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לחיח הדסה ושמואל בךמרדכל

היגוי הברכות לנשוא' בנכם

עודד עב־ל נירה
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נתיב ־ קרן פנסיה
של פועלי ועובדי מ3על< מ'>זו

ההסתדרות בזג־נו

נרודמ מזהירה את ארה"ב
"הפעולה האמריקאית עלולה להוליך לסכסיר צבאי
נרחב". - מטוסים סובייטיים הגיעו להאנוי?

, 5 (עייר). — סוכנות־ הידיעות הסובייטית "טאס" ת ו ק ס ו מ

פירסמח הערב גילוי־רער. שבו נאמר, בי פעולות ארדי"ב נגד צפון־

וייטנאם "עלולות להוליך לסכסור צבאי נרחב, על כל תוצאותיו

המסוכנות".
בגילוי ־דעת הסובייטי :אמר, ני
וזאהויות לתוצאות נאלח .ו.ובץ

על ארח"ב".

בגילוי־חוער? מצינה סוכנות
"מאס" את השאלה• .מריע ויופיעו
אביות־פיהמה אמויקאיות ומפוכיפ
אמויקאייב במפוץ מונקין. המרוחק
אלפי קילומטרים מאוה"ב ואשר:!י-
מיו רוחצים אד, חופי צפון־וייטנאפ
ופין, ופורצים לתור טריטוריות

שלה!.-"
";ונחות! הבלתי־מוצדקת לחלוטי!

של יחידות הצי וחיל חאוויו של
ארה"ב נאיזוו זה ושעויות־פאט־
וול של !זיפים זריפ אינו יכולות
להיחשב אלא נפעולת אינו, גלויה
כלפי מדינות האיזור הוה־, נאמר
נגילוי־הועת המוסיף: "חוגים 10־
נייטיינ מונמכים מגנים בנל ח1־
קף את הפעולות התוקפניות של
אוה"ב בניפוץ טונקין, המוליכיח
יההרסמ מסוכנת של "מצב בדרום־
מזרה אפייז, מצב המחיה גם בלאו־
חכי. פעולות כאלה, צעויפ נמו.־

וים :וספינ או מעשי ההגרור. באי־
זיר •ה עליליכ לחפור אי. התקריות
גאיועו שם לסיכסיך נו־בי על
:ל תוצאותיו המכוננות. "אהריוח
לתוצאות כאלו, תובץ, כםונ!, על

אהה"ב".
'גותי טייפור, 'טל מטיפי־
לי־ננ פיגייטייפ הגיעי ר,י,י3

דהאגוי _ על כך כופרי חיופ
מקורות מהימנים בפקין.

לפ• שעה לא חיתו, אפשרות לוו-
דא את הידיעה.

סוכנות־הידיעות הסובייטית "טא0י'
מסוה היופ על ההתקפה של תיל־
האוויו האמויקאי על צפון־ו"פ?
נאם. ביו השאר !אמו נהוועה, כי
.בוצעה התהפמ־שוו על־יוי חיל

האוויו האמריקאי על שטחו. של
צפון־וייפנאט. מטופי הפיואטיכ,
 אר""ב, אולצו לע-

שנשאו א־, כבלי
זוב את תהוכ־"אוויו של צפו!־
וייטנאם, פועים על מעש- התוקפ-
נות שבוצעו ללא התגוות מוקדמת

עוייו לא נוועו, אד מניחים, כי
הגיחות נעשו עי־יוי מטיפי הצי

האנוויקאי השביעי".
בטאו! הממשלה הסובייט־ת .איז־
בפטיה" מםו על הובר ביויעה בר?

שמונה שוווח בלבד הח־ ־פותות:

.הפעילות הנמהוות של ואשינגםו!".
כתבים מוכרים. ני בכיות בוה"מ
לא ־ורגשה היום נל פעילות מיו-
הדת וראש ממשלת נרה"מ ניקימה

!חמשו בעמ' 2, טוו 3)

רצון לשלום

וסכנה של מלתמ־ו
מ. ד. / ביום שבו לבשו!
המלחמה הממושכת בוויטנאפ
א1פי חדש ומסוכן למדי, חזרו
ואישרו ואשינגטון ימוסק1ה
את מדיניותן ליישב סכפוכיפ
בין־לאומ"ם פדרכי שלום,•
סמיכות הזמן בין שני הצעדים,
המנוגדים לכאורה, אינה אלא
מקרית. אף אפשר שיש בצי-
רוף מקרי זה כדי להרגיע!
ודאי שיש בו כדי לחמחיש את
הסכנות לשלום דיעולמי וגם את
התחושה וההבנה של סכנות
אלד, אצל חדינהגד, חנוכחית

בשני חגושים.

כווו למדי, כי ארצות הכרית

עלתה על ווו חושה בניהול

המלחמה בוויטנאם' כאשר החלי־

טה לעבור משימה של הדיפת

התקפות לשיטה של פעולות י תג-

מול. ספק, אם תוכל ווא־

שיגגטו! להיניוג מהמויניות חת־

קיפה נחושים הקווביט, נשעה

שהמצב למזרח הוחוק ־ מחווה

אתו הנושאים המרנוים .במעונה

הבחירות — אלא אם כ! תהיה
לפעולת התגמול של אתמול ההש-

פעה המרסנת המקווה על מדי־

ניוהה של האנוי.

אין ספק, בי ארה"ב איננה

מעונינת בהרהנת המלחמה. עם

כל הדרמטיות שליוותה את החת

דעות על פעולת התגמול — שיי.

דור הנשיא לאומה, ההחיעצויות

עם ראשי הקונגרס? מסיבת העתו־

נאים של שו ההגנה — בלשו. גם

נימת והיווח, הוגשה שאין כוו־

בה .להווג ממיות הפרובוקציה";
והקפדה לצמצם את הסיכונים. זד,

חושים מנסה ואשינגטו! לשכנע

אח צפון ויטנאם, כי אזהתותיה

רציניות ומאהוויח! נכונוח לפ־

עול: נראו, שקפי דעת אדמ"נ לא
. היא' . וכי נקלטו מאמצי השכנוע

מקווה. כי פעולת התגמול תביא,

לפחות לזמן מה, לויםון הפעילות

המלהמתיח ולא להרחבתה.

מותר להניה? כי ואשינגטון 'יו־

דעת היטב את הסיכונים הכרוז
כים נצעוה. אילמלא כן לא הי*

תה מצטמצמת בעבר בפעילות

שעלתה הון תועפות בלי להניא

ידזז
י
לתוצאות של ממש, ושהעמ

אותו, במצב לא נוח גפ מבית וגפ

מחוץ. ההלטתח? לחדוג ממדיניות

ההדיפה מעמיוח במצב עוין את

בוית המועצות, הנמצאת בתחהות

קשו, עפ סין על ההשפעה במזרח

הוחוק.

' פסי־ במצב זה יש ערר מריבי

. להצהחה המחודשת ברבה נולוגי

פתרון סכסוכים נדרו מו"פ. היא

פורסמה נמלאת שנד. לחתימת תר

זה מוסקוה, ללא קשת עם חהת־

פתהויות בוויטנאם. אבל היא פור־.

םמה בשעת ההגברה של המלחמה

שם, ועשייה לסייע במאמץ לאחר

מוקו סכנה זה, אכן, במרכזי

ההכרעה המוינית המשפיעים על

גוול עולם קיימת כמקוום הכוה,

ני מויניות של וו־קיום היא האפ־

שוות ההגיוניח חיתיות בזמננו
— אולם בשני המחנות יש גור-

מים המתבגוים למדיניות זו. אפ־

שו וק לקוות, כי כוה־ההשפעת

של הגיוניים האלה יי"•'"- יייעס.

