
^9י0
הפיצוץ הנוסף

בעת כתיבת הדברים יא ניד* עדיין
המשפר המדיייק של הבתים שפוצוו.
(לסי הידעת המשטרה — 15 מיכגים).
�הנפשות שאומ� של מספר המשפחית 
ללי שרב אתמול כפקודתי של השלטון.
מה שנודע, היא הפיצוץ הוודאי הנוסף
� של הרנשת הסיכוי של שידון יהודי
�ערבית, של ערבי, של הבנה יהודית
�ערבית שקיננה בלב ה� �ת אחווה יהוד
�םואעד — פלחים הערביים בערר. אל
� בכפר זה, בכפרים השכנים. באיכ

לוסייה הערבית כולה.
�סיאעד. כן, שוב ערב אל

כאשר עם שחר של יש אתמול גש�
מע סרטור המכוניות ינראה הטור הנע
ביני של הכוח המשטרתי הכבד — ה
: לא בשורת ידידות ושלום התושבים

מיבאת להם.
שהרי לא הפעם הראשונה מתממש
הסיוט הנורא בכפרם. הלא מאז 1954
נתונים הם לרדיפה, לפיצוץ בתיהם,
לנישול מאדמתם, למשפטים צבאיים,
וכר' וכד — אימים קשים, מלווים הת�
אכזרית משטרתית כלפי זקנים ונשים
המשתטחים על ריצפת בתיהם כדי
להגן עליה בציפורניהם, מלווים גם
אש יריות של צבא מתאמן ומתמרן,

בהן נהרגו 9 אנשים, ונפצעו 10.
והכל -בשם הפיתוח". הרי בכך תיר*
�הני* צי ימתרצים השלטונות את מםע
שול האכזרי. כאילו אין לפתח ולהקים
ישובים חדשים בלי נישול, בלי הרם
של המוני הפלחים הערביים, הגרים
בלקום, הם ואבות אבותיהם, מאה שנים
� ומעלה (בניגוד לכזב הממשלתי, כאיל

"הם תפסו מקרקעי המדינה").
והכל .בשם הבטחץ• — הרי בכך
רירצי בשעתו השלטונות את האימד
נים הצבאיים, דווקא בסביבה זו, ואת
כירדן האש דווקא לעבר היישוב הזה,
�המשפט העליון ורק בהתערבות בית
ולפי ציו הסכימו לכוון את האש לכיוון

�מארכלס. אזרר בלתי
�סואעד. 2000 נפש כן, שוב ערב אל
חיים בכפר גלילי זה מזה דורית, אנ-
שים עמלים שלווים, והשלטון גזר עלי-

הם כרת.
במחצית החודש שעבר הועלתה ה�
שאלה בכגסת, בהצעה לסה"י, בפי
חה"כ ת. סובי. נציג מק"י דרש להפ-
סיק את הרס הבתים, להפסיק את ה-
גיש •ל מן הקרקע, לשים קץ למדי-
ניות הפיכתם של פלחי הכפר לפליטים
�הפנים, שהשיב אז במולדתם. סגן שר
להצעה, אמר ש-לא ייכנס למוד'מיקר"
� הבתים — אמר — נהרסים על פי צו
�משפט, רק על פי צ• הריסה של בית
�כשפט. אד כה הם צווים אלה של בית
�המשפט — אם לא תיצאת הפי� בית
יטיקה, פרי המדיניות של הצרת הת� יי
� של הכפר הערבי, של איסור פחחות
�מתן רשיונות בנייה הבנייה. של אי
לפלחים ערביים, שמשפחותיהם גדלות,
שבגיהן נישאים ומקימים דיר חדש —
והכרחי, חייני להם חדר נוסף, בית

? ניסף
הרא לא ייכנס לפוליטיקה — אמר
המשיב להצעת םק"י בשם הממשלה.
אד מדוע — מדוע מבוצעים דווקא
�ההרס האלה. הרי בדומה עתה צווי
�הרס, להם ישנם מאות ואלפים צווי
ובמשך טניס לא הפעילו אותם, לא
ביצעום. מה אם לא פוליטיקה — מדי-
ניות נישול אכזרית — הוא הרס בתים
... �סואעד על פי צווים מלפני בערב אל
ע שנים, שלכל הדעות ואפילו ש ת
�הדין העלית אינו זמו סביר לדעת בית

ייביציעם.
וכי למה נאריך. הרי העיד "דברי•
פה מסתתר מאחורי הפיצוצים בכפר

. . ערכי זה: הוחלס על זירוז הפינוי
נדי לאפשר הכשרת רשטדז להתייש-
בות יהודית במסגרת -פיתוח הגליל".
ודעיד כתב צבאי בעתת אחר על הרס
גלי ה� : רנוונה היא לדחוק ר הבתים
� ערבים מהגליל. ובכן, הפוליטיקה ה
�ערבית, הפוליטיקה של עקירת אנטי
האוכליסייה הערבית מאדמתה ובתיה,
הפוליטיקה השיבינית של הממשלה
היא היא אשר מביאה אותה למעשי
השרירית והאכזריות המחרידים לגבי

הכפרים הערביים ותושביהם.
המדיניות הזאת — חזרנו והתדענו
על כד מאז ומתמיד — היא אנסי�
שראלית. היא זורעת איבר, היא נוט� י
�סכנות לעתיד ה� עת בירוד, היא הרת
� �ערביים ולסיכוי הש ידסים היהודיים

�ערבי. לוט הישדאלי
אכן, לא לשווא אץ -קול ישראל"
מוסר את הידיעה והפרטים על מיבצזג
�סואעד. הוא ההרס והנישול בערב אל
מפיץ ידיעות על ארה"ב ועל רודזיה —
� רק על מרכז הגליל, על ההרם שפי
צוצים שם .אין הוא יודע" ואץ הוא
� מודיע. לא מקרי הדבר. השלטת מעת
יין שהעם לא יידע על מעלליו המח-
! שהיי הפוני יהודים רידים האלה
� כישראל למודי אפליה ורדיטות תי
! שהרי הפונים בישראל שול ודיכוי
— יחסם למדיניות שכזאת הוא בוז,
�נפש והתנגדות. אך האומנם תניח שאט
הממשלה, כי לעולם תוכל להעלים ול-
� חפות על מדיניותה זאת, שהיא אנטי
�עי� ישראלית לא פחות משהיא אנטי

בית ז
כבעבר, כן בהתה ובעתיד — ובייתר
שאת — אנו לא נשקוט ולא גנוה,
ונגייס את המוני העם למאבק עד אם
לא תומר מדיניות זו במדינמת אחרת,
חדשי- ישראלית, פדיגמת אשר לא
תציג פיתוח יהודי פול ונגד האוכ-
לוסייה הערבית, אימתה וימשח ו ולא
תציג את שלום ישראל ובמחתת מול

ונגי העם העיבי וזכוייתמ.

השלטונות החלו בפיצוץ בתים
של תושבי ערב�אל�סואעד

חיפה, מאת סופרנו. — המעמיד פוצצה אתמול כתיש ומיכנים
בערב אל-סוואעד, כה8 גרו משפחות מיוכות-ילייפ וקשישים.
המשפחות גורשו כגסות ובאכזריות כחצי קילומטר ממעוניהם,
ונאלצו להסתכל על הרפ הכתים, כאשר חלק מז השוטריט החזיקו
אותם כשכוייפ וחולייה אחרת של שוטדיפ היתה עסוקה כהריפת

דמיכניס, הצריפים ;�הפחונים באמצעות חומד-נפץ.
השוטיים לא הסתפקו במעשיהם אלה
� אלא היסו אפילו פאגי�פים חרקו ל

�הפרות. אשד פוצצה � זבל מיפת תיס
גם היא. כתוצאה מכד נשארו המש�
�ת בלי מים והם צדיכים לקחת נ-ה
אותם משכנים במרחק גדול. חלק מן
המשפחות, ובתוכן שתיים שבתיהן
נהרסו עוד לפני שבועיים, נשארו
לגור א: באיהלים שהקימו אי תחת

עצים.
לסופרנו, שביקר במקום אהרי מע*

עד. ההרס, סיפדו התושבים הפפודב
ריס, כי השוטיים, לאחי שגמרו את
-המבצע" שרו שירים עליזים והריעו
� ל"נצחונם' ואף גי&ו להתגרות באנ

שים שבתיהם נהרסו.
160 שוטרים

�160 במספר — הגי- השוטרים — כ
עי בשעה 9 בבוקר בעיד והחלו את
�ההרס בצריפו של דיאב חסן פעולת
רביס, קשיש כבו 75, הצריף הקרוב
�צסת. הוא קנה את ביותר יכביש עכו
�האדמה, שעליה עמד צריפו, לפ- חלקת

ני 7 שנים מתושב נחף.
משם פג� השוטרים אל ביתו של
תסיין עאבד חסן, בן 45. בית זה, בנוי
אבן, נבנה עיד בתקופת המנדאט ע"י
אביו של חסיין. אמו הקשישה של
חסיין סיפרה לסופרנו, בי היא נולדה
כמקום זד, ו.גם בימי התורכים וגם
כימי האנגלים לא ראינו פעולות אכ-
זריות שכאלו". עוד שעות אחרי פי�
� ציץ הבתים נשארו הילדים בינים, מל

אי פחד והיסטריה.
במעינית שנהרסו גרו המשפחות
:•יחכד שחאדי עלי, בן 75, עם משפחה
�קאסס, פשות, מרעי חסן אל כת 11 נ

�םייד. �מרעי ועלי אבו מדעי אל

הפיזור "מפריע" לפיתוח
לפי הגירםה הרשמית פוצצו 15
�מגורים, דירי* מיבנים וביניהם מיבני
עזים ומחסנים. שתי משפחות, מרעי
� �מרעי ובךדודו, מרעי חםן אל אל
קאםם, פינו את בתיהן, לפי דברי ה-
משטרה, מרצונם הטוב. כידוע, קיבלו
�סדאעד חלק גדול מתושבי ערב אל
�הםשפט. תשלטו� �יד מבית נווי םילוק
נות טוענים, כי תושבי המקום יושבים

מסיזרים מדי וזה מפדיע לפיתוח.
אם רוצים לפתח,
מדוע מיש ז

חםיין מוסא שחאדי, גי עם משפחתו
� בת 13 הגפשית בפחץ ליד מחצבת
� .אסתר", בה הוא עובד כשומר. מח
� נכה זו שייכת לחברה פרטית בתל

אביב ושיננת בתוך היישוב עיב אל�
פואעד. שחאדי סיפר לסופרנו, כי
� הוא תושב המקום עיד מזמן מלחמת
� העולם הראשונה והיתד. לו חלקת�אד
מה בקירבת המקום, שממנה התפרנס.
אחרי קום המדייני, החרימו השלטונות
את אדמתי ומאז 12 שגה עובד הוא
במחצבה. בחודש יגואר ש"ז קיבל גס
� והוא מחכה �יד ממעינ היא צו סילוק
�יום שיהרסו גם את הפחון. הוא יום
אמר, כי השלטונית אימגם מציעים ל�
תישבים לעבוד לאחד הכפרים שבס�
ביבה ואפילו לבנות ייהם צריפים שם,
אד אין השלטינות מוכנים להבטיח ג6
מקום מידעה לעזים ולפרות וגם לא
פרנסי. אחרת. .אם פני השלטונות
באמת לפיתוח המקום, לא צריכים לג�
! להיפד, ביצון נשתתף ב- רש אותנו

פיתוח זהי' — אמד.
� �סיאעד ביקשו נו תושבי ערב אל
סופרגו למסור לציביר היהודי באדץ
את רגשי הצער והזעם של הנפגעים,
תוץ כדי דרישה, שגם יהודים יקומו
�הצדק המשווע �מחאה נגד אי לפעולות
�ס ה� שהשלטונית עושים בגרשם ממק
�רית יבי מצאו �ד שייד להם כבר דידי

פרנסתם בשלום.

