחו"ל שגילה המעילה
(סיף מעמזי וי)

כך חודח ©ייעכרגי-
?ד יום ד סירב מר פיינברג מד
שנות להודות מולקו בהצתה" אייל?
םשהעלתה המשטרה בפניו את פרטי
שיחתו עם סר היימן ב"אקהודוט*"
הוא מול *ישכר. וא מוחי "**<
תימן ווה םעטה חר,ציזה — אולם ליי
בצעו... אותר. שעה העמידד חוקרת'
*ני* שאילי הם מאמינים לו, יה1י9י
�* ליזדא את .הודאתו" כ"םפינת � האמת-. סוף סוף נעתר והכביד 
זדגדק ב0כו0ר* פשנסתיי* ג"יצאוד.
מריקה, נאמר לו על '*י חוקייי
מלשון כדורה, שהוא משקד. מ�מ

זר" נשגר יריטכ"ם להודות מל•
גכדקיפ שנות ספמכיפ

מתר. עוסקת המשמרת מייקר• מר

� ושא של פאות סאבי* שנותרו לפ
ליפה שהדליקה* מ* לעמוד על סידת
� V מטרדים םכםטי התגרה. כן מת
6חלת מטייד. מקימה במטרה לבדוק
אם גם לשאר המוהלים ג"שופרםל"
היא וזלק בזיופים' שכוצןו משך שנים

מפרי התגחע
חייסן ישמזרר חיופ —
©י'י&מ עד פון? חשכוע

שוי דחפורים מרשת "שוסרםל',
אד אברהם סייגגדג ומר פשה יהידד.
הי"מן, משתפיא פןו* עפ חוקריהם

קצי'גי ומ?*0רה הנאד"לים את תמ�
קירה, אמוד 0י ישתדלו לשחרר את
מר היימן כבר פיופ .3̂ (ד'ייםן ואילו
את מד פיינכרג עד סוף תשביע.
מגיהים שהמשמר•�. תדרוש ערפמו

; 31וח8 לשחרורו של מר פייע̂ר

למכה, דרך
ישראל..�.

צליין מוסלמי, אזרח אלרירי ישיש,
העולה לרגל למכה, נעצר אור ליים
אתמול ליד ירושלים, יאתמיל כשעית
הבוקר הועבר לשלסונית הירדניים דרך

מעבר מנדלבאום בירושלים.
העליין, אחמד מיסה עמיר בן דד,
נושא דרכון אלג'ירי, נתגלה על ידי
משמר צבאי סמוך לק• שביתת הנשק
מדרום לירושלים, כשהיא משדך
דרכו ומשוטט ללא מסרה• ברשותו לא
נמצאו כמעט כל חפצים וראייתו יקויה
ביותר. לאחר שנעצר סיפר כי הוא
בםעודיה. בדרכו לעליה לרגל למסה ש
ונראה שטעה יחדד לשטח הריםיני של
ישראל. לאחר חקירה קודד, הוחזר
הצליין לירדן, על מנת שיוכל להמשיך

בדרכו הצליינית.

ישראלי חוחזד סייח
צעיר ישראלי, מד ברגמן. בן מ,
שהיה כשבי ירדן מזה כשלושה מד•
שים. הוחזר אתמול לישראל דרך טע*
בר פנדלבאום בירושלים. הוא עבר

את קוי הגבול כםביבות פתח�תקוי"
ועפ החזרתו לישראל, הועבר יבית ה-
�ת?ךה, אשר בו היה מרפא ליד פתת
מאושפז וממגז יצא ועבר את הגפול.

�כט, סי!*נס.ץאל' 3 בליפורויבז
(ע"ר) כי�רר, אשתי 'שלושת יל-
דיו :הרגו כניאד, '.שניתב שי-ע

זיכס.
�יס שנכ:' הבית ישני בתים אחי
� �ו מעל לכרכרה הזהב :תכסה זלז
טין באדמה לאחד שנוצר בור
�200 מסר? משביתות בקוטר של :
מ*20 בתים ניטפים יעיר הכורים
הנמצאת כמרחק של ב�75 קי� מ
מערבית ליוהאנםכירג :מלט' בש�

( ̂�ירגו "̂ זיזכ לתיך שקעז

�חוץ לא ישתנה מם נםיעות
בגלל חילוקי�דעות בועדה

— מאת סופרנו הכלכלי בירושלים —
לידי פיפופ אחיד פגלל התנגדותו של ;ציג צי"פ יחורדת-ועדת שניידד" לבדיקת מפ נפיעות חוץ לא הגיעה

חמפ חהצופ והעלאת חמפ חיחפי על כרטיפ חנפיעח.
ההצעה, שנתמכה על ידי אנשי לגבי אניות, שבהן כליל מחיר המ�

� האוצר בועדה ועל ידי נציג "סומר
פייר, אומרת שיש להגדיל את שעור
המם לפי ערך (מם יחסי, שהוא כייס
בגובה של 5 אחוזים) ולהוריד את
המס הקציב. עד אתמול לא היה
ברור אם נציג פומרפיין 'תן את
הסכמתו לכך, אולם אתמול הודיע
מנהל חב' סומרטיין בארץ, מר נש�
רי, כי הוא מסכים להצעה. לעומת
זאת הודיע נציג צי-'פ, מר מ. קרן,
כי אין הוא יכול להסכים להצעה
זאת, העלולה לפגוע בתנועת הנו-

סעים באניות צי"פ.
-אין פרגע מתרץ מעמי

לכעיח''
אם לא תמצא הועדה, בראשותו
של סגן מנהל המכס 9ר א. שגיידי,
פתרון אחר לבעיית זאת. ישאר
כנראה המצב הנוכחי. הבעיה היא
איך להנהיג פרוגרסיביות בשעורי
המס, בלי ליצור פתח לעקיפת החוק.
� בצורה של קנ"ת ברטים לארץ קרו
בה, כדי להמשיך משפ לארץ היי*
- סומרפיין ומ. קרן - צי"פ) היו— מכט, ג. גזית — מכם, ע. נשר•עוד. כל חברי הועדה (א. שניידר
בדעה שכרגע לא נראה פתרון מעשי

�מ� - לבד"2זיךלא ייפלל 
א(• חמס לא יופחת

לעומת זאת יחול כנראה בקרוב
שינוי בקשר למסים על אניות הגד
� םומרפייך. פרקליט ד,מ

עברות של "
� דינה הודיע, למינהל הכגסזת המ
בבגיצ שהשגישה נגדו חב' םופרפייןנה. כי הוא מסופק אם המינהל מכה
� בקשר לגביית מסים מן האוכל הגמ
כ$ באגי" "בילו". לפיכך מעבד
עכשיו מינהל הכנסות המדינה הן
הצעת חוק הדשה, שתקבע כי לגבי
אניות שאינן כוללות את המזון
� הכרטיס יבוטל המם לפי במתיו
ערד (המט היחסי) ויוטל מם קצוב
בשעור גבוה יותר. לגבי המחיר
שעל הנוסע יהיה לשלם לא יחול
שום שינוי, אך מבחינה חוקית
יהיה המם מוטל דק על הנסיעה ולא
על האוכל שבח. הסדר זה לא •חול

זוז במחיר הכרטיס.
ומעה להגדלת חמפ

במחלקות יקרות
הצעה אחרת שהועלתה ב"ועדת
� אומרת שיש להגדיל את שגיידר
� המם הקצוב לגבי כרטיסים של מח
לקות יקרית, בלי לשנות את המס
לגבי המחלקות העממיות. בעלי ה-
צעה זאת טוענים כי נסיעה לחו"ל
במחלקה •קרה היא מותרות, ויש
לשלם עליה מם גבוה יותר. הצעת
זאת אינה כלולה בהצעת הטיוטה של
מסקנות "ועדת שגיידר'' והיא תידון
בנפרד על ידי מינהל הכנסות המ-

דינה.
�על", שגתבקשה גמ חברת "אל
ועדת שגיירר",

היא לשגר נציג ל"
סירבה לעשות זאת.

מפפד חיוצאיפ כאשתקד
גפ בלי קפריפין

בינתיים גמסר כי בחדשים אפריל,
מאי ויוני יצאו 24.683 ישראלים
לחו"ל, בערך כמו באותפ חדשיפ
אשתקד, אם כי אשתקד כלל מספר
זה 4300 ישראלים שיצאו לקפריסין.

תביעה לבטל אשרה
של תועמלן ערבי בארה"ב
ואשיגגטון. 3 (שש"א) — שלטונית
ההגירה האמריקניים נתבעו היום רש-
�ידי ארגון ותיקי המלחמה מי� מית על
הודיים לבטל את האשוח של תועמלן
ערבי, ד"ר מוחמד מהדי, ולגרש א'תו
מתחומי ארה"כ על .התערבות בלתי

חוקית במטע הבחירות האמריקני".
מהדי העיראקי איים כאירגון הפגנות
של קיצונים נגד הסנטור הרפובליקאי
�יורק קנט ב. קיטיגג, בגלל עמדתו מניו

הפרי�ישראלית.

מעלה למען נרמגיד, המזרחית נת''^י רשת דיגול קומוגיססית ש�
גלחו�, והוצאה מכלל פעולה על ידי

משטרת האמבירג.
ביקיר של^י נשיא חודו. יאדא קריש• �11 לטפסמבר ל נאן, יצא ב
עשרה ימיט בבריה"מ ייקיים שיחות
� עם ניקיטה חרישצ'וכ אנסטאם מיקי

יפן.
 דוי'זז החקירה הרשמי על

�פייטש ב�14 נ�^ יצח הנשיא מדי 
ספטמבר.