I פייסו! •עווכו הואשח

ם ;5ג?5ון

תל־אביב, יום חמישי

כח באב ־זשכ"ר
6 8 1964

נו 11512

וזזווו 11 זירי

־.י־אבינ, וחוב שיינקי! 45
ת ר. 199? טלפיז 6—223251
סניפים: ת''א. אנךגביריל 10
טלפון 235587. יוושי-ס. '-ת-
הלל 16 סל 23779 בעונ -

26731? 1)2352. 28483. חיפו,

יזו' הנביאים 27 סי. 4483.
אין המעוכה ההזיות נתני־יו

I המחיר 20 אגורות

כוחות המורדים
כבשו את סטנליוויל
ל, 5 (ע"ר). כוחות המורדים הניסו היום י ו ו ד ל ו פ ו א י ל
ביריות שני מטוסים שניסו לנחות בשדה־התעופה של סטנליוויל,
ומגדל הפיקיח של שדה־תעופה !ה הידיע, בי חסירדים כבשי את

חעיר.
מפיס מוגם "די.פי,4", שניסה
לנחות נשדדדהתעופה כדי לקלוט
מפונים. הוחקף על־ידי 40 טורדים
ערומים למחצה ואהד ממניעיו נפ-
: אולם הטייס הצליח ג-ע ביריות
להטיס את המטוס חזרה לליאר

פולדוויל.
לפני כן נפצע טייס אמריקאי

בעח שניסה להנחית את מטוסו
תהת אש המורדים. הטייס הפצוע

החזיר אח המטיס יביקאבו.
ויפלומטים נליאופולדוייל אינם
מוגנים לקנל את הוועת מגול
הפיקוח כהוכחה מבועת לנצחו!
המודדים, אף כי הם מודים בחומ-

ות המצב.

נזקים כבדים בגרמו בבסיסי צפון־וייטנאם
בהתקפת־תגמול מרוכזת של מטוסי ארה"ב
בוצעו 64 גיחות. שנמשכו חמש שעות.־ מקבמארה: הושמדו 25 אחוז מםפיבותיהשיור ו־10 אחוז

ג'ונםון: "אין להשאיר תוקפנות ללא תגובה תקיפה" ממלאי הנפט." הופלו שני מטוסים אמריקאיים.־
5 (ע"ר, ע"ץ ויו. פ.), — חיל־האוייר , ן טו ג נ ואשי  :

האמריקאי תקף היום בסיסים צבאיים של צפון־וייט־
נאם, כמעשה־תגמול על התקפת טרפדות צפון וייטנא־
ימיות על שתי המשחתות האמריקאיות במים בין־לאו־

מים.מול חופי צפון־וייטנאם.
: הפעולה בוצעה לפי חורא־
תו של הנשיא ג'ונטון, שניתנה

אמש בתום יום שלפ של התיצ־
צויות ולאתר שצפון־וייטנאם
הוזהרה לבל יישנו מעשי חחחק־

פד, שלה על גיחות ארה"ב.
מיניסטר ההגנה האמריק-
אי רוכרט מקנמארה 'הודיע
הבוקר כמסיבת עתונאיפ,
כי מטוסיה אמריקאייפ מש-
טי־

" 
תי :ושאות־המטופיפ

קונדדוכה" ו"קונפטליישן"
ערבו 64 גיחות על אדכעה
בפיפיפ צפון־וייטנאמייפ,
כיניהפ כפיס ימי, פגויס

אווירי וכפיפ־רלק.
הוסיף, כי בסביבות הב- הוא '

סיסים שהותקפו לא נמצא( נל

בסיסים אזרחיים,

התקפת חמטופיפ חאמדי־
קאייפ נמשכה כחמש שעות
וגרמה נזקיפ בבדיה בגטי?
פיפ הצפון וייטנאמיייפ.
לדברי מקנמיארח, הדפנות
25' אחוז מכל ספינות־דיפיור
ק־

שנמצאו ככפיפיפ 'חמותי
פיפ ו־10 אחוזים מכל מלאי
הנפט של צפיץ־וייטנאפ. עפ
י' הודיע מיניפטר חחגינח זאת
חאמריקאי, כי הצפוףוייט־
נאמיגרי־דזפילו ־עוי־"י&צזופיפ
אמריקאיים כאש מן הקר-

קע•
לעומח זאח טענו ד,צפ1! זיייט־
.אמים, ני הם הפילו חמישה

!טופים ופגעו בשלושה נוספים.
מיניסטר ההגנ,-, האמריקאי אתר,
יכול להסביר את ההת־ :י אינ1 •
?פות הצפון וייטנאמיות על המש־
!וחוח האמריקאיות יהדגיש, ני
!זחקפות אלה בוצעו ללא כל
!רובוקציה כמים בין־לאומיים.
זוא הדגיש, כי חהפצצה
־?אמריקאית באר, כפעולת תגמול
על "התוקפנות ללא פוובוקציד.".

תיגביר כוחות אדח"ג

בהמשד ונויו. הוויע מקנמאייה,
על הצעדים הנעשים לשם חיזוק
כוחותיה באזור וייטנאם. הוא כנח

את הצעדים הבאים:

• שיגוו קבוצה של גושאוח־
מטוסים מן השייטת הראשונה לא־
ווו המערבי של האוקיגוס הש-

קט!

• העברת מסוסי-קרב ומפ־
ציצים לאזור וייטנאם!

• הענרת םסופי־קרב ומפצי־
צים לתאילנו!

• העבוח טייסות של מפצי-
צים מארה"ב לבסיסים קומיים

באיק"נוס השקט!

• הענות נוח למלחמה בצול-
לות אל הים הסיני הדרומי,•

• יחידות נבחווח בצבא וב-
חיל הנחיתה ("מאוינס") הועםחו

במצב הכן.
עם זאת הרגיש מיניסטר ההג־
;ו" כי ארה"נ לא העמידו? אח כל
כוחותיה בעולם במצב הכן, אלא
הזעיקה רק אותן היהיוות שנצטוו
לחגבו את הכוחות האמויקאיים

בדרום מזרח אסיה.
(המשו בעמי 2, טור 4)

ברגע האחרון:

פקין מגנה אךי
אינה מבטיחה עזרה
טוקיו, 5 (יו. פ,). — פוג'
נות חידיעות הפינית הג־
דירח חערפ את פעולת
חתגמול האמריקאית נגד
"מעשח הד־

צפון. וייטנאפ 'כ
פתקני עד כדי קיצוניות",
שתכליתה להרבות מקולות
לנשיא ג-ונפון בבהירות

חקדובית.
חחודעח הפינית לא בללח
פל חכטחח להושיט עזרה

לצפון וייטנאם.

מיניסטר־ההגנה האמריקאי ריברט מקנמארה מסביר
במסיבת־עתונאים את פעולת־התגמול האמריקאית

דבר")
"
(צילומ־ראדיו של "יונייטד 9ך0", נויגחד ל

בריטניה לימין
ארהי'ב בסכסוך
, 5 (עי'ץ). - גרי? ן ו ד נ לו

י־
פניה זזתיצכד, רשמית לי

מין ארח"ב בפכפוכה עפ
צפון־וייטנאפ, כהודעה
שפורסמה על ידי מי"יפט,־?

יון החוץ צלוגדון.

הודעה זו:
9 מקבלת ללא הסתייגות את
הגירהר? האמריקאית של התקפה
צפוךוייסנאמית, ללא התגוות
מוקרמת, על האניות האמריקאיות

במפרץ טונקין!
• מצדיקה את התגובה האמ-
ריקאית בהסתמכו" בפופ עשתה
זאת ואשינגסון, על העיף 51 של
מגילת או"ם המאשר את זכות

ההגנה העצמית:
• מנערת מעצמו, כל אחר-
יות בהכריזו.. כי "התקריות" במפ-
-ץ טונקי! אינן כפופות להסכמי
!'נווה ואינן נוגעות ליושבי־הראש
':בריטי והסובייטי של ועיהה זו
'לא לוועדת הפיקוח הנין־לאוסיח
בוייטנאם, משום שאיועו "בלב

ים".
העמוה הנויםית נונעת, לועת
משקיפים, מן חהסכפ שנחתם ני!
סו אלק דאגלס יום לנין הנשיא
ניונסון נואשינגסון, שלפיו תעניק
נויטניו? את תמיכה הויפלומםית
לפעולת ארה"כ בוייטנאם. תמורת
תמיכת אווי"נ נמאלייזיה בסכסו־

(תמשו בעמי 1, טור 1)

נמשכות היריות בהרי
קירניה. - גריוואם באתונה

סיה, 5 (ע"ר). — בהדי קידיניה נמשכו חיום חילופי קו י נ
היריות בין שתי אנשי העדות — על בך מסר דיבר ארים.

חילופי יריות פרצו הערב גם
בניקוםיה ובהן נפצע אורה לאודר
"הקו היווק" החוצה את העיר ויע-
תיקו, — על נך מודיע דונו או"ם.
הדובר אמר, שהאזרח הפצוע
הוא, כנראה, קפויסאי־יווני. ויילופי

היריות נמשכו כ־0־4 ?דקות.
הגנראל גאווגי גויוואס, מי
שהיה מפקר המתתרת היוונית
בקפויםי! בימי השלטין הנויטי,

והמשחף עתה פעולה עפ הנשיא
ונ| מקאויוס, הגיע היומ לאתונה 

גש עם ואש ממשלת יוון, גיאוה־
גיוס פאפנדואוס !ע0 מיניפטו'־

החוץ וההגנה היווניים.
סנווים, ני גויוואס מפר לואשי
יוון על ההתפתחויות האתווגות
נקפריסי!. דינר מיניפטויין החוץ
היווני מסר, ני גריוואט ישאו

ביוון יומיים או שלושה ימימ.