חחשצ'וב קורא להסכמים נוספים
ולחיסול מוקד המתיחות

במלאות שנה: לחתימת הסכם מוסקבה

מוסקבה, 3 (ע"ר). — לרגל מלאות שנה לחתימת הפכם•
מוסקבה לאיכור הניסויים הגרעיניים בין שלוש המעצמות הגדולות:
כרה"מ, ארה'יכ ובריטניה, העניק ראש ממשלת כרה"מ, ניקיטה
הרושצ'ופ, ראיון לעתוניס "פראכדה" ו"איזווסטיה", וכו הצהיר, כי
לא יחסיר ככל מאמץ, כדי לחסל את המתיחות הבינלאומית ולגכש
את השלום כעולם. כן הזר חרושצ'וכ על קריאתו לחתום על הסכם
בינלאומי לשם איסור השימוש ככוח כדי לפתור סכסוכי-גכול

ומחלוקות טריטוריאליות.
� חיושצ'וב הוסיף ואמר, כי המדי
נות אינן צייכות להסתפק בהישגים
שהושגו עד בה בשטח הפגת המתיחות,
�מוםקבה תדמה למרות שחתימה הםכם
להפגת המתיחות הבינלאומית• חרוש�
צ'וב ציין, כי אפשריים צעדים נוס�

בים וחדשים לשם הפגת המתיחות,
כיוון שגדל האמון ההדדי בעולם למן

�מוםקבה. חתימת הפכם
ראש ממשלת ברה"פ אפר עוד, כי
�מוםקבה התעשר ה- מאז נחתם הםכם
עולם בנסיונות חדשים והאמת שקיים

עתה בעולם חייב לעודד את האומות
� לצעוד לקראת הפגה גוםפת של המ

תיחות ולחתימת הסכפים חדשים.

חיושצ'וב קיא גם לנורמליזציה ב-
דרכי שלום של בעיית גרמניד* כיתן
שלדבייו יהיי? קשה, ללא טתית בע-
יר זו, להתחיל בהגשמת פייוק חימוש
כללי ומוחלט. בן קיא חרושצ'וב לחי-
סול מוקדי מתיחות הקיימים באזוי
� �מזרח אסיה, ב הים הקאייבי, בדמם

קפייסין וחצי האי עיב.

אדה"ב מגבירה את המתיחות
�מזרח אסיה בדרום

ואשינגמון, 3 (ע"צ). — הנשיא
ג'ונסון הורה היום לפיקוד הצי האמ•
ריקאי באיזור וייטנאם להכפיל את
כוח יחידות הצי המסיירות ליד חופי
צפון וייטנאם ולהוסיף להם משחתת
אחת וכן לספק חיפוי אווירי מבצעי
לספינות האמריקאיות. כן ניתנה הור-
אה להמשיך בסיורים לאורך החוף של

צפון וייטנאם במפרץ טונקין.
הנשיא הורד. גם ליחידות הצי באי-
זור "להשמיד להבא כל ספינה שתת-
קיף את הספינות האמריקאיות בתחום

המים הבינלאומיים באותו איזור".
דובר צבאי אמייקאי בסאיגון אמר
היום, כי לא ניתנה פקודה מיוחדת ל-
מצב הכן אצל הכשות האמריקאיים ב-
דרום-וייטנאם, בעקבות ההתקפה הי-
מית אתמול. הדובר הוסיף כי הכוחות
הדרום-וייטנאמיים נמצאים ממילא ב-

מצב הכן מתמיד...
 "מכחישה"

דרום וייטנאם
ומאשרת לוחמה חימית

סייגת, ג (ע"ר, שק"ח). — דרום-
וייטנאם דחתה היש את ההאשמה של
ממשלת קמבודיה בדבר שימוש בחמ-
רי ריסוס ארסיים מעל לכפרים שב-
גבול דרום-וייטגאם — קמבודיה, פעו-
לה שגדמה כידוע למותם של כמה אז-

רחים קמבודיים,
הודעה ישמית ממיניסטריון החוץ
הדיום-וייטנאמי מאשדת, בי כוחות
דדום-וייםנאם השתמשו "בעבי" בחו-
מיים הימיים לשם טיהוי אמורי ה-
ג'ונגל, אשד בהם מוצאים להם מק-

לט אנשי הווייטקונג.

�רוח אמריקאים וםובייטיים מפגש אנשי
נסתיים בקריאה למנוע אסון גרעיני

-דוח סובייטיים ואמריקאיים — מוסקבה, 3 (עייר). — אנשי
כולל סופרים, מדענים ומחנכים — קראו היום לכני שני העמים,
-אמריקאי והסובייטי, להרהיב את המגעים התרבותיים והמדעיים כין

שתי המדינות ולפעולה לשמירת השלום כעולם.
� משתתפי הכנס קיאו להכיי באח
ריות המיוחדת של שתי המדינות למ�
ניעת אסת גרעיני מהאנושות וכן
� עמדו על האווירה הבינלאומית זעו
חד" העשויה לסייע עתה להגנת הש-
� לים ולהחלפת דעות בין הצדדים ה
שונים בשטח התרבות והמדע והטכני�

לוגיה.
באי הוועידה, שנשאה את השם
� ,.ועידת האזרחים", נסתיימה עוד ב
מוצאי שבת בלנינגיאד, אך ההודעה

הרשמית נתפרסמה רק היום.

סופרנו במוסקבה. ב. באלטי, מוסיף,
במברק אלינו, כי במסיבת עתוגאים
שהתקיימה היום, צייגו משתתפי הפגי-
� שה של אנשי הרוח ועםקגי ציבור ה
� סובייטים והאמריקאיים, את שיפוד ה
אקלים הבינלאומי בשנה האחרונה כ-
תוצאה מצעדים כגמ איסור חלקי של
הניסויים הגרעיניים, הסכם סובייטי*

אמריקאי על אי שיגור גופים נושאי
�טלפוגי נשק גרעיני לחלל, הקסת קשר
� ישיר מוסקבה-ואשיגגטון. צמצום ה

ייצור של חומלים בקיעים ועוד.
משתתפי הפגישה הביעו תקוותם, ש�
�צדדית ביחסי שלום בין ה- י"ברה כל
מדינות, תמצא אח ביטויה בפעולות
� מעשיות אשי יאפשיו התקיבות נום
פת בין הארצות. הם הדגישו את ה-
תפקיד המיוחד של האו"ס כמוסד יעיל

של שיתוף"פעולה הדוק.
משתתפי #פטגש קוראים להמשך ה�
�ומתן לפתרון סוטי של הבעיות משא

שטרם מצאו את פתרונן.

נתחדשו ההתנגשויות בארה"ב
בין כושים והמשטרה

� �ה). — בגיר �יויק, ג (עייר, שק ניו
�ג'יסי. אירעו סי סיכי, במדינת ניו
היום התנגשויות בין כושים וביו מש-
דרה, בחלק הכושי של העיר, לאחר

שהמשטרה עצרה שני כושים.

�ם בשעות בקנזאס סיטי אייעה הי
הבוקר התנגשות חמויה, בין כישים

.•המשטרה.
�ידי לבנה שנזרקה שוסר נפגע על
אליו ומאוחר יותר הובאו 40 שוטרים
לאזור, כדי לפזר את ההמונים. עשרה
אנשים נפצעו וביניהם שלושה שוט-

רים.
� בניווארק שבקרבת�מקים נערכה אם
פה המונית של 2500 כושים ללא כל
תקרית. בפעולה ללא תקדים שימשו
� שוטרים כושיים שלא בתפקיד כםדד
נים בעת שנשיא האגודה הלאומית
לקידום האנשים הצבעוניים למדינת

מיסיסיפי, אהרון הנרי, נאם נאומו.
החלה הוצאת המשמר הלאומי

מרוצ'סמר
בינתיים הוצא אמש חלק גדיל מאנ-
שי המשמר הלאומי שנשלחו בשבוע
שעבר לריצ'סטר, בה אירעו, כידוע,

התנגשויות חמורות.
�300 אנשי משטרת המדינה יישא- כ

רו עדיין בעיר.
(ראה .האמת על רוצ'סטר" כעמ' 11.