̂ <3ד "צניחת כיף"%2#ד 
י

** שהגענו אחמול לאחד פבםיסי
�שם כדי להצשדף �האויר אי  חיל

לצנחנים שעמדו לבצע דקות ספורות^
לאחר מכן את מפגן המיחה לתוך
יפה של תתא' הרגשגו מיו באוידה
חמיוהד̂ו התגיגית, כוחכ לי כתבגו
הצבאי. ליד המטוס הענק ישבו אמנם
שורות של *נהנים אך ה"נוף" היד,
שונה. הטניס לא הזיעו — וזה העיד
על מתק. הלבוש והציוד היה שונד-
גשק לא נראה בשטח ולבושם של
� הצנחנים ר"סתכס בבגד�ים וכנעלי

התעמלות. בין הציוד האישי האחר !
� גיליגו גם משחת... זולווםר* — למני

� ו עת שיזוף מוגזם מצף ימה של תל
אביב...

היו שם צנחנים וותיקים שביצעו ן
כבר מאות צגיחות כשטחים שוגים

� ובמצבים הרבה יותר קריטיים מאלה 
של אתמול• הגדיר זאת אחד המת� |
: גיס, קצין בן שלושים פלוס, שהשת�
תף בפעולות תגמול רבות ונגח ב�
מיתלד, — במבצע סיגי: "זוהי צגיחת
כיף. חוץ מזה לא יזיק קצת לגרוס
גחת דוח לאזרחים המחכים לנו על

החוף".
פייט ה"נורד", פח יעקב המשופם
וכעל חוש ההומור ד"אוירי", התייחט
למבצעו זה כאל זכר שבשגרה ואף
הספיק לפלוט בדיחה .מזדקנת" לא-
� מור : .המקומות הראשוגים ב

.נורד" — לנכים..." וכשננעאגו בגד :
�2000 רגל הוא אזוז לפתע 10, של כ
את ךאשו והפליט: .גדמה לי שהזר
. נהנו כמד, טהחבריד, לא בדיוק בי̂ס
:ש יצטרכו לטייל קצת על מודל-."
ואמנם כך היה. הרוח .בגדה" אן' לא

הצליחה לגרום לשוס נזקים.
וכשחזרו שלושת משושי ה"גידד•
�שס בארץ חס לצםים חיל האויר אי
היו ריקים• היו בהם רק אנשי האד
תות, שורות אלו ומםפר צלפים שד�
� צו להנציח מהאויר את מפגן הנני
חר. הגדול. הפליט אחד הטייסים:
•היתד. זו פיסה מוצלחת — להפצת

חיילית בכוון אחד...*

"הצופה" לבני ישראל
*%י'יי אירע ובחיבור .ההנחיות"
^£לא היו פעורביפ הרבנות הראי
שית ופשרד הדתות, אלא אגודת
ישראל, או פועלי אגודת ישראל.
נקל לשער באיזה טלפוליפ חריפיפ
ואיפרות חז"ל ממולחות, היו יוצאיפ
•נשי המפד"ל נגדפ פוי להוכיח עד
אפה פוגעות הנחיות כאלה במיזוג
מגלויות כיון שהמצב שונה, יוצא
*�,יפה' מגדרו להוכיח, שההנחיות
VI ממש כפן משמים. כיצועפ כצרי
ו&ןד ןל חמלואיגו. וכל המיז גומה.
� *411 חופרז וסופח על ידי ה
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ליגרליפ ("ואחרימ") כיון שנבהלו
מדתיזתפ, לאחר שהחליטו על "קבלת
הצ'רטר הדתי". אשר ל"צ'רטר" מ-
בור כעל המאפר ב"הצוטה" מאתמול,
הוא בא לעולפ "רק נצי לזכות
� בקולות" (איזו קולות, של המפ
ד"ל?) אשד להנחיות, מבור "והצו-
פר," שהליברליפ עושיפ מעשר, שפות
שהפ התיצבו לצידפ של בגי ישראל.
אדרבא' לצידו של מי היה, על

הליברליפ להתייצב - המפד"לז

על ההצתה
אף מאמרו מראשי של "הצופה
נתפס ללטפת פופר. הוא מוקיע
את הרקע הנפשי של המועלים. ה-
מציתים, חדוצתיפ למען הרחמי* זד

גוגביס להתעשרות וכר. הוא פגיע.

I למסקנה שזה תומות חינוך חילוגי
I ואוירה חילוגית הנעדרת דדך ארץ

ויראת שסים. דרשה גאה.
בפנין הטשעיפ שבעל הפאמד ה-
ביא, בולט העדרו סוג פשעיפ, ש-
הוגדר לא מכבר על ידי בית הדץ
פטטול והוא: "לקיחת שוחד למטרות
בעלות", לסו* זה לפשל, יש דומני

נגיעה כל שהיא גם ל"הצופה".