ברה"מ תתן סיוע טכני
וכלכלי לתעשיה התורכית

ייתכן שאיבדנו יבקר בברה"מ
דבר" בתורכיה

" 
מאת חייפ גולדנברג, פופר

א נ ק ר ה, 5 (מיוחד ל"דבר"). — ברה'ימ תספק לתורכיה סיוע
כלכלי וטכני לשם פיתוח חתעשיה התורכית — !את מסר לסופר
"דברי' דובר מיניסטריון חחוץ התורכי, איטמעיל סוימאל. הדברים
באו בעקבות שיחות שנחקיימו בין שגריר ברח"מ באנקרה ניקיטח

ריז'וב לבין ראש ממשלת תורכיה איסמם אינונו.
חוגיפ יוועי־דבד מסרו, ני
נרה"מ חציעה לתווניה מלווה
נסו 800 מיליון וולד. השגריר
הסונייטי הזמין את ואש ממשלת
תווניו, לנקו במוסקוה. ולדנוי
וימקוו שמהר דבוים אלו? אמנם
יבקו אינונו בבוה"מ אחוי השי-
חות בין ואשי הממשלות של
ברה"מ ויוון, ניקיטה הרושצ'וב
וגיאורגיוס פאפאנוריאו, שייעובו

בשבוע הבא.

סופנות היריעות הצרפתית מר
פיפה:

עתוני תורנית פירסמו הנוקר
בהבלטה רנה את דנו השיחות
שהתנהלו בי! ראש ממשלת חוד־
כיה לנין השגריר ויפובייסי באנ-
קרה. אחדים מהעתונים מתננאים,
ני יתול שיפוו ביחסים בין שתי

הםדיגוח.

העחון "מילייט", המשקף לעתים
קוונות את השקפות הממשלה,
מביע את הועה, ני יהיה זה מד
עיל אם ייעשו צעוים זהירים לשי־
פור היחסים בין תורניה לנרה"פ.
"אי! צווו להמתין לשינוי רא־

ויקאלי במויניות התורנית או
— נותב העתון. אלא לפשוות י
יש אפשרות 'לקיים מגע מועיל עם
הסובייטים נתהומ הכלכלי והםרי־
ני". העתון מציין, ני ואש ממש-
לת יוון גיאווגיוס פאפאנוואו
ישתול ללא ספק לוון בשאלת
קפויפין בעת ביקווו במוסקוה:
ומ! הראוי הוא, שגפ תורניה תש-
פר נמהיוות את יהסיו, עפ ברית

המועצות.

עתו! אהר, "הווייט*. כותב, ני
נפי הגואה תומנים הסונייטים
גמדיגיות היוונית בקפריסין! אר
הוא מציין עט !את. ני פקידים
סובייטיים לא מחהו מעולם ביקו-
רת על מדיניותה של תורכיה
בשאלה זו. מפני שעמדתם נפרשת
קפריסין משקפת את השאיפה הסו-
בייטית להבטיח לברדי"מ פתח אל

הים התיכון.

שר־האוצר לא
הבטיח הנחה
ממס־עזברו

שר האוצר פנהפ ספיר
לא הבטיח. כי תינתן הנהר,
בשיעור של 50 אחוז לאלח
שישלמו את מפ־העזכון

מיד.
על כף הודיע אתמול דובו האו־
צר בתגובה לידיעה בעתונות.
שלפיה הבטיח שו־האוצר הנחה

זו לפני שהחוק אושו בכנסת.

ארה"ב מזחירה ב18עצת־הכטחוז ש-לא'
תסבול מעשי־תוהפנות בשום מקום"

הנציג הסובייטי קורא לארה"ב להפסיק את פעולותיה בגד צפון־וייטבאם
,
מרכז או''פ, 5 ןעו. פ.). ארה"ב האשימה הערב את צפון־
,טונקיו? והזהירה, בי לא וייטנאם במעשי תוקפנות !דוגייפ במפרץ
תסבול תוקפנות שם ובבל מקום אחר. הדברים נאמרו על־ידי
נציגה הקבוע של ארה"ב בא1"ם עדלי םטיבנטון, במועצה־הבטחון,
שנתכנסה לפי בקשת ארה"ב לדיון בהתקפה הצפוךוייטנאמית על

" . " " " 
המשחתות האמריקאיות במפרץ סונקין.

מחיהות רבה שררה בבניו אויב
לקראח כינוס מועצת־הבטחון,
'אנשי משמרת־הנטחון של או"ם
־יו חמושים .באקדחים, מעשה בל־
זיןרגיל שאירע באחרונה בעת

!שבר קובה.
מועצת־הבטחון עמדה להתכנס
:בר בשעה 5.30 אחח"צ לפי שעו!
ישראל, אולם אחר־נך נוחתה
וי,ישיבד? עד לשעה 9. ללא כל
הנמקה. נציג בוה"מ פלאפון מי־
?וזונ הציע לדהות את הישיבה
ליום ה' (היום) מניוון שעוייז ל>!
קיבל הוואות ממוסקוח, אולנ
נציג אוה"ב התנגו לווזייה נוכו
הופרת המצב? ובוח"מ ויתוה ע{
הצעתה נאשר נמצא שאין לו

תומכים.
לונקיו, הציע למו־ נציג צ'נוס
עצה לחזמין את נציג צפון־וייס'
:אם להציג את עמותה, אולם ו.י>
לא העלה הצעה פוהמלית בעניו
!ה, שכן צפיךיייםנאם איננו? הנ'

רה נאו"ם.
פטיכנפון מציג תלונת

ארה-ב
בתום הויון הנוהל' קפ השגריי
האמריקאי ערלי םטיבנםון להגיע

את תלונת ארצו. ר,וא אמו, כי
ייטנאמיות על ההתקפוח הצפוךו
המשחחות האפתיקאיות הן .מע-
שה תוקפנות מחושב של שלטו-
נות האנוי. זהו מעשה־תוקפנות
מחושב ומתוכנן נגד אניות הנמ-
צאות באורח חוקי במים בי!־

לאומיים", אמר ספיננסון. והוסיף:

"יש להסיק, איפוא, ני שלטונות
אי* גמרו אומו להשתמש בכוח

טנאמיוונ שתקפו את המשחתות אחת הטרפדות הצפון־ו"
האמריקאיות

יונייטד 2רנז", נזיוחד ל"ךבר")
" 

(צילוט־ראךיו של

!השגת מטרותיהם נלי לשים לנ
לתוצאות".

נציג ארה"נ אמר בהמשך דנ־
ויו, ני בעקבות ההתקפות הצפון־
וייטנאעיוח החליטה ארחיב לע-
שות מעשה מוגבל, הנוגע לנט־
חונן של יחיוות הצי שלה ול־
הבטחת! מפגי תוקפנות נופפת",
הוא הוסיף: "תקוותנו דיננוי היא,
שהוברר עתה, כי אוה"ב לא תס•
בול מעשי־תוק&נות מזו"ניפ לג
במפרץ טוגקי! ולא בבל פקונ

אחר".

כי פעולי פטיננסון הדגיש, ,
יחידה זו היתה מיועדת להבהיר
נאופ! חד־משמעי, כי התקפה צב-
אית לא תמנע את אוד'"נ מלקייפ
את ויחח"בייותיד, לסייע לידידיו

לקיים ולהגן על עצמאותם. הוא
ניק, ני ההתקפה על הימשחתות
איבנה מעשיו נפני עצמו, אלא
:זיא קשורה נמעשי החתרנות
'מלחפת־הגוילו, של הקומוניסטים
:ורופ־וייטנאם, חוו הפרה נוו-
-ה של הסכם ז'נווה 1954 נענין

זודו־סין.

אחרי נאומו של סטיבנסו! הגיש
־נציג הסובייטי פלאטו! מורוזוב
ווצעח. כי נשיא מועצת־הבטחו!
•בוא במגע עם ממשלת צפו!־
וייטנאט ויבקש ממנה איגפורמציר.
גל התקריות, שה! נשוא התלונןז
זאמריקאית ויזמין את :ציגי
יפוךוייטנאס להצטרף מיד לויוני

:וועצת־הבםחי!.