המפלגה המהפכנית המונגולית
נגד הפלגנות הסינית

� ). - המפלגה ה מוסקבה, 3 (עיר
?ומיניסטית המונגולית שיגרה איגרת
למפלגה הקומוניסטית הסינית, בה מר
חד. היא על הפעולה הפלמית של מג-

היגי סין — מוסרת סוכנות טאם"ס.
הסוכנות פירסמה את הנוסח המלא
� של האיגרת שהופיעה געתון .טיאב

דה".
האיגרת מגנה את הסטייה מעקרת

� �ההיענות לק �לניניזם ואי תמארכסיזם
ריאות החבריית של המפלגות האח-

יות.
.אין עוד אפשרות לראות את הקו
� הסיני כמישגה גרידא" — פוםיף המכ
תב ואומר: .זהו פרי פדיניות מכוונת
מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית, ה�
� חיתית להשיג מטרות לאומגיות מר
�לכת ולהשיג עמדת הגמוניה ב� חיקות
עילם הקומוגיסטי ובתגועה המהפכגית,
תוך הכנעת מפלגות הפועלים הקומו-

ניסטיות בעולם לרצונה של סין".
יפאני, הארואי אוקאדי- מסר, כי* ציר סארלמנט סוציאליסטי
� ראש ממשלת סין העממית, צ'ו אן
לאי, הצהיר באוזניו, שפקיגג תומכת
� בתביעות הטריטוריאליות של יפאן כל
פי בדה"מ לגבי האיים הקודיליים ה-
�ידי הסובייטים — מוסרת מוחזקים על

סיבנות הידיעות הבריטית "רויטר".

הסדר גבול בביתיצפפה
תל�אפיכ. — רצועת קרקע, באורן'
15 מטר וברוחב 10 מטרים, וכן חמי-
שה מבנים בכפר החצוי בית צפאפה
שבאיזור ירושלים, עומדים לעבור ב-
ימים הקרובים לרשות ירדן, בתוקף
סימון הגבול שנעשה על ידי שני ה-

צדדים בשנת 1962.
מוסמר כי בהתאם להעברה זו תקלוט"מעריב" מאתמול מסר מפי מקור
ישראל ארבע משפחות מבית-צפפה,
שהביעו רצונן להישאר בתהש ישרי
אל, בעוד ששתי משפחות, המתגור-

רות כמיבנים על הגבול, יעברו לתחו-
מי ירדן, מיד לאחר שיסתיימו הרי-
שומים הדרושים ותסתיים ההעברה ב-

אמצעות ועדת שביתת הנשק.
לדברי אותם מקורות, הוחל בסימון
אתור הגבול בירושלים בשנת 1962,
כולל השטח הבנוי. כתוצאה מהגידור
באמור המסומן הוסדיי. הבעלות של
ישראל וירדן על גבולות שביתת הנ-
שק, בהתאם להסכם שנחתם ביניהן ב-
שנת 1949. כתוצאה מכך עברו לרשות
ישראל שטחים ומיבנים באמור שבין
יממ משה לבית טאנום, וכן התאפש�
רה התיישבות יהודית באזורים שה-

בעלות עליהם היתד. בלתי-מוגדרת.
גם הםדר-גבול מצומצם זה עורר את
קצפו של עתון "חרות" אשר יצא ב-
זעקה גדולה בכותרתו הראשית מאת-
מול : "ממשלת ישראל ויתרה על ש-
טח ו-5 מבנים לטובת .,ירדד באזור
ירושלים"... נציג סיעת "חרות" במ-
סת מ. לנדאו הבריק מברקים אל יו"ר
הכנסת ואל יו"ר ועדת החוץ והבטחון,
ד. הכהן, לכנס את הוועדה ללא דיחוי,

כדי לדת בהחלטת הממשלה.
בלחץ ההמולה הרעשנית של "חרות"
מיהר משרד החוץ להודיע, כי "לא

היה כל ויתור" מצד ישראל...
ישראל לא ויתרה על שש שטח מ-
שסחר- בהםכיפה להסדיר את סימון
הגבול עם ירדן באמור בית-צפאפה
בירושלים — נמסר ממשרד החת ה-
ישראלי. ההסדר נעשה בגלל חמומת
חרבות של חציית הגבול, בגלל המ-
תו בלתי ברור. לכן הוסכם על דעת
ישראל וירדן להסדיר את חקסע הקטן

הזח.

בון, 3 (ע"ר). - אלכ&יי אדזיוביי,
� .איזתסטיה", הביע דעתו. כי עורן
אפשרי שבעיית גרמניה תידון בפגישה
בין מגהיגי בית"מ יגימניי. המערבית
במקרה שזו תתקיים. הוא הוסיף. כי
שום תגאים מוקדמים. מכל סוג שהוא,
לא יוצגו במקרה שתיערך פגישה בין

חרושצ'וב וארהארד.

ארז'וביי אמר יביים אלה ביאית
�גימגיים ש- עם שלושה *תוניס סעיב
אירחו אותו בעת ביקורו בגרמניה ה-

מערבית.

בתשובה לשאלה אם שיפור היחסים
במ מוסקבה ובת אושרי רק בפחיי
� קשרי גרסגיה זאארבית עם בנות
בריחה המערביות. חשיב אדדזביי!
.הדקו את יחםיכס עט צרפת או עס
טין העממית או עם כל מי שתרצו —

אין אנו מתערבים".

אדז'וביי על בעיית
גרמניה

ברה"מ במקום הראשון
בתחרות השחמט

לסטודנטים
ישראל במקום ה�7

קואקוב, 3 (עיר). — ישראל הגיעה
למקום השביעי בסיבוב האחמן של
תחרות הסיום באולימפיאדת השחמט
� הבינלאומית לסטודנטים, שגעיכה ב

קראקוב.
השחקנים הסובייטיים הגיעו למקום
הראשת כשבידיהם 313 נקודות טבמ
� 44 נקודות. המקש השני הושג על
ידי צ'כוםלובקיד. (293 גקודות), ואח�
דיה הונגריה (29), אדה"ב (28), מגר
םלביה (27), פולמ (21.5) וישראל עם

19 נקודות.
� למקש השמיני הגיעו בולגריה וגר
�18 נקודות כל מגיד. המזרחית שזכו ל
אחת. מונגוליה זכתה כ"163 נקודות,
דנפארק — 15.5 ואוסטריה — 10.5

נקודות.

וו?
1 I
•איו

בפנייה לראש�הממשלה ושר�הבטחון

� �אביב. — מייי עם הגיע ה תל
ידיעה על הים בתים בכפי עיב
�סיאעד, שיגיה הסיעה הקשר אל
ניסטית בכנסת מברק אל ראש ה�
מכשלה ושר הבטהין, ל. אשכול.

: במברק נאמר
,,נודע לנו, כי הבזקי החלה פער
� לת הייסת בתים בכפי עיב אל
םואעד בחיפוי כוח משטיתי וצבאי
� גדול. כבד נהדסו שני בתים והפ
� עולה נמשכת. אגו מוחים גגד פעו

�היס זו, המעיעית לא יק את לת
תנאי קיומם של תושבי הכפר, אלא
�דות האמת והשיתוף ב- גם את יס
� יחסי שני העמים. אנו דורשים ב
מפגיע את התערבותך להפסקת
פעולת ההריסה ולהבטחת התנאים
לקיומם התקין של תישני הכפר

�סואעד. ערב אל
הסיעה הקומוניסטית בכנסת,

משד. סנה".

הסיעה הקומוניסטית בכנסת
דורשת להפסיק את ההדס

חרושצ'וב לסיור
ברחבי ברה"מ

מוסקבה. 3 (ע"ר). — ראש ממשלת
ברה"מ, גיקיטה חרושצ'וב, יצא ממוט�
קבי. לסיוי גיחב ביחכי ביה"מ —

מסרי. סוכגות טאס"ס המם.
מצפים כי '-עדי ממוסקבה במשך

כשלושה שבועות.

נשיא הודו יבקר
�המועצות בברית

�דלרי. 3 (עיצ). — גשיא הודו, ניו
� �11 לספ ס. דאדא קיישגאן, ייצא ב
טמבר לביקור של עשרה ימים בברה"מ
�הממשלה, נ.ס. ויקיים שיחות עם יאש
חרושצ'וב, ועם יושב ראש נשיאות ה�

סובייט העלית, אגםטאס מיקדאן.

קרבות ברודזיה בין
הצבא וכת ,לומפה"

�זיה, 3 (ע"ר. ע"צ). לוסאקה, צפון רוז
- תגבורת צבאית השסח היש למחוז
� המזרחי של צפת�רודזיד* שם מתחו
ללים קרבות במ יחידות הצבא לבין
אנשי הכת הדתית ,"לומפה", זה כמה
יפים. עד כה פגיע פםפד הקורבנות
.260� מבת שני הצדדים והאוכלוסיה ל
מפשלת צפת�רודזיה הזהירה את כל
התיירים השוהים באזור לצאת מייד
מסקש הסכנה ולחזור לבתיהם ובמידת

האפשר לנוע רק בשיירות.
המם תקפו כ�150 מאנשי הכת את
משרדי הממשל ואת תחנות הטשטיז*
בלונדאזי שבמחת המזרחי והשתלטו
עליהם ורצחו מספד אזרחים אפריק-

איים.
בראש הכת הקיצונית עשדת אשה
המכונה "הנביאה" ושפה אלים לנשינד-
בשעתו היא הברתה על עצמה כמתה,
אך לאחר מבן סצנה, כי ישו החזיר
אותה לתחייה והורה לה לייסד את
כנסיית לומפה. כנסייה זו מבוססת על
עקרונות חדת של הכנסייה הסקוסיח
וסבורים שהיא מונה כעשרת אלפים
מאמינים. "חנביאוד אוסית על תוטך
כיה לעסוק בפוליסיקה ומחלקת להם

.ייכתש לגדעדן".

מוסקבה, 3 (ע"ר). — צנחנית סוב�
ייטית השיגי. שיא עולמי הדש בדיוק
צניחה פגובה של אלפיים מטי — מס�

יה סוכנות טאם"ם.
הסטייה הממוצעת מן המטיח היתה
4 טטי ר13 סגטיפטי בלבי, בעוי ש�
�ידי צנחנים השיא הקודם שהושג על
סובייטיים היה 11 מטר ד55 סנטימטי.

צנחנית סובייטית
השיגה שיא עולמי

כלכותה, 3 (עיר). - עשרה איש
מצאו מותם כאשר בית, שנמצא ציית
בבניינו בעגאל המערבית, התמוסס
לאחר שספולת אבנש פגעה בו. כתר

צאה סגשמיס עזים.
בשל *מרות הזעף הופסקו' אספקת
החשמל באזור בגט* אמנרבית וכבד
שש ימם המתגייס את האזור עם
אזויים אחרים נשטפו ואיגס שימו*

שייט.

עשרה נהרגו בהתמוטט בית
בהודו

קאהיר, 3 (ע"ר). — מצרים ועיראק
התחייבו לתמוך תמיכה חומרית שר
�ערב הכבושה, בעשן וב- סרית בדדופ
� שאר המדינות מערביות — גאמר בהו
דעה רשמית שפורסמה אמש עם סיום
ביקורו של ראש ממשלת עיראק, סהר

יחיא.