ציון הלא תשאלי
א* חוק הגורל: הכת המלחפתית ב•
� .נביאה* אלים לנשינה, ושכבר גרמה^ צפון רודזיה שבראשה עומדת ה
�300 קרבגות אדס. מרכזה למעלה ס

1803 הנקרא נ ציון. פסחכר שה� ו
פעילות המיםיוגרית הנוצרית, הכ--
שילה לא חפיו את חפירות שציפו
להפ. כי בןוד שהכנפיח הרסורפית
כדרום אפריקה הרחיקה לכת בנשיאת
צידוק ל"אסדטהי"ד* בסיפור על חפ

{ שיוצאי מלאיי — מכושים -י אורח
ןל *וי נוח לחיות חוטבי ע1יס ד

' שואפי מיס ליורו* חדי גם שנטיס
אפריקניים רבים מצדיקים אח גישתם |
, � הגזענית כציפסות פהחג"ך• פך גו
צוד. גפוף הפאר. שעברה •התנועה
האתיופזת* בודופ אשדיקד" שדחתה
אח חבושים עם חישראליס שבתנ"ך,

. סהםתמכס על כן שטל&ת שגא היתה
הנכריה הראשונה שבירכה את האל
היהודי, שדבריו חראסוגים של ישו
הושמעו על אדמת אפריקה, מעת זד
ן בריחה למצרים וכדופה• התנועה הא?
ן פשסח כיליקח על מי דחפי אסדיקח
י והיום ומחו מחופר. למעלה מאלפיים
I כהות שונו* שרמת מחן רב בהן
I הפולחן חאלילי מן הנוצרי יאמריד

ן תן איגד. יידעת גבולי."

| בובי לא ירוץ
י ** ה דחף את הנשיא ג'ונםין, ע
V יוס לפני ועידת הדמוקרטים פ•
אסלנםיק סיסי, בו תקבע :דעמוותו
ו לגשיאו* וכחירת סגן גשי* להסריו.

שהיועץ חמשספי, רוברט (מבי) קר
מ. אחיו של הנשיא המנוח, בן
ר,-38, איננו מועמד לסגן נשיא ? את
התשומה קבלתי לפני כמר, חדשיפ
בביתו של מיודענו מאיר ויסגל, כ-
אשר ערך מסיבת קוקסייל לחברי
הועד הפועל של פכון ויצמן' ואמד
פהלוגמיפ היה מיועצי הנשיא קגדי
והנשיא ג'וגשון. איש שיחי, הגיח:
.לכובי אין סיכוי. הנשיא לא ימנה
אותו. פעולס לא שררה ידידות ביי
ניהס. בובי לא הסתיר בשעתו את
התנגדותו למינוי ג'וגטון לסגן נשיא*.
שרי שהנימוק לא יהיה פשטגי פדי,
הבהיר אייב פיינברג, שהשפעתו ב-
בית הלבן כאשר יושב כו נשיא
דמוקרטי ידועה; "אינני חושב ש-
משיא ג'מםון "ישי'ל" את נופי, רק
בגלל יחם אישי. מעולם לא בוד
בזה כיגיהס אהכה רפה. אבל, ה-
נשיא גץגסון לא ימו את בובי הו-
� איל והוא מסוכסך עם חאיגודיס ה
פקצועיים. הוא מסוכסך עם החברות
הגדולות "והב"זגפ הגדול" לרגל מש�
ססיפ שוגיפ, ועמדתו הנוקשה של
�* שלדעת הגשיא עדי המנוח גט
רבי התעשייה ננקטה בהשפעת בובי•

רוזבלט או המ&ריי
חנשיא ג'ונפון לא פפר על לחיו
של יועצו בפומבי בשללו מפני
תקוד" חוא צירף לשמו עוד מספר
סועמדיפ. אולם ביוד שהפ באו ל•
.המתקת הגלולה", הרי מונתה של
הודעת הנשיא היתר, לבלופ פהקדפ
את התעפולח שחסידי כובי פחחו ב-
ארצות חפרית .בוכי לסגן גשיא".
� כועיוח חדסוקרטית *יץ פעית ח
מועמד לנשיאות אלא פעית חמועמד
לסגנות• פיון שהנשיא בוחר לו שגן,
סבורים יודעי דפר בארץ, שלא 9ד
הנמנע שהמדיי או רוזפלס הצעיר,
ממי הנשיא רוזפלט עשוי לד"פחר.
פ סנטור חפסדיי לא יוותר על א̂ו
נקלח. ויש אומריפ שיש פיםוי גפ
לסנטור פתימיגגסון, מודע כמומחה

לבעיות חוץ ובטחון.
על סמך אותה אינפותפנימ םד
סמכת כתבנו במדור זה לפני חודש,
לאחר מפעי המוצלח של ביבי ב�
פולץ וברלין, שזח לא יביאו למשרת
טגן נשי* פמח מעמיתי לגלגו על