לאחד מבן פנה הנציג
הסובייטי דארח"ב בקריאה
ל־פפיק פעילותיה נגר צפון
וייטנאם בהזהירו, שאפ לא
תעשה כן, .יהיה עליה
לשאת כאחריות כברה לתו-

צאות הפעילות הללי".

לאחו שגופת הביעה תמיכה
בהצעה הסובייטית לדיזמי! את
נציגי צפון־וייטנאם להשתתף בד־
יוני מועצת הכטתון, הוהיעה גם
אהה"ב על הסכמתה. עט זאת בי-
קש נציג ארח"ב להזמין גם את
נציג דרום־וייטנאם להשתחף בד-

יונים.

בעקבות חסכםת ארה"ב הודיע
נשיא מועצת־הבםחון, סילברם
גילסו מנווווגיה, ני יתייעץ פחו
עם חברי המועצה על חורך שבה
יוזמנו נציגי שני תלקי וייטגאב

לדייניפ,

ישיבת ח,פ1עצה נסתיימה בשעו
11 בערב לפי שעו! ישראל, מבלי

שנקבע פועו לישיבה תבאה.

"צפויה מערכה
ערבית נגד פרסי'

מאת חגי אשד,
דפר" ככריטנית

" 
פוער

7 ו ג ד ו!, 5 (מיוחד ל"ובר"). —
מדינות־עוב מונווח באתוונה את

ניוון התקפת! גגו פופ — מוויע
!ויום "טייטס" מביירות. אחת הסי-

בות העיקריות, אך לא היחידה

להתקפה זאת, הם הקשרים נין
פרס ?ישראל ובעיקר אספקת נפט

טפרפ לישראל.

מזכירות הליגה העוניח בקאהיר
קיבלה הוראה לבדוק, מ' דין דיחנ־
רות ,־הפיכליוח העוסקות באספקת

הנפט לישראל. ועות־הקנע של
הליגה לעניבי :פט בקאהיר בוי־קת
עתה, מת וין הדרנים האפשריות

למנוע אספקרי־נפט ואח. "ס־יםס''
צוסיף, פי אם שנייה משותפת של
פרינות־ערב ?ממשלת פרס בצינו-
רות הדיפדומסיים המקובלים לא
תועיל, ינפו הנרות הליגו. למנוע

את הובלת הנפט נדונים אחרות!
אר העתון מציין שאין סינוייפ

רבים לה"עלת הרם על פר*

ל5ם חק? !עשר 

לאםף י ^
י ריק; י ל - ב '

̂י לחסוי *ירות וירקות ז?

1 קואדרוזפט י
! 1 בלי נליר, בלתי ארסי אינו
! | משאיר טעם. ללא שטיפה

I ^ן 3 ביסםו
I 11 לחשינ בנל בתי מרקחת [
6 ן §^ מיצר אינית ̂נ

צפוךוייטנאם מזהירה את ארה"ב
תעניש אותה" על התקפות־־האוויר

"
ש

טועבת ש"מדוקס" הותקפה במים הטריטוריאליים
פ י 'ג ו ן, 5 (ע"ר, יו. פ.). — צפון־יייטנאם הזחירה היום את
ארה"ב, כי "תעניש אותה'' על התקפות־האוויר שערכה על בסיסים

צפון־י"טנאמיים.
דונו מפקדת הצנא הצפיךוייט־
נ!!מי, שדבריו הובאו נרדיו האנוי
וכ! על־יוי סוכנות־היויעות הסי-
נית, אפו: .צנא צפו!־וייטנ8ם
ועמה מזהיוים את חאיפפויאליס־
טיט האמריקאיים ואח פשותיויס,
כי נל מעשי פרובוקציה וחכלוי
ייענשו". ההודעה חצפון־וייטנאפית
מרגישה, כי ההתקפה הראשונה ב־
2 נאוגופס על המשחתת .טווקס"
נעשתה במיט הטויטוויאלייפ של
צסין־וייטנעפ, בעוו שההודעה שי
ההתקפה, בניבול, על תמשתחות
.פדוקס" י"טונו ג'וי" אתפיל היא

.נדיתה אמויקאיח".
אשו להתקפה הואשינד. על ה־
משחתות ,מווקס". טוענת ההודעה
הצפוךיייטגאמית. כי היא נעשתה
נמי־ההופים של צפין־וייטנאם לא-
חו שחפשחחת חווה בגלוי למים
אלה, שהתה נהם יומיים והתגוחה
נסירות־ויג צפון־וייטנאמיות. ה־
היועה אומרת: "נונה הפרוניקצ־
יוח הללו במי־החופיפ שלנו :כנפו
לפועלה ספינות־דימשפו שלנו. כוי
להג! על המיס הטריטוריאליים ועל
הוייגים שלבו, אשו :ודשו על־ירי
המשחתת של האויב נטי־,־י־וו0ים

שלנו",

ההודעה הצפון־וייטנאפית אף
מנחישד, את ההודעה האמריקאית,
שלפיה טונעה נהתקפה ראשונה זו
טרפות צם־ן-יייטנאמיח אחת, נ-

עור ששתיים אהרות ניזוקו.
אשר למעגו. הצפורויימנ5!טית•
שההתקפה ־אירעה בחור ד'טיס וי־
יייטגאפ. טריטוויאליים של צפת־
מוגישים נתנים. ני ארה"ב מנירה
נתחופ של שלושה מילין ט! התוף
כמים טריטיויאליים. ההוועה ה־
צפין-יייטנאפית לא ציינה באיזה
מרתק מן החוף אירעה ההתנגשות.
כהמשך ההוועה מאשימה צפון־
וייטנאם את אוה"נ, ני .השתמשה
נצי השביעי שלו, להפגנית נוח
נים פתוח", ההודעה טיעגת, ני
מטותה של אהה"כ במעשים הללו
הוא .לתפוח עי בשלונותיהפ בו־
וופ־ויישנאם ולכסות על מעשי־
הפריייקאציה של משותידי בדרום־
וייטנאם". ההוועה הקומוניסטית
מאשימה את ואשינגטון בכך, ש־
החליטה "להרהיב אה המלחמה ל-

תחומה שי צפון־וייטנאפ".
לפינך מסכמת ההורעה הצםוך
̂יר., גי מעשה ההתקפה על ריי?!:§
המשהתח האמריקאית היה בנחינח
.הער, עצמית". והיו! מבסיהו?? גי

"העפ הווייטנאמי יעפוו נק1פח
זקופה להגנתו".

מכתב לראש ממיפדת לאופ
באיגרת ששיגר פיניסטר־החוץ
הצפון־וייטנאמי, לואש ממשלת
לאוס הנסיך פוב8:ו? פומה, נאמר
נין השאו: .ממשלת ארה"ב וממ-
שלת לאוס חייבות לשאת כםליא
האחריות למסקנות התמורות הנוב-
עות טו ההתגרות שלהו ברפובלי-
קה הומוקראטית של יייטנאס".

האיגרת הצפון־ייימנאמיח מגנה
את ממשלת לאוס "עי שהתיוה
לארה"ב להשתמש בשטחה בוי ל-
הפציץ את צפיו־יייטנאפ ותובעת
פלאיס. ני היא תכבד אה ויבד

נותו? של צפוו־וייטנאמ".

חאן: "עלולה לפרוץ
מלחמה-

, 5 (עיר ויו. פ.). — ו! ג י י סא
ואש מפשלת ורום וייטנאם גנראי
גגייין הא! אמו היום לעמי כי
.בעקבות הגבהת הפעילוח הקומי־
ניססית עלילה לפרח פלהפו. נד־
ריפ פזוה אטיה, שממותה העיק-
רית תהיה וייטנאפ ההפשית. עב
זאת קוא נגויי! הא! לבני אוצו
לשמוו על השקט ולהיות מאוחויפ
.בשעת הרופ קשה זו". ראש
ממשית דרום וייטנאם, אמר וב־
וים אלה בשידור אל עמו, לאחר
יום שי התייעצויות עפ מנהיגי!

צנא"פ ז"פנאמ"פ ואפריקאיי*

. 5 (ע"ה). — פלא' ן ו ד נ ו ל
הזהב יהסםבע הקשח שי בויפ־
ניר יוד נ־10 מיליון יי"ש נחי־
דש יולי — עי נד הוויע היופ

ויאיצו הבריטי נלונדו!.
בסיף ההווש הסתכפ המלאי
ב־956 מיליון יי"ש. נחיוש יולי
אשחקו גול הפלאי נ־7 פיייוו
לי"ש ועמד צל 976 מיליון יייזן.