המושג *דרתדערב הכבושה* מוסב
אל עדן ולפדראציח הדרתדערבית.

*הודעת הרשמית נאסר, כי התמיכה
תששו עד כי כל חלק במולדת מער-
בית ישוחרר משלטת חאיפפריאליזט

שבםיסמ.

מצריפ ועיראק יתמכו
�ערכית כסדראןגיח הדרוס

מביעים שאט�נפש מהמאמר ב"הצופה"
סיעת מק"י תובעת מושב מיוחד של הכנסת

ירושלים, מאת סופרנו. — מהר (יום ד') תתקיים הפננת-מהאה
ארצית שלווה של "כני�ישראל", כדרישה לביטול מוהלט ומיידי של
הנחיות הרבנות הראשית נגד עדתם. ההסננה, שקיבלה רשיון מטעם
המשטרה, תתרכז כשעה 3 אחה"צ ככיכר מנורה. השובתים קוראים

יכל אלה התומכים במאבקם לקחת הלק ולהצטרף להפננה.

�ישראל" טריכוזים שוגים של "בני
בארץ מגיעות ידיעות על הכנות לע-

לות לירושלים.
בהודעה שפרסמו אתמול לעתונות
� הגיבו השובתים על המאמר הראשי ש
הופיע ב"הצופה", בציינם כי מאמר זה
�גפש אצל כל סן הדמ שיעורר שאט
אדם הגון בארץ. כידוע, גאמר במאמר
זה. כי שש גודם לא הכריח בגי עדח
זי לעלות לארץ ואיש אינו מכריח

אותם להישאר בה.
פניית הסיעה הקומוניסטית

הסיעה הקומוניסטית בכנםת טנתח
� בדבר כינוס ישיבה פמחדת של פלי
�אף הפגרא, כדי לדת את הכגסת, על
�ישראל" בעגיין מאבקה של עדת -בגי
נגד הגחמת הרבגות הראשית, המפ-

לות אותי. לרעה.
בפי שנודע לנו עשיות גם סיעות
טפ"ם והליבראלש לדרוש כינוס ישי-
� בה מיוחדת של הכנסת וייתבן שלד
�כנםת בר דישה זו יצטרפו גם חברי
דדים מסיעות אחרות ובאופן כזה יושג
המספר של 40 חתימות, הנדרש על-

פי התקנון.
� אמש ביקרה במחנה השובתיס סש
לחת מטעם הסניף הירושלמי של זד
מפלגה הליבראלית והביעה תמיכה ב-

מאבקם.

� מוניסטית הישראלית בשביתת ,בני
ישראל'. סניף מק"י בירושלים מגיש
עזרי. חומרית ומוסרית לשובתים. עמ-
דתנו נגד הכפייה הדתית, על כל ספי-
חיה, ונגד ההפליה העדתית על בל
�כן, תמוה צורותיה — ידועה היטב. על
ביותר הנםמן של כתב ,גירוזלם טוסט'
בירושלים מ. כהן, בידיעה שהופיעה
ביום 3.8, לעשות מטעמים מן העובדה
שראובן קמינד, מזכיר ועד מחוז מק-י
בירושלים, נכח — שד עט אורחים
�חירש של נציגי ה- אחרים — באספת
עדה, שהתקיימה ביש א'. ר. קמינר
בירך את הנאספים והביע סולידאריות
עם מערבתם הצודקת למען שתיוד
זכויות מלא במולדתם החדשה, וזוז

לאחר שנתבקש לדבר עיי מר ש. שמ�
� �יש �הפעולה של ,בגי שץ, מזכיר ועד

�ראש באספה. ראלי, שישב
מק"י מעריכה בחיוב את עמדתם ה�
�ישראל' להסתייע ב- עקומגית של ,בני
כל גורם ציבורי המוכן לתת יד להצ-
לחת מערכה אנושית, צודקת זו. גראה
�ישראלי, לנו, כי טבעי הדבר ש,בני
ככלל הציבור, בוחלים בהפליה מכל
סיגי — מסתיימת ההודעה שנמסרח

לעתינית.
�הדתות כשלו שר

.אין כל עילי" שתצדיק את הש-
�ישראל' ב� ביתה של אנשי עדת ,בני
ממשלים" — אמר אתמול שר�הדתות,
דיר ז. ורהסטיג, בתשובה לשאלות

עתונאים.
�ישראל' השד הוסיף, כי .בעיית .בגי
�ידי הרבגות הראשית. לא גוצרה על
� . זו קיימת מזה מאות בשגים ש בעיה
רבנות הראשית היתד, הראשוגד. למ�

. . . צוא לה סתרת נאות"
�ישיאל' השי התיעם על כך, ש"בני
� לא גאותו לקבל את הצעות גשיא ה

מדינה ולא ויתרו על ההפגנה.

"בבי�ישראל" נערכים להפגנה

בינתיים, בעקגות ידיעה שהשיער.
� אתמול ב"גייוזלם טוסט", נמסרה ל
פרסום מסעם ועד מחוז מק"י בירוש-

לים ההודעה הבאה:
-בדומה לאיגתש ציבוריים שוגים
ופפלגות אחרות תופבת הפסלגה הקר

הודעת ועד מחת מק"י
בירושלים

סיכויים להגיע אל הכורים
בכל רגע

פאריס, 3 (נדצ). — בשעה 11.30
בלילי" לפי שעת ישראל, הטרידו רק
8 פטר בת הקודחים לבת הכורים
שגלכדו במעמקי האדפה בשאפטאגיול
שבצרפת. כ*� שגמסר, יש לצפות כי

הקידוח יושלם עוד הלילה.
 נוויל רוכין, מי שהיד. בעבר

*� �אס נשיא ארגת הסטודנטים של דיום
ריקה, נעצר ע"י השלטונות הפורטר
�מארקס — נמסר ממקו- גזיים בלורנצו
�אפריקאיים. גסיוגותמ של רות דרום
הקונסול הבריטי במושבה הפורטוגזית
לבקר אצל רובין, הנושא דרכון ברי-

טי. נכשלו.
# הצי מיליון דולאר הוקצבו ל-
�40 אלף בדואים יישובם מחדש של כ

במושבות קבע בירדן.
# ממשלת עיראק החליטה לשגר
משלחת למאשינגטמ לגיהול ששות
עם בנק הפיתוח הבינלאומי על חתיפת
הסכם מילתה למיטת מפעליט בצפון*

עיראק.
 ממשלת יימ החליטה לבטל

את הצורך באשרותשגיםה עבור אזר�*
חים מצריים המבקשיט להיכגט לירדן.
 נשיא מאלי. מודיבו קשה. יע-

רוך ביקור רשפי באלגייריה בטוף חר*
דש זה.

ידיעות בקיצור

בליפורדוחיכס. םראגסוואל. 3 (עיר)
שישה אנשים ניםפו כאשר שלישה
� בתים נקברו הבוקר בעיר תכודים ה
� בנויה מעל מיכרה זהב בבלשורויס

זיכט.

הבית ושני בתים אהרים, שגבגו
מעל למיכרה, גתבםה לחלוסמ באדמה
200� לאחר שגוצד בור בקשר של כ
�20 בתים נשפים ב- סטר. משפחות מ
עיר הכורים, הנמצאת במרחק שי כ�
75 קיפ מערבית למהאגםבורנ, נמלטו
כששפעו רעידות חשודות של הקרקע.
המיכרה בבלשורו'יסזיכם נמצא ב-
סמוך לפיכרה דריסונסיין, מיכרה הז-

הב העשיר בעולם.

אפון כמיכרח זחכ
כדרוט-אםרימה

נמ-מדק, (שק"ה). — על מעמ-
דם של הגזענים בדרומה של ארה"ב
מעידה כמאה עדש העובדה, כי
ליד משרדו של השריף בנשובה
(שם נעלמו שלושת הסטודנטים,
לוחמי השוויון) מתנוססת כרזה
פומבית של הקו-קלוקם-קלאן, ה-
קוראת לגזעגים הלבנים להצטרף

לשורות הארגון.
הכרזה מוציאה מכלל המועמדים
להתקבל לקו�קלוקס-קלאן כמה
קבוצות לאומיות ודתיות בסדר ה-
בא : "יהודים, קאתולש, תורכים,
טאטאריפ, מונגולים, כושים וכני

האוריינט''.

ואלה הפסולים להתקבל
לשורות הקו קלוקם קלאן

מכסיקו, 3 (ע"צ). — מכסיקו לא
תבצע החלטות ועידת איגון המדינות
האמייקאמת האחיונה והיא מסיבת
לנתק את יחסיה הייטלוםאטיימ עם
*בה — על כך מסי מישבשמית
� םשרד"החוץ המכםיקאי. בהודעה נומ
קד. עסדה זו בכך, שניתוק השטים עם
� קובה יפגע במספר גדול מאוד של אנ
שש, שלגביהם נודעת חשיבות עצומה
לקישן של גציגויות דיפלומאטיות של

אמריקה הלאטיגית בהתאגה.

מכםיקו לא תנתק קשריה
ע0 קוכח

12̂ אחר-חצות, מכרק מ- 0
מוסקבה :

כתשוכה לשאלת סופרנו כ.
באלטי כמשיכת העתתאיט כ-
מוסקבה! •הפריז הדובר חמו8וי~
טי קראטינופ, ש3רה"מפ8נדדת
בפתרון שלחם של הסכסוכים 3"
אני דורשיפפת-

"̂
מזרה ימדוכ

רון הסכסוכים הטרינזוריאליימ
והאחרים כאטצטות מו"מ ומת-

נגדים לשימוש פסוח *כאי" —
הטעים הנציג הסובייטי.

הנציג האמריקאו! נורמאן
האזינפ, הוסין' שהוא מסכים
לעמדווו של קראטינוכ ואמר,
שיש להקיפ מוסד בינלאומי
שיקל על פתרון הסכסוכים כ-
פל חלקי העולם ללא יוצא מן

הכלל.



כנס רופאים בינלאומי
נפתח בחיפה

תשה, מאת טשרנו. — כנם-היופ-
אים הבינלאומי ה�6 של הםתדיות-ה�
רוטאש בישראל נפתח אמש הגיגית
בהיכל התשטרון העירוני בחיפה. ל-
אחר דברי הברכה של גשש ההםתד�
רות הרפואית בישראל, ד"ד יצקוביץ',
ובחירת מוסדות הכנס, השמש דבייו

חבר הכנסת ד. בן-גוריון.
הכנס, שבמדכז דיוניו עומדות בעיות
מחלת-הסיטן וטיפול באמוטופים, יימ-

שך עד ל�13 ח''ז.