.הבקיאות"• אד מקווה שיחגזנלו.
8

� המלך דוד המען
?? פני שלש עשרה שנה, כאשד
/ ירושלים הבירה בראשית לבטי
התפתחוחר" שימש מלון המלך דוד
גם למשרדי חברות בינלאומיות. היו
� אלד. משרדי חברות שקדחו נפמ• ל
יטיס זעזמלא המלון והמשידיס ידוו
לתל אביב. אתמול חודשה המור*
: .משדד במלון הפלך דוד נפתח
השקעות חוץ של חבדת פדרמך.
מנהל המשרד, פר גדעון רפאל,
שפרש משירות חחוץ, יןא אחמול

לאירופה כקשר לחשקעות•
¥

ישראל מקלט למופת
ן אאאכדיה נתנה, אחר שיקולים,
/1\ מקלס ל̂ד אלמר הךסיך, בן
\ ד.�ד3 שבדה ממערב גרמניה אנגליה
ן ומשם לשבדיה, בקבעו שבגרמגיה
נשקפת שכנה לחייו מפושעים גאציים
המבקשים לרצו. הוא ברח לאחר ש-
הוצאה נגדו פקודת מאסר על עלכון
כתת הדין בקשר לאשפות שהביא
י בפגי שיפטיס שהקלו בעונשי נא-

1 צים.

בשעה שמצרים פשמשת ארץ מקלט
י לפושעים נאציים הבורחים אליה. כ�
י אשר במצריפ נמצאים מאות פוש•
עיס כאלה המהלכים חופשי. מדוע
לא תכריז ישראל שתתן מקלט ל-
, פליטים כאלה ואף תסייע בידם ל-
! המשיך במלחמתם. האם לא תחיה
בזה תשוכה חולפת לריכוזם של
� מדענים נאציים ופשעים נאציים כ
מצרים• אין להניח שפליטים כאלה
יציפו את הפדי&ה. אבל ישחאל צרי-
כה להודיע כעולפ שהיא פקילט לכל
אלה הנרדפים משוס שחפ פבקשיפ

לגלית אח חפישעים הנאצים.

מימי קפריסין
ךא ידיעת שממשלת קפריסין מ1
I I ליטר, *עדיל את חחים חמים
הטריטוריאליים שלה, משלשח מיליון
לשניט עשר, לא חרני0ה את לב
הדייגים בישראל. הדגה אמנם אמגה
פרובח בקרבת חופי קפריסין, ורו*
יפות השנה, און דייגים ישראלים
בלפ ים נפצאיפ בקרבת האי. אולט
ישנן תקופות, לדוב בתקופת דיג
הפדדיגיפ, שהדגייפ מהרחקיפ פחוסי

חארץ עד לקרבת קסדיפץ•

תורה דיפלומטית מדנה
?א אקדמיה לדיפלומט?. ביינה,
ן 1 שגוסדח על ידי הקיפדית פריד,
טרזה בשגת 1734, ועד היום מהודר,
את בית הספר היחידי בעולם לדיפלו'
מפיס• שלחה לי פרוספקט ופו הת�
נאים לקבלת תלמידי* הסיבה לכן
חי* שלרעת האקדמיה מצוייפ טוםגד
כיס למשפטי* היטסורי'ה ומדעי חמ�
דינה* וסימחים לשפות הרוצים להכ-
שיר עצמם כדיפיי�מש•* חאקופימ

נמצאת פחסות ממת החוץ האוםס�
די, והתלמידים חמתקבליס צריכים
לעבוד מסטר כחיגות ואף צריכים
להוכיח רמי, גבוהה כליסודיהס בהת-
אם לציוגיד"מ. לימוד דיפלומטיה לב-
עלי תעודות אוניברסיטאיות נמשך 18
חודש. לאחרונח קפלה האקדמיה מע-
נק מקרן פורד לפיתוחה. תכנית חד
לימודים מגומ* הלימודים יחלו בי-

נואר 1968.
¥

יובל איטלקי תרבותי
ך* מחצית אוקטובר, כאשר המי
מודע בקורםיט מורחבי* תהיה זו^ בון חאיטלקי לתרבות יחדש לי*
גם פתיחת יובל: מלאות שלושים
שנה לפתיחת המכון, שפעל כאן ב-
רציפות, פרס לשגות המלחמה. פגשתי
את ד"ר אלזה גרליני, הנםפחת לתר-
�ירות האיטלקית, שצייגה בות בשט
כי אחת ממגמות המכון בשנה הבאה
הוא עידוד וסרסופ תרגומים של
יצירות איטלקיות קלסיות. הנספחת
שלפני בואה לארץ כיהנה בתפקיד זי?
במכלין ובאתונה, ציינה את הקשרים
� התרבותיים הרחביפ כין ישראל ואי
סליה המשתרעיפ מספרות עד לאר�
כיאולוגיה• תפקיד שהיא רואה בו
חשיבות רבה, הוא קשירת קשרים
בין פדעניפ יאגשי דמו פשתי האר-

צות.
במסגרת זו מציע המכון האיטלקי
� טילגות יפעגקי לימוד לקורסים פ
איטליח כחושי הקיץ, וזוכיס בהם
סטודנטיפ המצסייניפ כקורפיפ הפ�
אורגניפ מטעפ המכון. יזי עפ פחי-
תת המכון מורחבת הספרי* ספרית

סרטים ושיקוסיות.