ירידה במלאי
הזהב הבריטי

נ ו ן, 5 (עתי"ם). — על-אף הש-
תיקה הרשמית אושרה היויעה. ני
נציגו של גאצר, עומאר שריף, ני-
קר לא מנבר בנון לשפ שיחות
חשאיוח, נדי לבור אח עמותה
של ממשלת מערב־גופביה פיפי
תנגית לעויבח ביקוו בבון על-
יו' הנשיא נאצו בואשית וישנה

הבאה.

מקווות יורעי־ובו בבון מסוו,
ני מיניסמו החוץ המעוב־גופני
שווו, מתנונן לטוס נרהאוד '
לקאהיו בינואר. המניע הרשמי לבי־
קוו יהיו, — השתתפות בטקס חנו-
כתו של מקוש קאיזןבשה במקומו
החדש. מקוש זה הוא אחו משוות
מקושי אבו־סימבי, אשד עמדו לה-
יות מוצפיט כתוצאה מהקמת חסנו

הגנוה כאסואן.

הכנות לביקור
. באצר בבון

, 5 (ע"ו). - העתונים ן ד! נ לו
"דיילי פירור" ו"סאנדיי מידור*
התנצלו תערב בפומבי בפני יורד
בוחבי. החנוה שילמה ילווו פי-
צויים בפו 40,000 לי"ש על הוצאת

דינה. נגדו.
נמכתנ שהתפוטט ב.טיימסי'
הלונדוני בשבוע שעבר האשיפ
הלווו ב! ד,־64 את שני העחוניפ
בהפצת השמועות כאילו קיים •ח-
סים הוטוסבפואיייפ עפ איש הער

לס התחתי!.
בהוהעת המי"ייס בחתימתו של
־ו"ו ההנחיה ססיל קינג :אמו, כי
לועתו אי! נל -סוד ייחפ ייווו
ביתבי מעשים כלתי הגונים. .בפצב
זה חובתי היא לחתום על התנצלות
בלתי מסוייגת זו בשמי ונשם

החנוה עי פוסופ הידיעה".

"דיילי מירור" שילם
פיצויים ללורד

בותבי

קראו היום !
ב"מן היםיד"

זאב גולדברג
ביקורת המנגנוניות
במשנת ב. כצנלסון

גדעון שפיגל
ברי גולדווטר —
הרעיון והביצוע

שרגא קדרי
!כרין ישראל לא ישקר

עליןה לבנברג
תודעה חברתית בחיניך

יעקב הראל
גיאות ושפל

בספרות הצעירה

להשיג בכל הקיוסקים

פמפדטורות־המאקסימום החזויות
להיום: צפת 27 מעלות (הלחות
היחסית — 35 אחוז)! נצות —
29 (45) ! פנויה - 33 (67) !
'— 29 (65)! ירושלים — הקדיח?
27 (35)1 באר־שבע — 32 (30)!

אילת - 39 (51).

£#^

ג'ונסון מבקש
אישור הקונגרס
- ו א ש י נ ג מ ו!, 5 (יו. פ?). —

הנשיא, ג־ונפון קרא היופ
.לקונגרס האמריקאי לאשר
לאלתר את מדיניותה של
הממשלח האמריקאית פמז־

1ה חרהוק.
וחות ששינו היום "' באיגות מי

לשני בתי הקונגוס ביקש הנשיא
לאשר אח חחלטתה של ארה"ב
לעמוד מוי נל החקפו. מצו נר
חותיה של צפון־וייטנאם וכן את
מדיביוחד? שי אוה"נ יפייע למ-
דינות חחפשי1ח של דמם מ!רח
אסיה להגן על עצמאותן. באיגךחו
גיונפון, כי .אוה"ב ; כותב הנשיא
8ינה מבקשת להרחיב את המיח־
הוה, אולם' עלינו יהנהיר יכי? כי
!!ךח"ב מאוחות בהחלטתה לשיט
קץ לחתרנות ולתוקפנות הקומו-
ניסטית י באוור". נן ביקש הנשיא
את תמינתו של הקונגרס .לנל
פעויה חורושה להגנת נוחותיגו
המווי.ינים;;.1יע!רת-,המד.ינות החב־
וווזמ±ר.ית 'ההגנה שיי דוונוי8זוה

אפיה". .
־־'עם ,זאת הבטיח הנשיא: .אבו
משיך ברצו! לחפש אחר דרנים

י
ו

שיזנייז יפתרו! מדיני, אשר 'ע־
דוב לסילוק החתרנות הקומוניס-
טית ולשמירה על עצמאותן של

מדינות הא1ור".
- הנשיא ג'ונםון הדגיש באיגרתו,
ני עי מדינות עוינות יהבין ני
בשלושת חדשי מערכת הבחירות
היסיף ארה"ב להגן על האינטר־
0יט חיאופיים שיח, שעליחם אין

־• (המשר בעמי 2, טור 2)

זה 8 עמודים ־ המחיר 20 אגוווןן! בגליון
ושסנת ,.באיגוד המיצוע,"

צ'רנה כו3בי
ח נ נ י א

היויה י חצא ־ייפ, יום חמישי כ"ח באב חשכ"ד, 6.8.64

בשעה 3.00 אחה"צ מביה"ח אינילונ נתל־אביב.

המשפחה המתאכלת
1̂ ̂||8083<8|8000|000ט8008 ^* !̂ ̂!0נ9|*0 8̂ |̂ ???^^^?^

ביום השנה הראשון לפטירת! של יקירנו

"עשב עווג"^נן ז"ל
ובמלאות שנתיים לפטירתה של יקירתנו

דלייה וודו זל
(לבית שולמן)

' את זכרם ביום אי, א' אלול תשכ"ד (9.8.54) נעלה
: בשעה 4.30 אחה''צ.

נתאסף ליד קברוחיהם שליד החלקה הצבאית
בבית חעלמין קרית שאול.

משפחה  ה

במלאות שנח למות אחיני יגיסני דייקר

משה לרנר ז"ל
..נעלה לקברו בבית העלמין בקרית שאול ביום שלישי

11.8.64 ג' גאלול תשג"ד בשער. 4.00 אחח"צ.

מתאספים ליד שער בית העלמין.

המשפחה



שר התחבורה ייפגש היום
עם נציגי נהגי המוניות

שביתת המוניות אתמול היתה מלאה
שר חתחבורח עימד בסירובו לדון עם נהגי המוניות? על דחיה

ניפפת בחפעלח חח1ק למניעח זיחום־־אוויר — חודיע אחמול דו

גר משרד התחבורה — אולם הוא מוגן לדון בשאלות אחלית

ד.ויון!ית למשק דיתחבודד, כיבוא מוניות. המצאת-חלפים וביי.
דברים אלה נאמרו ביחס להו-
דעה ששודרה עי חסכמחו שי
י. נר־יריודה יקני היום יפגישה
את משלחת דעדת־הת־איפ האר-
צית של ארגיני המיניית נישראל

ונציגי מועצות ־פועלים.
שניחת־האזהדה שי נהגי המר
היתו, פיה־ גיוח, שקוימח אתפול
ובתוכן 1,000 יסת. 2.500 מוניות, '
מוניות בנזין, יא הופעלו אלא
במקוי חיויפ, השביתה פייה גם
את נהגי המוניות בישובי המי-

עוטים.

מטה השביתה התיו הסעה ביר
תר ממאה מקריפ דחופימ —
בהתאם יפניות האזרחים. בחיפה
חנו נל הסוניות בתחנוחילז נש־
שלטים הפודיעיס על השביתה
מודנקים עי החחנית. נתי־אביב.
השאירו חיק פן הגהגיפ את מו־
ניותידיס ייד ריבית. יפי הנחיות
פועצוח הפועיים, הקפידו עי
שפיות חסור הצינורי ? ופניעת

הפרעות נני רחני הארץ.
משיחת שי 100 נהגי פוביות
עלתה למשרד התחבירה בירושלים
במטרה להיפגש עם' השר. המש-
לחת הגיעח עפ צאח השר פן
הפשרד לישיבת ועדת־דישרים
 י נת-

יענייני בלנידי, ויפינו יא
קבלה עי ידו. נציגי הנהגים דיו־
דיעו לשר בי ימתינו לו נפשרדו.
בהתאם יהודעתם נשארו הנ־
הנים בחדרי משרד לתחבורה יבצי־
גידם נפגשו עם דובר משוד התח־
בורה וראש ישנת השר והבהירו.
ני לא יעזבו את המקום לפני
שחיקבע יחפ פגישה. ואש יש־
כת השר קיים מגעים עם וישר