,קרשיך שביתה בביח"ר
ברמת�גן

רםת"גז, נאות מעתו. — גבית-ח•
תרושת "קרשי'ן" ברמת�גן הפריזו ה-
פועלש שביתה כללית •קב מרוח
בלתי-םוסקות של חמה-העגשה מצד
המעבש וםירובו לדון עם הוועד שח-
תום על חוזה-עבודה חדש. המעבש
אמו מתחשב במעד המועלים ופוגע
בזכויותשם של פשלש אחמם שלא
משאש הן בעמיו. מאחד המשלש,
גרשון פישלזון, העובד במפעל ש זמן
יב — מנע לאחדמה את תשלום דמי-
החגש. כן פוגע המעביד בזכומתשם
של הנעיש העובדים שמו מכש בע•
בשתם הקשמת. בעל בית-החרושת
נהג למגש בפועלים הישעים לעמש
על זכויותשם, על-שי פשששם ל-
לא השעה מוקדמת והענישם בהורדה

מן העבשה בעזרת המשטרה.
למעשה, החליטו הפמלש עש לפני
שבשיש, להתהיל בשביתה אד חזרו
מהם בהשפעת משצת-המשלש. רק ל-
אחר משא-ומתן נשף — שבו שומעה
מזכירות ממצת-הפשלש בצשקת
תבשות המשלים — אושרה השביתה

החל משלשום.
נוסף על עמשתם על ביצש מעיפי
החמה הקיים, החליטו המשלים לדרוש

עתה גם העלאת שכר כללית.
בעל בית-החרושת "קרשיז'' הוא שו-
תף גם במסמר מפעלים אחרים שש
בעל מגרשים לרוב ברמת-גן ובגבע-

תיש.
פועלים ממפעלים אחיים בסביבה
באו לבית-חמשת "קרשיר והצשו עז-
יתם למקיה שהמעבש ינטה להשיא
סחורה בכוח מן המפעל, בעת השבי-

תה.

ארו שבוי עיריית ודא ומוכומים לשביתה מחו
תל-אכיכ, מאת סשינו. — באלף
עובדים במחלקת התבישי. בעימית
תל-אביב — שו, אשמי אשפה ומנקי
, עומדים למתש מחר בשביתה רחובות
� חצות הלילה לא יוב- כללית — אם ש
טח להם מילוי תביעותיהם להעלאת ה-
שכר ותיקוגי הדרגות. עסקני מזכירות
מיעצת משלי ת''א-יפו שארגת הכל-
לי של עובדי העשיש נכשלו אתמול
בגסיונם לכנס אסיפת פועלים כללית
בניגוד לדעת ועדת הפעולה של עוב-

ד• התברואה.
חברי ועדת הפעולה גפגשו לפני אס-
פה זאת עם מזכיר מ''ם ת"א א. אל-
פרס ויו"ר ארגון עובדי העירייה מ.
זילברמן. עסקני ההסתדרות הבטיחו
בפגישה זאת כי התביעה לתוספת מא-
מץ תיכלל בעת מבצע סיווג התפקימם
הנערך לאחרונה. חברי שדת הפעולה
תבעו התחייבות בכתב כי אמנם תבי-
עיתיהם להעלאת-שכר תבואנה על סי-

פוקן תוך השש ימים.

כרוז ועדת חסעולח
באםשה נבחו בעיקר עובדים זמניים
שהובאו באיומים ע"י פקהש ומנהלש,
חברי ועדת המעולה השקו כרת בו

: נאמר בין השאר
..די לגו בהבםהות טרק. אנו דורשש

שיבשעו כל דרישותינו הצשקות.
מאחר והושד המחש הוכית את אז-
: , הרינו קוראש לכם משלש לת ידו
קחו את הממה לשיכם, יש דק דרו
אחת לקבל את זכויותיכם — לתמוך

ולבטוח בשד המעולה.
למה קוראים לאסיפה מטעם השד
? מדש לא חשבו המודח רק עכשיו

על זה קשם ?
מדוע התעלמו מדרישות הפשלים
במשך כל זמן כהונתם ז יש רק תשו-
בה אחת, השד המודח דאג רק להנה-

לה ולא למשלים.
! תגו אמון בדמשותיכם הצשקות

תנו אמון בדרככם נגד חסחבת, וה-

זלזול בקיומנו מהועד המודח.
תנו אמת בהצלחתנו בתיקמ המעו-

ות.
משלי התברואה בעירית תל-אביב,
אמון בועד המעולה שבחרתם בו הוא

אמון בכל זכומתשם".
עםקני ההסתדרות אלפרט חילברמן
שדיברו באםיטה שאו עד השבשה

שבטשו עזרתם למפימ-השביתה.
מחת לאסיפה נערכה הממה כה
י • : שכיתה כמס דכ̂י קראו הפשלש

מק-י תומכת כסהךיס
חטיבת משלי עיריית ת"א-ימו של
המפלגה הקומוניםטית הישראלית מיד-
סמה אמש כרת שהולק למשלי ההב-
רשה. הכרמ מגש תמיכה בתבשות
: א) קבשות לכל פשל לא- המשלש
חר שנת עבשה. ב) תוספת מאמץ —
תשלום של 3 לירות ליש לבל פועלי

התברואה. ג) משכורת חשש 13.
: בהמשכו מציין הכרח

הוועד הקשם נכנע להנהלה והפך
לשותף של מדיניות הסחבת ובמקום
להתייצב למערכה ביחד עם עובדי ה-
תברשד. המשיך בסמור הבטחות וב-
שי עם מזכירות הארגון המשש לב-
לש את המערכה למען דרישותינו ה-
צשקות. לא יכולנו לכן להצליח במא-

בק בלי להורש את הושד הישן.
! חברים, פשלים

במאבקנו הצשק נצליח אם ניאבק
במלוכד, ללא הבדל ,דה והש.
קפת-עולם. םש הצלחתם של פוע-
לי עיריית רמת-גן הש בליכשם. גם
הם שבתו ונאבקו לדרישות דומות. בל
! מאבקנו צודק! ניתן להפרש בינינו
בכוחות משותפים ותוך אחדות — נצ-

לש!

צמרת מפאיי לא הכריעה
בשאלת תוספת�היוקר

עם סגירת הגאון

ממשלים, מאת פשדנו. — בעקבות
חילוקי דעות חרשים שהתגלעו לא
הצ'נשה עמדת מפא''י להכרש בשאלת
חוםםת-המקר אם יש לשלמה או לאו.
מזכייות מפא"י ומזכידות הוחשה ה-
כלכלית שלה ישבו אתמול למעלה מ-
איבע שעות בשושלש בהשתתטות
יאש הממשלה ל. אשכול ושי-האמי
מ .טפיד, וקיבלו לבםש ההלטה, בה
הסעיף היאשון סותי את הסעיף הש-
ני. מצד אהד הם ההליטו, כי על ה-
הסתדרות להמשיד במשא-ומתז עם

התאהדות בעלי-התעשיש בעניין תש-
לום תוסםת�הישר ומצד שני החליטו
להפיל על שדה בת שבעה הברש ש-
תכרש בעניין זה שבדעתה תהש פו-
מית ותחייב את נציגי מטא"י בהסתד-
רות ובכל מומד אחר הקשור בעניין
זה. לושדה זו נקבעו ט. טמיר, א. ב-
קר, ר. ברקת, מ. נמיר, מ. ברעם, י.

משל וי. חורין.
מזכיר מפא''י, ר. ברקת, שמסר על
כך לעתונאים אמר בתשובה לשאלות,
כי אם נציגי ההסתדרות שישו את ה-
מרימ עם בעלי-התעשיש תעמש אז
השאלה אם הסיכום של המשא-ומתן
שאם את ההכרעה של שדת השבעה,
אן? דיש מניח, כי המעדה תכרש עש
לפני סיום המשא-ומתן בין ההסתדרות
שתעשיינים. ר. ברקת אמר עש, כי ב-
מהלך הבירור במזכירות ממא"י נשמ-
עו דעות שונות בשאלת תוסמת-המקר,
וכי השלו גם הצעות שונות בדבר צו-

רת התשלש או המיצוי.
מזכיר-ההםתדרות, א. בקר, אמר ל-
עתוגאים בצאתו מהישיבה, הי המשא�
ומתן עם התעשייגים יימשך לפי קו

ההסתדרות.

צעיר ישראלי חוחזד מירדן
ימשלש. — צעיר ישראלי, דש
ברגמן, בן 27 שהיה בשבי הירדן מזה
כשלושה חדשים, השזר לישראל דרך
מעבר מנדלבאום בירושלים ביום בי.
הש עבר את קש הגבול בסביבות פ-
תח-תקש, שם החזרתו לישראל, הש-
בר לבית מרפא לש פתח-תקווה אשר
ממגו יצא, בהיותו מאושפז בו. (ע)

מפגן צנחנים בת"א
תל-אכיכ. — קהל אלפים נאסף ב-
יום ב' למני הצהריים על שפת ימה
של תל-אביב כדי לחזות במימגן צני-
הה אל הים במסגרת "יום הצנהך. ה-
ממנו נערך כמו אשתקד בהבדל קל —
הרוה המערבית החזקה שטית דהמד.
את הצנחנש אל החוף שמה מהם נפ-
לו על הכביש או אל בין הקהל שעל
חולות החש. היתד. זו השמנות להלק
מן הקהל לראש את הצונחש מקרוב,

ולאי ייוקא במרהק, בים.
בממגן השתתםו 74 צנהנים, ש-16
מהם צנחו צנשה הומשית מגבהש שו-
גש. הצונחים היו לבושים בגדי-ים,
מכנסי סטורט או סתם מכנםש קצ-
רים• הם נעלו נעלי טמורט או שהיו
יחפים, מתוך ששה שהם קומצים אל
תוך המש. השה להם אימוא הפתעה
כאשר נסחפו עם הרוה והגשו אל ה-
חוף "בדרך האוויר". הצונחים מצני-
חד. הופשית לבשו בגד משה לבן, ש?
הבדילם מיתר הצנחנים. חלק מן ה-
צונחים חופשית צנחו במצנחים יש-
ראליים בצבעי תכלת-לבן ולא במצ-
נחים חומים כיתר הברשם. הצניחות
החופשיות געשו מגבהים שונים —
החל מ-2800 רגל, כאשר המצנח נפתח
בשי הצנחן אחרי 7 שנמת, ועד צגי-
11 רגל, כאשר ה- חה מגובה של 500,
מצנח גפתח אחרי 60 שגיות. בצגיחה
רגילה (אוטומאטית) נפתח המצנח
מיש אחרי קפיצת הצנחן מן המטוס.
כאשר החלו הצנחנים להיסחף אל
החוף, נחבל חלק מן הקהל שבש הח-
לו לנום כדי שהצנחנים לא יפלו עלי-
הם• הללו ירדו איםוא בינות לאנ-
שים מתרוצצש, אד איש לא נמגע.
אחרשם ההלו לרוץ לכיוון המהנים
המרדים כדי ליאותם מקמג. רוב ה-
קהל המשיך לעמש במקומו כשהוא
משקיף במשקפות אל הים עליו נעו
במהירות מספר סירות מוטור וסירות
גומי, אשר משו את המתנים. סירות
הגמל אספו את הצגחגימ מסירות ה-
מירוץ הקלות והעבירו אותם אל הנ-

מל.