טוב שם טוב*
�שבע מוציאח מדי ידית באד אא ן
: < שבועיים עלון אינפורמטיבי על
� אירועי תרבות, אמנות השכלה ובי ;
ן דור העיד. <אב העלון, אך שוב מ-

�שכוצייפ". ? מני שמו: "באד

ו *

יש הדש ב"שופר�םל� :
! *\ ילו חילקנו פרםימ ל"מוו'עמ ח- .
: ; \1 שבוע" היתד. הזכימ *ופ&יו ל-

 : כעלי מודעה זו:
;

�פל" �שופר .היופ ב
י דלתון 8יצח פרומין 150 גר' 39
סגולי עור לנשים (כל חמספריס)

49י. ,
בולי דורון — על סל קג*

סיזוג שיד אלא בבל מנויותינו".
� : שעדו נפשכם כל זאת! ללא הצ
I תה, ללא מעילח, ללא זיו̂ן ללא הר
י נאה, כמודעות הבאות אני מחסה ל-
} תוספת: "לקוחותינו מובטחים גפני

אש ש כל •י תימית אחדמ"•

— מאת סופרנו הכלכלי בירושלים —
המיפוי הבסיסי יחיח בתתום פעי�
לתה הבלעדי של מחלקת המדידות
במשרד העבודה, בעוד שיחידות
המיפוי של המשרדים האחרים תע�
� םוקנה במיפוי למטדותיהן הםםצי
פיות בלבד - על כך החליטה את-

מול ועדת השרים לענייני כלכלה.
הוועדה אישרה את מסקנותיה של
ועדה בינמשרדית שמונתה בעניין
זה, בעקבות הערותיו של מבקר המ�
דינה. כזכור קבע מבקר המדינה,
בדו"ח האחרון שלו, כי יש כפילות
בין המשרדים השונים ביחס למיפוי.
בועדה, שבראשה עמד מנהל מחלקת
המדידות י. אלםטר, ישבו נציגי
� מינהל מקרקעי ישראל, האוצר, הק

יין הקיימת והסוכנות היהודית.
התערה ייפתה את כותו של שר
העבודה למנות ועדת תיאום עליונה
לענייני מיפוי, שתקבע את שטתי
פעולתם של הגופים השונ-ם העים�

קיס כיום במיפוי.
תחזית לפיתוח חתעשיח

ועדת השרים לענייני כלכלה המ-
� שיכה אתמול בדמן על התחזית לסי
תוח התעשיה. הדיון יסוכם באחת

הישיבות הקרובות.

המיפוי הבסיסי -
במחלקת המדידות

2 הישראלים שבצפון קטאנגה
� אינם מעונינים כלל לצאת

גות מאמציפמועפהיפ במפעליפ כלכלייפ כאותו אזור ולא נשקפת לחפ?מנגח, איגפ מעונייניפ לעזוב את המקופ, משופ עחפשני הישראליה, חנמצאיפ גשפי חגגורדיפ פצפון— מאת סופר "הבוקר" בירושלים - גל ממה - דיווח זה הגיע למשרד חחוץ, ג̂ע
שוניפ שנעשו כעשרת חימיפ חאחרוניפ לבוא במגע עפ

דשנייפ.
לפני עשרה ימים הודיעה שגרירות
•שראל בליאופילדוויל למשרד החוץ
בירושלים כי שני ישראלים, בדיד
� חסון ישלמה פילוס, שאיגם בשלי
הות המדינח, נשבו על ידי המורדים
באלברטוויל שבצפון קטנגח. משדד
החוץ החל מיד בפעולה על מנת
לבוא במגע עם השבויים ולברר מז
עלה בגורלם. הפעולה :עשתה באמ-
� צעית נציגי ישראל בבורוגדי ואו
גנדזז, המקיימות קשרים עפ המור--

דים בצפון קטנגה.
עזרה מיועץ מלך כודינדי -

שכא לירושליפ לפנפיח
חגדולח של אגריי

כאן האיד המזל את מניו פטקופ
שלא היה צפוי כלל. נתברר כי ביו
הצירים שבאו לכנסיה הגדולה של
�ישראל בירושלים נמצא גמ אגודת
נציג בשם לנדאו, שאינו אלא יועצו
האישי של מלך בורונדי. בסיועו
של מר לנדאו הסכימה ממשלת בו-
רונדי להתעניין בגורל השבויים.
על פי הוראת משךד החת יצא מר
� אריה עודד, המשמש כמזכיר בשג
� רירות ישראל בקמפלה (בירת או
גנדה), לבירת בורונדי, אז'ומבורה,
ימשם קיים קשר עם שגי הישראלים.
על פי הדיווח שקיבל משרד חחוץ
ממר עודד. מתברר כי לשני הישרא-
לים שלום, ואין בדעתם כלל לעזוב