והפגישח נקבעה להיום.
וובר יערת־התיאום הארצית של
אוגוני המוניות באוץ הוויע, כי
אם נהגי המוניות יא יבואו על
סיפוקם בפגישה עם שו התחנורה
— חם יצטרכו לחמשיר במאבקם.
בשינ זה, לחביעח המרכוית היא
'רקמת ועדת־מוסחים צינורית מופ-
נמת אשר תמצא את הדרגים
המעשיות יחגשמת חוק כנוביץ.
אם הוועדה תמצא פתרון םוסכם

חנית! לביצוע .חוד חידש או. חת
שיים. אין נהגי חמוניור. עופרים

עי חקופה של חצי שנה.
י הדובר הטעים? כי ארגוני המו-
ניות אינב נניניט לקנל הפנייה
ית' והפנים,

סתמיה למשות הגויאו
נאשו המשור האחראי ?על ענייני
התחנווה הוא משרד החהנורה
והפתרונות 'המעשיים ינעידי צרי־

נים יהיות ניויו.
פהינית "אל־על־
דרשות הנובעיה

מחיקת החחבווו, שי .אל־על''
.חמנר העמידה אתמול אח ני צי
גיות שיו? ישיוות? חנוסע, נובח

שביתת הסוניות,
יגמל־חתעופה הגיעו גם כמח פת
גיוח עם שיטי־מעבו מפעם ועות־
חפעולה שי.אוגוגי הסוגיות נאוץ.
חלדו קיבלו ושוח להסיע נוסעים
אשל עמדו יהמויא יחו"ל.' מספו
המוניות רימצו"דות נתעודות־פענל
היה קטן, וביניהן "הסתננו" גפ
,ללא רשות־פעבר. שה- שתי סוניות
ביאו גט חן נוסעים לטיסות השונות.
גם הנחלות "ד!" ו"אגד" נקטו
אחמול נאמצעים מיוחדיפ, נדי לע-
, הנוסעים המוגברת טור בתנועת

בגלל שביתת למוניות.

שני נעריפ בני '16, תושבי. קת
יית־שמונח שבגליל, נתפשו בשעת
פריצה לחנות־הפנולת שי. י י.. חפו

נאיית.

ילדה בת 13 מנס־ציונה נחפשה
במעשה־מדפה. בחגות ינעייים,
,עי־ידי קו- שבה סיפרה כי נשיחה
נה לקחת נמה זוגות־נעליים יבחי־

וו" דנו שהוכח נשקר.

? ?  _־
^̂ ^— 100̂ י ?00

*¤ 0̂  ̂ \̂ 4 /̂ ^̂  ̂ *03^̂  0 ̂ 8
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כרטיסים אתרונים ליד אולם המפעל,

רחוב הםטמן 3. תל־אביב. עד 6.55 בערב.

ן **(4*. חברת שיכון ופיתוח
ינו I 15851 לישראל בע

דרושים
אדריכלים ומהנדסים

: במקומות שונים בארץ.

שכר — לפי דרגה בי—ג' מתנדפיפ.

 'לעיבדיפ בעלי הכשרה מיוחדת לתפקיד,
י

תוענק דרגה גביהה ייתר•

י• המעונינים מתבקשים לפנות עד ליום 10

> ל באיגוסט 1964 (ב' באלול תשכ"ד) 

י שיכון ופיתוח בע"פ

ירחיב החשמינאים 123 ת"א, טל' 35131

בין השעות 8—9 לפנה"ג

לנכי אורד, לוינםון.

משרד רא* הממשלה[88! החברה לחקירת איי
מרכזי, ההסברה (83 ועתיקותיה

ועד קרית חייס
ביוב! חמישי, 13-8-64 בשעה 0ג-8 בערב
יתקיים באולם בית העם בקדיוג־ח"ט

ל"נת ערב ̂ת
מצדה

: ת ו פ ת ת ז י ה נ

פדופ יגאל 'די1
ליהננסןח לקרן חפירות מצדה.

י •י 'נלפיסיס .ניתן יחשיג נק1םת נית־העם, נניח נגיל.

בביח החסתדמת וננית דיליגנח. קליח־חייפ.
המועצה המקומית. בקתת־מוצקין — במוניוות ' י: ,
• בקליין ביאליק — במזכירות המועצה המקומית.

? בקוית־יפ — במיבייות המועצה המקומית.

' י^ ' ' ' :? ?
"—.I

מוסד נעודים

מתאבל על פטירתו. ללא יעו1! ש$

י"ך ירמיהו שפיר^

."הדסים" ומביא תנחומיו למשפחה• ולמוסד

בית עלית הנוער
משתתף;באבל הכבו של 'המשפחה ולמוסד

." ירמיהו שפירא
פנחל (חופים)

המחלקה לעלית ילדיה ונוער

עירית צמח
משתתפת באבלו' הכבה\־"

""

של שר המשטרה י : ...:

. י
 י

מר בכור שיטרית

במות רעיתו ז''ל

למשפחת כהן י.
- ולמשק אפיקים.

" ז ־ י
'
י אתכם ?באבלכם הכבד'

! 0 זי'ל. נה במות יקירכס 

3ית סנ־דח

לחבותנו בעבודה בתיה גולדמן.

־ אתך אגו באבללזנל פות

אמך י"ל
גע"מ

י
מקורות הפרת מיפ

ההנהלה והעובדיפ.

מחלקת עבודות צבוריות

"
 המשרד הראשי - תל־אהיה '

:

מכרז מפ' 131/א

לבצוע הובלות רהיטים ?־
י
:.;' . . וחמדים לבל חלק• וזאד"ו
מתבקשזת נזה הצעות לבצוע הובלות רהיטים וחמתם :י.

מפחסגיגו ננת־ים. יני חיקי האוץ המחולקת לצורר זה ::.'.

 י -
י
. - . לאזולים מםופנים במפת לאלץ.

טופסי הפכרז בצרוף מפה ולשימת האזורים אפשל להשיג י"
בכל יום במשרדנו, רח' לינקוי! 3, חרר פס. 36. '•"

המיעד האהרין להגשת ההצעות הוא 64 148 ־י
שעה 12.00. ־'"

.אין פע"צ פתח"נת לקבל אה וידיצעה ליזולה כיותר

.- או נל הצעד. אחות.

... א. לשש, אססנאי,יראשי •':::

*מנו יוכבד רביבוביץ,;**
י .'־•י ' ' ־ .(אלמנת יוםף רבינוביץ ז''?'),.

' מחלוצות העליה השניה ואחות ותיקה

נפטרה

ההלויה תצא היום, בשעה 12.30 אהה"צ מביה"ח
־אביחיל" ירושליפ יבשעח 4.00 אחה"צ מחצר קיבוץ

מרחביה.

המשפחה המתאבלת
'־ .—^

^בלים על מותה של

יוכבד רבינוביץ•* -
ז"ץ . אלפנתו שי יופף רבינוהיץ י

ופשתתפיס בצער המשפחה

בית המרכז החקלאי

ביום השנה לפטירת חברנו

יוסף שאני י"ל
נעלה לקברו ונתייחד עפ זכרו

גיוט ראשון א' ר"ח אלול תשכ"ד 9.8.64 בשעה 5 אחח"צ.

: י : 
קבוצת ר&ת־יוחנן

. והמשפחה

לחברנו

. יזליג שור ומשפחתו ־ .-

השתתפותנו חכנח

באבלבפ הכבד

2$?! ^2 ז''י  ̂
כמות 1כדגט

בדמי 'פיו

מועצת פועלי אבו יהודה
מועצת פועלי עמק חפר
מועצת פועלי כפר־יונה

מועצת פועלי קדימת """'"־'
מועצת פועלי תל־מונד

? ????? וח??!.!! ו ו1

ייעמו זליג שור ולבני המשפהה

*בלו 111 את השתתפותנו הנאפנח באבלכפ

ארגון משקיפ זעירי?
ופרדה וחסכון

רמת־ישי

ד3ד הש־3וע" 12 ע873ד??
"
3 11IXI

0 9 פרשת הקיפוח של 1:ני ישראל
? " מאת מרדכי ברקאל ן

' שידע *ותר מד? י *יי* © המרגל
8י . מאת חיים לב  ̂ 0£

6!

̂: ההרפתלןן של התיאטרון הישראלי ̂י מאת משה נתן^   £*?