עובדים זמניים ב"דך
שובתים עד פיטורים

40� "מאימתי פועל שעבר את גיל ה
אין לו זכות לעבודה קבועה ?"

תל�אביב, מאת סופרנו. — כ-50
עובדים שכירים מעל לגיל 40 בקואו-
פרטיב לתחבורה "דן" מקיימים מזה
יומיים שביהת-שבת במשרדי הנהלת
..דן", ברח' ארליזורוב בתל-אביב, ב-
:יתאר. על פיטוריהם החמרים ונשנים
כל כרה חודשים במ1מה למנוע מהם
�עית בעבירה. הוועד הכללי של קב
שכירי "דן" הודיע כי במקרה שההנה-
לה לא תבטל את הפיטורים ולא תקיים
את הודאית ההסתדרות בעניין ההעב-
רה יקביעית של עובדים זמניים —
�פתחו כל העובדים השכירים ב"דן"

בשביתה כללית.
רקע שכיתת.השכת

בראשית השנה סיכמה ועדה הסתד-
א. אלפרט וז. כרמי) כי הנ- יותיר. (
�ר לקביעות כל דן- חייבת ייהעב ה'�ית ,.
� עונות-עבשה של שי- עובד אחיי שת
שר. חודשים כיי אחת, לגבי נהגש נד-
רשו שלוש עונות עבודה. מסקנות ה-
בדילו בגיל יועדה ההסתדרותית לא ה
ובמין, והן נתקבלו על דעת כל הצד-
דים. במסקנות נאמר כי לקראת סיום
שתיים או שלוש העונות יש להעביר

העובדים לבדיקות רפואיות.
לאחרונה, כאשר גדלה הרשימה של
עובדים זמניים שהיו צריכים לעבור ל-
-מעות החליטה הנהלת "דן" שהדיון
. יחולק לשניש : עובדים . . ן י י נ ע ב

עד גיל 10 ועובדים שעברו גיל זה.
לקראת סיום הדיון עם העובדים מ-
תחת לגיל 40 שלחה הנהלת "יד הו-
כל העובדים למעלה דעות פיטורים 'י
:יגיל זה. הודעות הפיטורים נכנסו ל-

שקף מה-2 לאוגוסט.
ועד השכירים של "דן'' ביקש ממז-
כירות מ' פ ת''א להתערב למען ביטול
הפיטורים. א. אלפרט שיגר להנהלת
: אפ העיכ- מ8 פשרו כניגש להפדרש שנקבעו,"דן" מכתב, בו נאמר
חנכם נירשיפ להחזירם לןןבשה, ולו
עד לבירור, אחרת נתבע עבורם תש-

לש ימי-העכשה המוכמלש.
הנהלת "דד דחתה את פנייתו של
אלפרט שפעילה הפיטויש. בתגובה
לכד מתחו העובדים שפוטרו בשביתת-

שבת.
מאימתי םשל שעבר את גיל ה-40
אסור לו להיות פשל קבש ז מחר לא
— ! ירצו לקבל אותנו לעבשח כלל
קבלו המפוטרים השובתים באוזני סו-

פרנו.
מזכיר מ"ם ת''א יוועד היום עם ועד
דן" וההנהלה לדיון במצב ש- שכירי "

נוצר.
הנהגים השכירים קוראים

לאי.אמון מוועד
תל-אכיב, מאת ששינו. — הנהגים
השכירים ב"דך תובעים ממשצת מש-
לי תל-אביב לקרוא לאסיפה כללית ל-
הבעת אי-אמון בושד העובדים המפלג
את ציבור העובדים השכירים ב"דן"

והמפקיר את זכויותיהם.
הגד"גים השכירים פתחו במאבקם זה
נגד הרעד כשהוברר כ' חבריו היו נ-
כונים לסייע בשבירת שביתת השעות
הנוספות של הכרטיסנים ושאו מהושד
הכללי של שכירי "דן" בלי הסכמת ה-

אסיפה הכללית.

הגהות "תחבה" הסכימה דגדג ער
תביעות עובר המחלבה בורא

העובדים הפסיקו שביתת השעות הנוספות
תל-אכיכ, מאת סופרנו. — 550 עוב-
תנובה" די המחלבה המרכזית של "
בתל-אביב הסכימו אתמול אחה"צ ל-
הפסיק את שביתת השעות הנוספות,
, לאחר שההנהלה שנמשכה מאז יום ו'
הסכימה לפתוח במו''מ על תביעות

השכר של העובדש.
בפגישה שנתקיימה אתמול בין נ-
ציגי ועד העובדש במחלבה ונציגי ה�
הנהלה בהשתתפות נציג שד עובדי
רות משצת פועלי ת"א-יפו, הוסכם"תנובה" במחח ת"א וגציג מזמי-
כי הפועלים שורו לעבשה תקינה ותו-

קם ועדה הסתדרותית שתבדוק את ה-
תביעות להשוואת שאי עבשתם של
עובדי המחלבה בתל-אביכ לתנאשם
של העובדש במחלבת "תנובה" בש-

פה.
באםמת עובדי המחלבה התל-אבי-
בית נמסר כי ההנהלה תימס למרמ
, תוס- על התביעות : 'תשלום חשש 13
סת מאמץ, תוססת סבלות ששושת תנ-
אים. הדיון בוועדה והמו"מ הקשור בו
חייב להסתיים תש שלושה שבשות.
הפשלים הסכימו לחזור לעבודה ל-

אחר שנמסרה להם אינפורמאציה זו.

מרבק' רוצה מונופול ומנסה
לנשל את םותרי�הבשר

נציגי הקצבים והתאחדות הסוחרים קובלים

הכשרות - ענין בעל חשיבות משנית

תל-אביב, מאת פשינו. — על חתי-
רתה של חברת "מרבק" לנשל מן הע-
נף את סוחרי הבשר ולהגש למעמד
מוגוסוליסטי קבלו אתמול במסיבת ע-
תוגאים בתל-אביב מזכיר התאחדות ה-
סשרים ד. שיפמן וגציג ארגון הקצ-

בים ד. ושונה.
לדברשם, משלת חברת "מרבק" ב-
הפסדים המגשים עד 300 ל"י לראש-
בקר, כדי להשתלט בדרך זו על שי-
ייק הבשר. הם הבשו סברה, כי מש-
רדים ממשלתיים מעגיקים םוכםימות
ל"מרבק" ותבעו להקים שדה, שתב-
 "מרבק".

מק, מי מכסה את הפסדי
, כי הבקר המובא עתה עם זאת השו

לשחיטה בבית המטבהיים בתל-אביב
נקגה במחירים גבשים מן הרגיל ונמ-

כר ע"י סוחרי הבקר בהפסדים...
ד. שיסמן אמר עש, כי בעיית הכ-
שרות, אין לה אלא חשיבות משנית
בפרשה וכי הבעייה העיקרית היא ד-
רך השיווק. הוא תבע, שלכל הגורמים
תיגתן אפשרות שוש ליטול חלק ב-
, כי הסוחרים יגי- שיווק הבשר והכריז
שו בקשה לצו על תנאי גגד שר החק-
לאות, אם יתברר, שהוא צד בהסכם,
העומד להשתם בין "מרבק" לבין ה-

רבנות הראשית.
כן אמר, כי לו הוסכם לשחוט את
מחצית במות הבקר בקרית מלאכי שת
מחציתו בגוש דן, היו הסשרש רואים
בכד פתמן םבש. ד. מרונה תבע ל-
העביר את כל בתי המטבחיים לרשות

מונשיטאלית.
ד. שיפמן הצש עוד לבחון את כדא-
יות היבוא של בשר חי מהוגגריה, יו-
גוסלביה ותורכיה כהשלמה לגשול ה-
מקומי. בשר זה יהיה יותר זול וב-
עזרתו תהיה אפשרות "לאזן" את מ-

חיר-הבשר לצרכן.

חשד. — הפגנות נגד הזגחת מעברת
טבעון נעיכו ביומיים האחרונים בפ-

תח המתמנה המקומית בקרית סבעון.
תושבי יזמעברה, רובם ככולם אנ-
שים בעלי משפתות מרובות ילדים, מ-
ציינים את הסבל הרב הנגרם להם כ-
תשאה ממצבה המחנה של המעברה,
הנתונה במצב של "חיסול נצחי" ככר

למעלה משנה ומתקיימת ללא שירו-
תים מינימאליים.

, היום השני להפגנות, נפ- במם ב'
גשו המפגינים עם ראש המשצד. המ-
קומית י. קלנברג, שהבטיח לעשות ל-
תיקון המצב ע"י העברת המשפחות ה-
אחרונות מחמקום ולחיטולד. הממשי

של המעברה.

�טבעון מפגינים דרי מעברת קרית
עד ההזנחה המשוועת

מועצת לכיש סירבה למסור אולם
למתנגדי חוק המושבים

�צקליז. — המועצה האזורית לכיש א
פירבד. להעמיד יירשית המתגגמם ל-
חוק המושבים את אולם האסיפות ב-
מרכז הכפרי נהירה לקיום אסיפת הס-
ברה על מהות החוק. זאת מסר לכתב
עתי"ם אריה אוחנה ממושב אמונים,
ביםעילי האגודה להגנת חירויות האדם

שהוקמה לסנ• חדשים מספר עי" המת-
נגדים לחוק.