את האיזוד שבו הם נמצאים, אם
כי המורדים הבטיחו לשחררם. מש-
דך החוץ עדיין מברר אם השניים
, ומה נמצאים שם עם משפחותיהם
בדיוק מעשיהם שם. נמסר שהם
מועסקים במפעלים הכלכליים של

צפין קטנגה, על בסיס אישי.
ממשלה קונגו. שנתבקשה ג0 היא
� לסייע בבירור גורלם של שני הש
בוייס הישראליים, השיבה כי אץ
בידיה שליטה על צפון קטנגה,

המוחזק על ידי המורדים. _

י אין כל עילה, שתצדיק את השביחה
� | של אנשי עדת "בני ישראל" פירזש
לי* לאחד שהופרו כל חמכשוליס
מנשואיהפ של בני עדח זו, בינפ לבין
עצמפ, ופינפ לפין פני עדות יהודיות
אחרוה. מפריפ אלה אמר אתמול שר
י הדתות, ד"ר ז. תרהפסיג, פתשופה ל-

! שאלות עתוגאיפ.
ן חשד ציין כי חחנחיות של הדפנות

אינן מפלות אותם לרעה, וכמותן
י נהוג לגכי יהודים אחרים, מארץ שלא

היה לד, מגע עפ מרכזי ההלכה הי-
הודית.

בעית .פני ישראל" לא נוצךה על
ידי הרבנות הראשית• בעיד? זו קיימת
מזח מאות בשנים, והרבנות הראשית
היתה הראשונד. למצוא לד, פתרון
נאות, על ידי מיצוי כל הדרכים, כדי
לאפשר לבני העדה התמזגות פלאה
כתוך העפ היחודי. משרד הדתות מה-
יחס לבני העדה כאל יהודים לכל
; דפר, וכדוגמה הצביע השר על כך,
שניתן לה ייצוג במועצה דתית, כפ-

י קום שיש לעדה זו ציבור מיול.

ן שר הדתות סבור:
אין הצדקה לשביתת

I "בני ישראל"

משלחת הליברלים ביקרה
אצל שובתי "בני ישראל"

— מאת סופר "הבוקר" בירושלים -
� מזכירו המפלגה הליברלית כידו
� שלים בראשות ת"כ פדופ' קלינג
מופר חתיצבח אמש פ"מחנח חשמי-

כות" של "בני ישראל" והביעה בש-
מה ובשם ההנהלה הארצית של
המפלגה הליברלית את תמיכת ה-
מפלגה במאבקם חצודק של השוב-

תים.
המשלחת, שמנתה שמונה אנשים,
הביעה באזני השובתים את הזדע*
זעותח מחתנאים בחם שרויים ה-
שובתים וחבטיחח לחגיש םיוע חמרי
ומוסרי לשובתים, עד אשר תסולק
האפליה כלפי "בני ישראל". זדכ
פרופ' קלינגהוטר, יו"ר הסניף עו"י�
י. ננד, וכן חבר מועצת עירית ירו*
� שלים ד"ר פ. י. יעקובי חביעו באז
ני השובתים את הזדעזעותם מעצם
האיום של שיבה להודו כאפשרות
של הבאשת רוחה של ישראל בעיני
הגויים, וביקשו מהשובתים לצמצם
את מאבקם לחיפול אפלית .בני יש-
ראל" לעומת עדות אחרות בישראל.
כן ביקשו חברי המשלחת משובת
הרעב הראשון, שזה שבעה *ומיס לא
בא אוכל אל פיו, להיענות לצו
הרופא שהובא במיוחד על ידי תברי
המשלחת ושקבע כי רצוי היה לחע•

בירו לבית חולים.

חיופ משמרות-הזדחות
חברי מזכירות המפלגח חליכרליח
בירושליפ וחברי מטלגח אחרים מז
חשודה יתייצבו מחר במשד שזנית
חיש ב"מחנה השמיכות" למשמרות•

הזדהות עם השופתים.

נציגי עדת •בני ישראל", השובתים
זה השמע השלישי שמוך למוםדות הל*
אופיים בירושלים, פנו אמש למפלגה
הליברלית, מפ"פ ומק"י, כבקשה לת-
מוך פורישתפ לכגפ מושב מיוחד של
הכנםת, על מגת לוון בפירוב הרבנות
הראשית לבסל לחלופין את ההנחיות,
הפשלות אותם לרעה משאר עדות יש-
ראל. נודע כי נציגי שלוש הסיעות
בכנםת, שאתם שוחחו נציגי השובתים,
נעתרו לבקשה זו, ויש ?צפות לפעולה
בדבר כינוש מושב מיוחד של הכנםת
בענין בני ישראל. השאלה היא אס יצ-
ליחו לאסוף את מספד הקולות הדייש

לכינוש מושב מיוחד של הכנשת.
מחר עצרת מחאח ארצית

מחר תתקיים עצדת מחאה ארצית
של "בני ישראל" כירושלים. העצרת
תתקיים בשעה 3 אחר ר-צהריים בככר
מגורד" ובד. יטלו חלק בנו עדה זו

מכל חלקי הארץ.