@ # עארף: העריץ על גדות החידקל
מאת יוסף רז

־ המחזה בבטן הלוייתן י || מסע נימה
̂| מאת רחל אורן

"" @ בד פדזנה מלחמת העולם הראשונה
 מאת אריה חשביה

^
£ © חידמתו ־ חידון תיאגורון

מאת שילת *י* -

^ © מי הציל את מרעין בורמן
מאת יואל מרקוס

' ־ ? ־ ? 
-I

• • • II
| וכן • יהיה טוב * זה היה השבוע • תשבץ

4? • עולם ומלואו * מדור נשים • רדיו • העולם צוחק

חברת החשמל לישראל 1וו~*
 י
אגף האספקה 'והאחסנה

־ז0סי.־97>7/א/4.4 םכדו ־

הגדת ־השמל מזמינה בזח הצעות להתקשרות ־
שנתית לאפפקת ברזל מקצועי. י

אח טופס המכרז הנ"ל ופרטים נוספיפ אפשר לקבל

החל מחיים ביו חשעות 09.00—13.00.

במה' האספקה, היפה כמשרד הראשי ליד תהה"נ

החרשת, יבמדיר הרכש, תל־אביב,:רת' מקוה ישראל.5.

המועד האחרון להגשת ההצעה: 27.8.64 שעה 12.00.

אין החברה !!החייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר

- - או כל הצעה שהיא. - -

לרחל מולר, בנח צבי "'ורעיתו, •בניו־יורק.
. ? י

בתה כרמלה ובעלה י
האת ירוחם ובני משפחתו

..
י
.הגדיל.. . .הש.תחפ5חני."הכנלי.._באסגנכפ קבלו י נא

לפסירת חגעל, חאב יהאה "3צלאל ז''ל

ארגון יוצאי,ז:לודוק . .:... :... .

. בצעוה שי משפחת פריד ? משתתפים י אנו

.
'
.. . עי. מות וזאה ר11ה ז"ל .

מושג משטרוז.;

לבתיה גולדמן
. אתר — גיגונף-. י י י י

- יהודית:ודוד פלקין י י ? י ; ; ' 

ח' להניף מקצועי
משרד־יהחנוד והתרבות המי
. ורשת עמל

י פודיעים .ב1ו. על

תוצאות ההתהדות הסגורה
לתכגון בית הספר המקיף

בבית שמש.
•־ההתהוות חונחח בשיתוף עפ ועדת ההתחרויות המרכוית

ואגודח האינג'נרים וחארניטקטים נישואי. י
התכנית' 'של• הארתנייפ ייופגפיד — גמרפ! ת"א הוכרה
נתננית הפונה ביותו. התכנית שי חאדז־יני שייו! נלשתת־

פות אדריני - אודסר :ת"א' זנתה בפרס השני.
תעווגת התכניות תתקיים ביפים 11.8.64— 9 בבית

ריפחנדס רח' ?דיזנגוף 200 'תל-אביב.

י11ו1־א1ימ *1נ<110) 113י<1 130ה .

•I , לבל בעלי המניות של החברה

ה ע ד ו ה  : 
"ן

על קיום האקזיפה הבללית השנתית
.י? ניתנת: בזה הודעה, כי האסיפה הכללית השנתית שק ,.הסנה" חברה
י. ישראלית לביטוח בע"מ, תתקיים במשרדי' החברה בשדרות רוטשילד 19
: תל-אביב, ביום 14 לחודש אוגוסט שנת 1964, בשעה 10.00 לפני הצה־

־ י דיים, לצורך הענעים שיועלו על סדר היום :

• . א• קבלת דיו וחשבון ההנהלה;
:י י ב• אישור המאזן וחשבון רוח והפסד ליום 31-12.1963;

י <• הכרזת דיבידנד לשנת המאזן 1963!
,: . ד? בחירת מנהלים במקום אלה הפורשים על פי התור;

ג ה• מינוי רואי־חשבון וקביעת. שכרם;
- ת ו נ ו ש -ץ ו-

/• אם באסיפה האמורה לא יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה
.

 י
/ I מן המועד שנקבע לכינוסה, אזי תידחה 'האסיפה לאותו יום בשבוע
" י. שלאחר מכן, באותה שעה ובאותי מקום — דהייני ביום 1ג לחודש '
אוגוסט 1964, בשעה 10 לפני הצהרייס, !באספה ז! יספיק המנין החוקי
. המוקטן הקבוע בתקנות ההתאגדות• למקרה של אסיפה נדחית, יש י

לראות הודעה זו גם כהודעה לאסיפה הנדחית• '

על בעלי מניות למוכ"ז — הרוצים להשתתף ולהצביע באסיפת
י י האמירה — להפקיד במשרדי החברה עד יים 12 בחודש אוגוסט 1964

.
.י- י ועד שעה 10-00 לפני הצהריים את תעידית המניה למיכ"ז שאליהן

.באיתה אסיפה- •מתייחסת זכית ההצבעה שלהם

, ניתנת בזה הודעה כי פנקס החברים יהיה סןיר לרישיס העברית. -
י־ מיום הודעה זו עד ליום הקבוע לקיום האסיפה הכללית השנתית I י

" • הקריבה או — למקרה של אסיפה נדחית — עד ליום הקבוע לקיום. .

- איתה אסיפה-
I א. ריפ _ מזהיר ימנהל .י I  ;

: | כפקודת מיעצת המנהליפ
־ תל־אניב, יום ה־6 כחודש א1ג!פט 1964

העדה: בהתאם לתקנ1ת ההברה זכאי הבר להיות נוכה ולהצביע באסיפה על ידי

— שאינו תאגיד — רשאי למנות כבא־כיחו . בא כיח להצבעה. הבד

[,;• להצבעה דק אדם שהוא' מגיח עצמו הבר בהברה. I ,
־||ן. את יפיי־הגח. פשהוא היתופ, יש לחפקיל במשלחי חחגרה לא פחות משני

!י

. .שנקבע לאסיפה. טפסי יפיי־בח להצבעה ניחן ימיפ תמימיפ לפני המועד

;י | לקבל במשרדי ההברה.

ה ר י מ א
השתתפותנו באביך בפות עייך אביך

' 
קבלי

ד3 כהן ז"ל
חברותיך הקורפ

*חבלנו בעבודה ל[ אייל

אנו נאנלך 'הנבל בפות עייך אפיך . י אתו.

דב הרשקוביץ י"ל
ןניםיהה• השיט הישראלית

ההנהלה והעוהדיה

האוניברסיטה העברית בירושלים
: הפקולטה"למדעי;החברה, השלוחה בתל־אביב

הרשמת תלמידים ללמודי יום .
לשנת הלמודים•תשכ"ה (1964/65) בתל־אכיב

א. 'למודים לקראת התואר "בוגר במדעי
החברה"
. כיכיח, .סטטיסטיקה, .סוציולוגיה, פדע הפוינה בחוגים:

וצירוף י יטודים ביךחיגי.
חליפח־יפ בח1גיםיאלח !חים ללפודים חנחנים בירושלים.
ליפות י1ם נמשכים • 3' שניט (פרט לימ1די סספיססיקה

הנמשכים 4-שנים).".

: ב. למודי־תעודה בראיית חשבון .
. חיטודים תשכ"ה יסחחו בתי־אביב למודי־יופ בשנת

בראיית חשבו!. חימידי יום 'וכיו יסיים את ימות

התעודה נראיית חשנו! נמשד 3 שניט,

החושמד. י חנ"י חימשד עד וד20.8.64 (ועד בניי).

המעונינים יפנו ימזניוות בבניו סוחבוביץ (בניו חשיוחוח)

ליו רמת־אניב. שעות הקבלה ביפים אי, ני, די, ה' בין
השעות 10130 עו 1,לפנה"צ. -

ההושםה ילםוו' ערב — נסתיימה.

I ם י ר ז [ע  I
? . הדפה — עלית הנוער עמק לפר ן

1 נמשכת הרשמת תלמידים 1

8 וצדי"ל) לבני 1%—2/י17 מסייפי נתות הי—ט'—יוד — ?

8

־־־־־'־־ ־ ־ י ־־ " ־

0 גלי סני&יוז. ?" — י .

_ החושפה בפשוד בית־חספר נל יום בשעות 8—12.00. ?

8 1
~ הכתובת: נעוריה עמי־חפר, מיפו! 6061 כתו ויתקין. ?

"בני־ישראל" הפגינו
נגד הנחיות הרבנות
עדת "בני־ישראל" שעלו מהודו, וכן רבים י מתושבי ירו־
שלים, הפגינו בלהובות הבילה נגד הנהיות הרבנות ־ראשית
'בקשר עפ נישואי בני חעדח. בהפגנה השתתפו מאות לבות

מ"בני ישלאל" שבאו במשלחות, בעשלות כלי דכב, ממקומות
שוניפ בארץ, ובעיקל מישובי הדרופ.