אוחנה הוסיף, שבכמה ישובים בח-
בל לכיש הגיעו מספר החותמים גגד
הצעת החוק עד כדי 80—85 אחוז. כן
ציין הדובר, שאולם "בית העם" בנהו-
רה נמסר בשעתו לראשי ששת המו-
שבים שהסבירו את סעיפי החוק, ואף
ח"כ דש בן-גוריון הופיע באותו כנס

לפגי חדשים מספר.
'ו"ר המועצה האזורית, מרדכי גו-
, אישר את דבר סרוב המועצה למ- בר
סירת האשם. גובר טען, ש"האולם
ש�יר לישובים ורק ארגונים מוכרים
יכולים לקבלו. אם המארגגים יקבלו
המלצה מטעם מרכז תגשת המושבים

הוא ימסור את מפתחות האולם".

� גבורתם של מציל—הודים מהולאח
הועלתה בעצות ב יד�ושם"

ירושלים. — מעללי הגבורה של
"קבוצת ווםטרוויל" ההולגדית בהצלת
חייהם של מאות יהודים נרדפים מצי-
פורני הרוצח הגאצי בהולאגד, הועלו
ביום ב' על הר הזכרון ב"ש-ושם" ב-
ירושלים כשניטעו שני שתילים בשד-
רת "חסידי אומות העולם" לזכר חל-
לי קבוצת המצילש ובראשם יופ רום-

טרוויל שנרצח בשי הגרמנים.
הטכס החל בעצרת-זכרון שהתקיי-
יזכור", אשר בתוכו נאס- אוהל- מה ב"
פו 17 חברי קבוצת המחתרת ההולנ-
דית, בהם מרת וילי ווסטרוויל, אלמנ-
תו של מנהיג קבוצת המצילים האצי-
לים, וכן עשרות מבין הניצולים ה-
חיים כיום בישראל. מרת ווסטרמיל
ובניה העלו אש ב"נר-הזכמך שלש
אסר הקדושים הטמון באוהל "יזכור",
והניחו על הקבר זר פרחים, בעש כל
הנוכחים עוצרים נשימתם ברטט של

קדושה לזכר הקורבנות.
ב"שדרת חסידי אומות העולם" נט-
עה מרת ווסטרוויל עץ על שם בעלה

המנוח, ובני הקבוצה האחרים שתלו
עץ נוסף לזכר יתר חבריהם.

עש"ד גדעון האחנר, בשם הוועדה
�ד' אומות העולם, בירד את לציון חה
הגאםםים ועמד על גודל מעששם, אשר
בפעולות מחתרת גשזות הצלשו להס-
תיר, להחביא ולהבריח ששים מגבו-
לות הולאנד הכבושה ולשלחם אפילו
לארץ-ישראל בעצם השתוללות מלת-
מת-הרצח של הנאצש בשנת 1944.
האוזנר העלה את זכרו של מס מסטר-
וויל שנתפס תש כדי פיכון עצמו למען
הצלת היהודים, ששא להורג בשי ה-
, לפגי גרמנים באמצע אוגוסט 1944
עשרים שנה. גם רעייתו מרת ושטר-
מיל נתפשה בשי הנאצים והשזקה ב-

שבי עד תום המלחמה.

דברי ברכה והשרה למצילים הש-
מיע אול זיגל בשם הניצולש.

הפתעה רבה והתרגשות ניכרת אפ-
סה את הנוכהש כאשר מרת מטטר-
מיל, השמשה דברי ברכה בעבמת. ה-
אשה ההולאנמת האצילה הסבירה כי
לאחר המלחמה החלה ללמש עביית
בכוחות עצמה ובדביש ניגשש הטבי-
רה את קשריה הנפשיים אל העם הי-
השי. קשרים אלה נשרו מתש הרגשה
של שותפות הגורל כמי שנםשות בני�
אדם גקשמם כאשר הם עוברש המ-

יות משותפות, אמרה.

בערב ערכה שרת החוץ ג. מאיד מ-
סיבת קבלת-פגש לכבש קבוצת מסטר-
תיל בביתה בימשלש, בהשתתפות

אישי ציבור ומחמנש רבים.

חקירת עצורי פרשת "שופרםל
תל-אכיכ. — שני העצורים בפרשת
ה"שוםיםל" אברהם פיינברג ומ. יהו-
דה היימן — משתמים פעולה עם חוק-
מהם במשטיה ומוםיים טיטים השו-
עים להם על מעולות ההביה של מק-
רה חומתה. חוקרי המשטרה בשדו את
שני העצורש והם חוקרש כל אהד ב�
נמדד תש הסמאת עדויותשם של ה-
שניים. נראה שהעדויות מתאימות ב�

מרטשן.
כמי שנשע מטר מימברג על ההת-
מתהומת בעסקי ההברה לאחר שתקי-
רש בענין ההצתה כמעט והושלמה,
מתה עשקים החשרש בעיםקות כל-
כליות של חבית "שוםרסל''. פיינברג
משתדל להביא השחות שהוכו להב-
רה אינו כה גמל כמי שחשדו תהילה.

ניאה שמנהל החשבתות של התבדה,
היימן, מסי אף הוא םרטש לחוקרים
על ניהול החשבונות של ההביה שוא,
כניאה, נהקי בעיקי במיטיס ךקשו-
דים בעיסקותיו המרטיות של טיינברג.
מאשך, טוען היימן, בי הוא אישית לא
נהנה בשום צמש מבהינה כםמית מ-
כל עיםקות ה"ששרסל", וכל פעולה
שמעל נעשתה למי הוראות מנהלי ה-

הברה.
קציני המשטרה המנהלים את החקי-
רה אמרו, כי ישתדלו לשחרר את היי-
מן כבר ביש ג' מילו את םימברג עד
סש השבש. מגיהים שהמשטרה תד-
דוש ערבות גבשה לשהרורו של מיינ-
בדג ולכן המשפחה וקרובמ משתדלים
לגייס טכומש גבשש למטרה זו. (ע)

שלוש ועדות חקירה
נתמנו ע"י שר�הפנים

ימשלש. — שלוש שדות חקירה
נתמנו לאחרונה על שי שר המגים : א-
חת לקבשת סדרי ההצבעה לכנסת של
אזרחי ישראל הנמצאים בהו"ל ביום
הבחירות, שנייה לעניו הרחבת שטח
שיפוטה של עירית ירושלים, ושלישית
להםדר-גבולות בין נצרת לנצרת-עי-
לית — על כך מסר דב רחן, מגהל
המחלקה לעיריות ולממצות מקומיות
במשרד הפגים, במסיבה שהתקיימה ב-
יום ב' בםשדון העתתאש במושלים.
הושדה לבדיקת אפשרמות ההצבעה
בבחימת לכגסת מורכבת מנציגי מש-
רדי המגש, התחבורה. החוץ שמשפ-
טש, ובראשה עומד דחן, המשמש כ-
מפקח ארצי על הבחירות במועל במש-
רד המניס. הוועדה תתחיל בדיתש ב-

שבש הבא.

בנו של שר בספרד
מואשם בקומוניזם

יואדריד, 8 (ע"צ). — בנו שי שר�
התעשה בםםשלת מראנקו, חואן דני-
אל לאקאיש- יועמד בקתב ליין שד
עם נאשמים אתמם, באשמת השתיי-
כות לקבשה קומוניסטית. נמסר. כי
התביעה תדמש עונש מאסר של 8
שנים נגד לאקאייה ושל 30 שנה גגד
מנהיג הקבוצה, התה םאנדשאל ממ

מם.
בינתייט גטםר עש על מעצרם של
11 מטגינים ליד העיר בילבאו במם
� י. בעת המגנה ספונטאנית, בת הש
תתמו אלמים. הממגינש קראו קריאות
� לחומש ואשעו התנגשמות עם המש

טרד-

תסיסה שמאלית בקרב
הסוציאליסטים באיטליה

רומא, (שק"ה). — שני אמוניה מחוזיים חשוכיפ של המפלגה
דפוציאליםטית האיטלקית, כטורינו ופאמיליה, החליטו לתכוע, כניגש
לקו ההנהגה של נכי, שמפלגתפ תנטוש את הממשלה ותספור

לאופוזיציה.
גם הוועד המרכזי של הפדראציה
� של הגוער הםוציאליטטי האיטלקי הח
� ליט לתבוע את מעבר הממלגה הםוצ
יאלשטית לאשתיצש. בעד ההחלטה
הנבשו 16 חביי חוועה"מ. 10 חבמ
הוועד המימי, מתומכיו של גני. הע-
�תםשה במדינמתו של נני לו הצעת
ומשזו נדחתה. הם הומעו על עזיבתם

את הוועד המרכזי.
שגי םגאםומט םוציאליסטייפ. מי*
קישי וטבאלדי. שן חמישה מנהיגים
הששים. צייי ביתשנבחמס לשעבר.
השיעי. כי החלישו לנטוש את ממ-
לגה ו"להמשיך במאבק למען קידמו
של מעמד הפועלים' הםדציאלממ תד
שלום בששותש של הטמלנה חםמיזר

ליסטית של האתדות הפיולטאדית*
(השמאלית). הם הטעימו בגילוישדעח
�המעולה על המפ- שלהם, כי .שיתוף
לגה הםשיאליסטית עם היסוקיאטיס
� הגשמים בממשלה שטשמת הבלתי
פיםקות הביאו את המפלגה הסוציא-
ליסטית בהריגה לכן. שבםשה גובית
גיטל ממגה אומיה המעמדי. עצמאותה
שטיםמקטיבות הםשיאליטטמת שלזד.

• 13 מדינות כאידופה, אפייקי.
ואםש הודיעו כבי על נכונותן להס-
תתר גמעיוכת הםוזזים חיגיעית ב•
חשת" שתיפתח במחצית החודש הבא

בבית "ש לבנים*.

ייושליפ. <— צליין מוסלמי, אד-
יח אלג'שיה, ישיש העולה ליגל
למכה, נעצי אש למם ב' לש ייו-
שלש ונמםי כשעות הבוקי לשל-
טונות הירדניים דיד מעבי מניל-

באש בשושלים.
הצליין, אהמד מוסד. עמוד בן 77,
גושא דיבון אלג'ירי, נתגלה על-
שי משמר צבאי ססוו לקו שביתת
הנשק מדרש לשושלים, כשהוא
משיך דרכו ומששט בלי כיתן. ב-
רשותו לא נמצאו כמעט כל חםצש
ויאייתו לקוש במתי. לאחי שנע-
צד סימר כי הוא בדיכו לעלייה ל-
יגל למכה שבטעשש, וכניאה טעה
וחדי לשטח הייבוגי של ישיאל.
לאהי חקירה קצרה הוחזר הצל-
יין לירדן על מגת שיוכל להמשיך

בדרכו הצלייגית.