"בני ישראל"
ביקשו לכנס מושב
מיוהד של הכנסת

המחסור ברופאים
נישובי כפר 1801

פיפי נעילת הכנסת' הונחו על שולחנה המסקנות של ועדת
השירותיפ הציבורייפ בשאלת המחסור ברופאיפ בישובי בפר
ופמר. שעת הנעילה, עפ הבהילות שבה ועפ תשומת הלב לנושא
שעליו היה נמוש באחרונה מאבק צבורי גדול' הס עזבץ, מנעו
כל תשומת לב מנושאיפ חשיביפ אחריפ שנדונו בשבוע האחרון
של מושב זה של הכנסת. ולעתיפ שלא בצדק. גפ המסקנות הללו
לא זכו להד, הן כוללות בתוכן גפ המלצות חמורות מאד בשביל

משפר דמוקרפי ומדינת עליה.
אמנפ ארצנו ברוכה ברופאיפ• יש לגו רופא על כל 420
נפש וזיהו ממוצע גבוה מאד. אך למרות זה קייפ מחסור ברופאיפ

�שאלה היא איך ן באזורי ספד. אין הבעיה הזאת קיימת מהיום. 
להתגבר על מהסור זה: באמצעי עידוד או באמצעי כפייה. ;

י הדרכים כאחד. נראה לט שיש ת ש ב הועדה מציעה ללכת 
לקבל את ההצעןת הכלולות במסקנות אלה הבאות לעודד הליכה
.,רופאים לספר וכפר על ידי תוספות כלכליות וסוציאליות של
בדיור. כלי תחבורה ואף שכר וכן על ידי מתן אפשרות של

השתלמות מקצועית' שרופאי הכפר מרגישים בהעדדד-
אכן, מרם השתמשו במידה מספקת באמצעים אלה. אך תיעדה
מזדרזת ומציעה גם שימוש באמצעי כפייה די חמורים הפוגעים
גם במקצוע הרפואה כמקצוע חופשי וגם באופי המשטר הדימוקרטי
שלנו. רוב הועדה (הליברלים הסתייגו מכך) מציע שלושה דברים
קשים: א, להנהיג רשיון זמני לכל רופא לשנה אהת, יהיה הוא
בוגר, תושב חוזר, עולה עד גיל 50' ורק לאחר שידות של שנה
בספר או בכפר להעניק לו רשיון קבע. בי לאסור על בוגרי
הפקולטה לרפואה לצאת את הארץ, אלא אם עבדי לפחות שלוש
שנים בארץ. ג. לחייב את הסטודנטים שלמדו רפואה בהו"ל לשרת

בכפר ובספר עם שובם ארצה.
לדעתנו, אמצעים דרסטיים אלה במקום לפתור את הבעיה —
ת י ש א ר שהיא קיימת ויש להתגבר עליה — יחריפו אותה. 
בל הם ימנעו עליית רופאים מן הגולה, הן מארצות הרווחה והן
מארצות המצוקה (כי גם לרופאים מארצות המצוקה יש לעתים
ת' אמצעים אלה יעלו את י שנ בדירה להגר לארצות אחרות). 
. בסופי של הדבר ת י ש י ל ש מספר הסטודנטים שלא יחזרו ארצה. 
אם אף יגבירו את הירידה כי ירבי רופאים שיחששו שכל פעם
ישתמשו באמצעי כפייה כלפי קביעת מקום עבודתם. אנו מצהירים
השכם והערב שאנו רוצים למשוך אקדמאים יהודים מן הגולה.

באמצעים אלה נמשוך אותם ?
יש להשקיע מאמצים רבים לפתרון הבעיר, והאמצעים
המתאימים ביותר הם הסברה ובעיקר אמצעי עידיד כלכליים
וסוציאליים. אין הכרח לנהל מדיניות שכר שויונית ויש מקום
לשפר מצבו של הרופא בספר, להעמיד לרשותו דירה זולה,
מכונית' השתלמות וכיו"ב• יש להזהיר מפני הליכה בדרך שלא
זו בלבד שתפגוס במשטר הדימוקרטי שלנו ובחופש חאזדח אלא
תרתיע רופאים מלעלות ארצה' ובוגרי רפואה יוצאי ישראל
מלהזור ארצה ותיצור משטר של צווי ריתוק עט כל המשתמע

מ. ה.ממנו.

י י ןן^^ו

ן* חלפת הממשלה שלא להע?
� ( | ביר עוד אדמות המדיגה ל
� קק"ל עוררה תרעופת בחוגי ה

קק"ל.
— הפ מתקשיפ גגאול אח

הקק-ל•
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