בראש החפגנה צערו אישי צי־
בול — סתפ' י. ידי!, חבוי הנ־
:נסת אפה היפי וי. שם־טונ, ובן
אישים אהוים פתושני העיה.
חהפננה ויחונזח בוחנת מועדון
.פנורה", נשחמפגיגים גושאיפ
נרזות נגד ההנחיות וקוראים לני־
:טנין הפיידי. נין הנרזות היו גם
סיפפאות אישיות נגד הרב נסים
ואחת 'מהן אף קראה לחרם עי

הרב הראשי.
:בשעת ההפגנה חויקו כרוזים
סתווות הכללית של נוטעס ה"
העובוים וכן מסעם מפא"י, אח־
דוה: הענווה מפיס והייבואלים,
בני־

הקוראים לשיווי זכויות שי "
ישראל" ולביטול ההנחיות הפס-

לות של הדמות.
ההפגנה יצאח במטיוי שנקבע
עי־ידי הפשטרח? דרר רחוב פראש
שפ!אי הנגיד 1רח1ב הפיך גיורג'
ליד קב1צת ,בני ישראי" הפקיי־
פיפ יזה השמע רישיישי את שבי־
תתם יפני בנייני הסוכנות, ועד
ל,:תיכל־שימח" מקום מושבה שי

הלבנות הראשית.
- :לאש השובתים ש. משה השמיע
דבלו והצליל, כי השביתה תיפ־
של? הוא קוא גפ ליתו בני העדה

להצטרף לשובתים.
? י. אפשטקו, ממנהיגי עדת "בני
ישואל", הכחיש, כי . ההפגנה
אווגנה ,או נתמכה על־יוי מפ-
לגות פוליטיות. הוא אמר, ני
לדעת הרבנות הראשית עצמה נה־
עבים "גני־ישראל" י כיהודים לנל

דנר, ושאי מדוע קיימות כלפי-
הם הנהיות מנישות, שח! כתם

של נייפה עי מדינת ישראל.
נו השמיעו ונויפ ש. שמשון

וח. ואזכ!.

מועצת פועלי 'תשלים הוציאו.
אתמול :רוז לתושבי הבירה ונו
קריאה יחבר' הריטתדוות יחת־
ייצב לימין עדת "מי־ישראי"
במאבקה יניטול חנחיות הוננות
הראשיח. הכרוז קורא עוח לבי-
טוי ההנחיות המתבלות במיזוג
גלויות ובאחוות האופה וחובע
שעות "נני־ישראל" חרייח שוות

זנויוח.
משלחת מטעם מזכיוות מועצת
פועיי ירושיים, נואשות מזניו
המועצה ו. ייפונ חשתתפח בהפ-
גנת "בני־ישואי" והניאו, ימפגי־
נים את תפינת דיחסתדרות נני-

ח-'•

שרת החוץ' אירחה
י

קבוצת ווסטרוויל
שרת החוץ גולדה מאיר אירחה
ביום ג' בביתה את ־קנוצת ווס־

טלוויי מהולנד.
-שלת חחוץ ציינה, שחקלבחט
שי אנשים איד? בפעויח־החציח
בשעות הקשות ביוחל, הוותה בש־
ביינו קלן אור. אנשי קבוצת
ווספרוויי יא לק הצילו את הח־
"ס הגופניים שי הניצויימי ני
אם את ווה תקוות האדם —

אמלל.

 אימנת לאש
 י

מלת ווסטלווי^
הקבוצה, שהוצא יהודג עי־ידי
הנאצים, השיבה ידבלי־חבלכה
בעברית. היא אפדה, נין היתר:
"יא ייאמן? שאחרי 20 שנה, היו
חנרינו מונניפ למאמצים נח גדו-
לים להביאנו לארץ. מחשנר. זו
מעוררת בנו רגשי־חורה לגבי הע-

בר ותקווה לגבי תעתיר".
בקבית הפנים השתתפו ניצולים,
אנ־שי־העפיה, חבת ננסת ואי-
שים אחרים. הזפרת-נחפה הנדי
חופיעה כשילח ומ. מאיל, בנח

שי שלת חלוץ, גיגן בצ'יו,

. עיליית אשקיון א. תגל ראש
ביקש פאת הפוסד יביקודת שייד
פרכ! י פפא"י לבלוק את התיונה
המתפרסמת בעחונות בנ1גע לעיס־
.קח שהוא עשה בפרדס הנטוש
שליד אשקל1ן. פרסים אלה נפסרו
אמשילס1פר -דבר• בעקבוח הידי-

עה שפורסמה ב"לבל" מאתמול.
-בן נפסל שיפני שנתייס סנו
אמנם בסנין זד. אחדים מחבלי
פפא"י באשקימ? אד לס לא תבעו
!התיק נסגר. עתה, באפוד, דיון י
נפתח: הביתר מחוש ביומת א.
תגר ובשבוע הבא יוציא המוטו

לביקוות את מסקנותיו.

נהרג טרקטורן •־:'
הטרקטור! אווי כדווי, כבן 21,
ת־שפונד, קיפח את חייו את־ פקו"

טול בהתחפל הטוקפ1ו שלו.
'בשעות הפוקדפ1ת יצא הצעיד

לעבודה' בשדרת המ1עצה האזורית,
המושבה, ומסיבות שטרם גקרבת :
הובררו. 'התהסר לפתע הטרקטור.
כדורי נפחץ תחתיו בהוד תעלת־

גיקו! פלאה פיפ ובוץ וטבע.
הנוח אם, חפישה אחים ושלו*

אחיויח.

;י6ירת"המנוע השייכת למלון
;־פלבת שבא", אשר. נתפסה ביחד
עפ מנחם אופיר, שעבר מפנו
כטעוהיאת הגבול וברה הורה, דיות־
זדהאתפוי על־ית הירדנים לישר-

אל.

תגר יזם את הבירור
במוסד לביקורת

ר קי־ ז ש — נש־א המדינה ז. 
ני אתטי את חבוי מוכז ארגון
הפרסיזניה בישראל. בן ק-כ7 את
הנע"י הכללי של משרד הננוחון
א. נ ן - ; ת ן, את הפוניר מנילי
ב- של הסוניות היהודית 0. ר י 
. שגריר יש- ן ו נ י ו ל י! ואת ז. 

ראל נאתיופירי-

— ואש חפפשיה ל• א ש נ ו י
ו ן רא נ קיבל אתמוי את ו-'ר גי. 
א ד ע ו ד ס י 1, י פאדה"ב, אד? פ. 
הכהנ המדיני של ,,אל תאי' מאו-
רוגוואי, שנא בלוויית ־. פוםס,
שגריר אדץ !,־ בישראל, וקבוצת
גועו :הסונז הקהילתי בסאריג,
שהביאו לואש המפשלה אלבום־

צילופיס עי ביקורו במרכז.
— נשיא בית־"פזיפס העליון
! קיבל אתמול ש י ו א השופט י. 
בלשבת! אד. סגךנשיא כית־דימש־
פט העליון בניגיר ב. פ. ב נ פ ו ן.
, ממיא־ ט נ ר ג א גנה ו"ו ש. 

מקום הנשיא.
— ראש תעיר יוושיים מ.
־ ש יו ם קיבל בל־שנתו את ש י א 
ד"ר מ, ס י א מ נ ט ה, אשר הגיש
יו את טלקרו על שימוש הזם־
נים, האספקטים והווכים בלהג
העובי דייוושלפי, בפגישה נכח
, יועץ לענייני עו- ו גם ו. עמי

נים במשרד ראש־המפדיה.
— 'נשיא האוניברסיטה לעברית
ערך אתפוי סעודת־ ת . י י א א, 
צהוייס להבח־ פ. א י ש ־ ש ל ו ס
ואש עיויית יהושליט, מזניר ה־
ו וחבו• הוועוה ק ב ־ הסתווות א. 

המרכזת של ההסתדרות.

מ. מנדל - מזכיר
מפא"י ברמת־גו

פועצת סניף מפא"' נרפת־גן?
שהתכנסה אתמול, נחרה נמתתיהו

מנדל למזכיר י הסניף.
יפי 'הליו־וחשבוו שמסר יו"ד וע־
דת־הבחיתת ש. כה! מהווים הצעי-
רים 23.5 אחתים נקרב הברי המוע-
צה וכשליש חם חברים מעדות המז-

רח.
למועצה בחרה במזכירות בת 35

חבר.
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