צליין מוסלמי ישיש
הוחזר לירדן

מת בשיבה טובה
גאד-שבע. - בגיל 114 שגה מת
ביום ב' הרג יצחק בן חיים, וקהל יב
של בגי משפחתו וישאי מאדוקו הלך
אחרי ארוגו לבית העלמין של באי-
שבע. במשעות האבל גכתב אומגם ש-
המגש היה בן 110 שגים במותו, אך
בני המשפחה טעגו שגםלה כאן טעות,

והגיל הנכון הש 114 שנים.
המנוח השאיר אחרמ משפחה ענפה
של בנש, בנות, נכדים, ניגש ובני-
נינים. הוא עלה ארצה לפני 9 שנים
ממארוקו שם כיהן כרב באתת הקהי-
לות• הוא היה אלמן שתגורר במעב-
רת תצרים. בארץ למ מעל כרב. עד יו-
מי האהרון התהלד זקוף ללא עזרת

מקל ולא נזקק למשקםיים. (ע)

מימצאים בחפירות אכזיב
נהיש. — מימצאים חשובים גתגלו
ביש ב' ע"י חביי המשלחת האיכיאו-
לוגית העוסקת בחסימת בכפי אכזיב

שבחוף הגליל המעיבי.
המימצאים גתגלו בתמידות לש ה-
מוזיאון של אלי אביבי, מקום שם ה-
גשו החופיים לעומק של כאיבעה מ-
הרים, וכאן גילו קידות וחדיש של-
מים• סבורים כי החדיים הבנויים אב-
גי-גזית וחלוקי אבן. הם מהתקופה ה-

פרסית והפיניקית.
באחד החדרים גתגלה פסלון באורד
של 15 ס"מ, בדמות חש בעלת ראש
של דב. כן גתגלו שלושה כדי הרס
יפש אשר לא הוצאו עדיין מהאדמה.
המשלחת המשותפת למחלקת העתי-
קות ומכללת רומא ומשתתפש בה
סטשגטים מארצות חוץ. כן משםקש
בה כחמישים סשלים מהעיירה שלומי.

נהג מיילד
אילת. — יונתן לן, נהג מונית של
"מוניות שמעש", באילת, שימש ביום

ב' בעדב מיילד בעל-כורחו.
הגהג נקיא להוביל מלית לביתי-ה-
חולים ובהגשו לבית המלדת, צפויה
וייס, מצא כי התינוק כבר שא לאמיר
העולם — כשהוא עדיין מהובר בט-

בור לאם.
השכנות, שלא שעו כיצד לעזור ל-
יולדת. ביקשו להזעש רופא או אחות.
לן שהבין כי דרושה עזיה מיידית בי-
קש מספריש ,חיטא אותם, התך את
הטבור וקשרו. לאחר מכן ניגב את
השד, עשה לו עיסוי קל, וכיסה אותו

כראוי.
אחות בית�החולש שהגשר. למקום

קיבלה את המשך הסימול לשש.

במותה של מחלתנו

טוני הלה
אנו אכלים

יןגטגת תלמידיה
בבית"םפר תשוןחיש
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עכו. — צילומי הסרט "ששית" ית-
חילו בראשית השבש הבא ויימשכו
ללא הפסקה עד לסיומם — על כך
נמסר במם ב' ע"י המחלקה ליחסי צי-
בור של חברת "קומולוס" המפיקה את
הסרט. העבשות בהקמת "הקיבוץ" ל-
צורכי ההסרטה כבר הושלמו, לאחר ש-
בהקמתו הושקעו כ-150 אלף דולאר.
הסרט כולו יעלה 4 מיליון לירות. נמ-
סר שששות צה"ל ישתתפו בסרט ב-
תורת םטאטיסטים. ביש רבשי תקיים
ההברה במלון "דך פגישת עתונאימ
עם השחקגית סופש לורן. ביגתיים עו-
סק שהקן הסרט טיטר סינץ' בלימוד
בעיות הקיבוץ, וביום ב' שא לעבו-
דה בשדות המשק מצובח יחד עם יל-

די המשק.

 "יהודית" יתהילו
צילומי

כשכוע הכא
באר-שכע. — יום התחלת המהפכה
הקיבאית צויין בערב חגיגי שנערך ב-
�ום ב' מטעם �ת העם" אור ל אולם ,.ב
האגודה לקשרי ידידות ישראל—קובה
כהשתתפות ממפה-הכש של צירות
, אומיליו קבאלרו והסו- *ובה בישראל

-אגמון. פר נתן ביסטריצקי
מיופה�הכש של צירות קובה ציין
�ת � נצחון המהפכה הקובא כדבריו כ
הוא תוצאה של המאבק הממושך ל-
שיחדור לאומי וצדק סוצשלי שהתנהל
ע"י העם בראשותו של סידל קאסטרו
וחבריו. הוא עמד על הישגי המשטר
המהפכני בקובה בביצש הרפורמה ה ?
אגרארית ובהנחת יסודות לחברה סו-

ציאליסטית.
הדיפלומאס הקובאי העלה על נס
את עזרתן של הארצות הסששליסט-
יות ואהדתם לקובה של אנשי הרצון
הטוב בעולם לרבות חוגים נרחבים ב-
מדינת ישראל. הוא ציין את פעולתם
המבורכת של המדריכים החקלאיים ש-
נשלחו לקובה ע"י הקיבוץ הארצי וה-

קיבוץ המאוחד.
הסופר גתן ביסטריצקי-אגמון עמד
על חזון המהפכה הקובאית, כסי ש-
הוא משתקף בשיריו של המשורר הל-
אומי הקובאי ניקולאס גילן. הוא שי-
בח את השם החיובי של קובה כלפי

מדינת ישראל.

חג המהפכה הקובאית
�שבע צוין בבאר

אשקלון. — חבר מליאת מועצת
עירית אשקלון עמרם שלום מטעם ה-
מםד"ל נעצר לפני יכים מספר ל-
חקירה ע"י המשטרה במקום שששם
כחוק כחשוד בגניבת רכוש "עמשר"
שערכו 30 לירות בערך. לכתב עתי"ם
נודע שחבר העיריה שהוא גמגד. על
ותיקי המקום העביר לפני שבשות מס-
פר את זכותו למרה נטושה בעיר ה-
עתיקה בה התגורר עד עתה לאשר. אח-
רת תמורת תשלום של 2000 ל"י. כשה-
אשד. גכגםה לדירה נוכחה לדעת ש-
דלת ומספר משקופים שלוגות הוסרו.
היא התלוננה ב"עמשר" שהחלה ב-
חקירה למציאת הרכוש הגנוב. לרא-
שונה הכחיש עמרם כל קשר עם העל-
מת הדלת והמשקופים אולם כאשר נמ-
סרה תלוגה גם למשטרה הם הצליחו
לגלות את הרכוש שהאשימו כחוק.
מטעם חברת עםשר גמםרה בקשה ל-
משטרה לביטול התלונה אולם המשט-
רה לא סגרה את התיק בשלב זה והוא

הועבר לישץ המשפטי לטיפול.

• ועדות הקלאיות גבחרו שש-
מו ב-12 עיריות וב-28 ממצות מקומ-
יות, בהתאם לדמשת החוק ובעקבות
החלטת הממשלה מאשתקד — מסר דב
מזן, מנהל המחלקה לעימות ולמוע-
צות מקוממת במשרד הטנים, במסיבת

עתונאים בירושלש.

נציג מפד"ל באשקלון
נעצר באשמת גניבה

: ירושלים טמפראטורות המקסימום
— 20 מעלות, תל-אביב — 29, באר•
, צפת — 27 , אילת — 39 שבע — 32

וטבריה — 36.

תחזית מזג האוויר

8153) משרד ההיניד והתרכות
8 המחללןח לכות.אדם כהוראה

הודעה למודים
הננו מפנש שוב תשומת לבם של המומפ לכללש שפורסמו בחחר
המנהל הכללי כ"ד/5, מיש 2.2.64, בדבר צירוף תקומת עבודתם

ב"מוסדות מוכדים" לתקשת עבודתם במדינה לענק גימלאות.

המשי האחדון להגשת בקשות בדבי הכית עבוזזג במוסד מוכי
כשייות, הוא כ"ג באלול תשכ-ד (31 באוגשט 1964).

מימש נשפים אפשי לקבל בלשכות המתוזיש של משיד החינש
והתיבות.

ם ל ו ש
4©

תל'אצ"ג-"םו
*ש*** _ ש1ש? "טנז

?. ?. 40

תנועת כני.עמל
ם
הודעה להוריי

התפנו מסמי מקומות לקייטנה
בש-חנה (בין התאריכיפ 114 -�
25.8). על ההודים הטעתיינים לר-
שום את ילדיחפ לפגות ל6שרד
מזכימת בנק-י, מל-אגיכ, יח' ע-

לייה 1.

מספר המקומות מצומצם מאד.
ההרשמה תסתיים במם ו' 7.3.64.

*
הודעה להורים

שילדיהם כמשלהת
.מי�עמל' כ"ארטג!- כרהימ

המשלחת חוזרת לארץ מוזר,

3! כשעה 10 כסרכ יופ ד/ 6̂4

ללוד.

תחבורת כאוטובוסים של
"אגד" מהתחנה המרכזית.

�אביב. �העם*. עתת יומי, תל .קול
ת-ד 2673. האחראי: צגי אריח
�אבש. חמרל ,קול* במיטשטיין. תל
העם* בעיט. כתובת המערכת, חדוש
�א: דחי אילת שחלקתשטשעות בת
(ליד תחגתשבנזין .מד•), טל' 48161
38162 המערכת בחיטה: רח' הרצל
59, תש 5229, טלי 2478, 71843.
הפעיכת בירושלים: רח' ססילת�
יטמם 15. טל' 22902. )?מעיכת
ביטלה: יה' תי-ח 15, טל' 961447.
: ת-י 8512, ימו. הפינהלח חםיכזית

סל' 48260/69

Yoram Goren2
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