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סטטיסטיקה, אין תימן סטטיסטיקה, אין קטר
 לוב ,89 מרוקו ,13.1 לבנון ,47.1 כווית

81.
ועידת בבורות? המלחמה תבוצע כיצד -

מפורטת: תוכנית קבעה הערביים המחנכים
 בכל זו למטרה מיוחד מנגנון יוקם תחילה

 יעזרו הערביות מדינות־הנפט ערבית: ארץ
 חוק תחוקק מדינה כל העניות. למדינות

 אונסק״ו באנאלפבתיות. למלחמה בקשר
ערביים, מורים להדריך עצמו על קיבל

תוכניות־לימוד. ולקבוע ספרים להכין
 הפיתוח בתקציב תכלול ערבית מדינה כל
 למלחמה הדרוש השנתי התקציב את שלה

 מבלי בית־חרושת יוקם לא באנאלפבתיות.
 הפועלים ללימוד סכום יכלול שתקציבו
בתי־ גם יוקמו וכתוב. קרוא בו העובדים

 באזורים בעיקר לנשים, מיוחדים ספר
 לנשים להרשות עדיין מקובל לא ״בהב
לבתי־ספר.״ ללכת

נציגי יתכנסו שוב הקרוב מרס בהודש **
 משלחת וכל בקאהיר, החינוך מוסדות

 בארצה שנעשו המעשיות ההכנות על תדווח
 השי״ן שעת התכנית. ביצוע התחלת לקראת

— האנאלפבאתיות נגד המלחמה להכרזת
ב לראשון נקבעה — ערב ארצות בכל

השנה. נובמבר

תורכיה
שהובסק התימרון

 הכחישה באנקרה ארצות־הברית שגרירות
 לשכנע היד, קשה אך נמרצות, הדבר את
ב השגריר של ביקורו כי התורכים את

ביקור־ היה האופוזיציה מפלגות משרדי
ה אחרי שיומיים עוד, מה תמים. נימוסין
לה כדי יחד המפלגות ארבע חברו ביקור,

אינונו. איסמט של ממשלתו את פיל
דמיראל, סולימאן עמד ד,מפילים בראש

ראש־ להיות המקווה הצדק, מפלגת מנהיג
לה שיש קבע, אשר הוא הבא. הממשלה

 על ההצבעה בעת דווקא הממשלה את פיל
בית־הנבחרים, יו״ר מנה כאשר התקציב.

הס המורמות, הידיים את האחרונה, בשבת
אי־ הביע הבית הצליחה: התוכנית כי תבר
 197 נגד 225 של ברוב בממשלה, אמון

קולות.
 אינונו ממשלת כי האמין לא איש אך

- תקצי חילוקי־דעות בשל להתפטר נאלצה י
 יותר הרבה חשובים האופוזיציה. עם ביים
 הגם מדיניות־החוץ, לגבי חילוקי־הדעות היו

הפרלמנטארי. הדיון בעת כלל הוזכרו שלא
 החריפות בכל התנגדו ושותפיו דמיראל כי

לתפ וביחוד — אינונו של למדיניות־החוץ
ל לאחרונה, ממשלתו שביצעה החדה נית

ברית־המועצות. כיוון
 קיבלה לא 1961 בבחירות העוגן. הצלת

 רוב התורכיות המפלגות מחמשת אחת אף
 ביותר הגדולה המפלגה מנהיג אולם מוחלט.

 מתמיכת נהנה — גנראל בעצמו שהוא -ל
בלתי־תלויים, נבחרים מספר גייס הוא הצבא.

בגודלה, השנייה המפלגה בעזרתם. שלט
האופוזיציה. מנהיגת הפכה הצדק, מפלגת

 כיורשתה עצמה את הגדירה זו מפלגה
מגדרם, עדנאן של הדמוקראטית המפלגה של

 שאיפתו .1960ב־ הצבא על־ידי נתלה אשר
 הרודנות את מחדש להשליט דמיראל: של

מבפנים, בעלי־האחוזות על שנשענה הימנית,
מבחוץ. ארצות־הברית ועל

הח אינונו שממשלת ברגע גדלו סיכוייו
ה ההדוקים, הקשרים מן להשתחרר ליטה

העי מטרתו לארצות־הברית. אותה קושרים
 לזכות היתד, )79( הקשיש המדינאי של קרית

 גם הוא קפריסין. בעניין רוסית בתמיכה
 המחנה מן ארצו הוצאת של ברעיון שיחק

הנייטראליסטי. לגוש והצטרפות המערבי,
 ביצע התימרון של הראשון החלק את

יהצהירו, וחזרו הצהירו, הרוסים בהצלחה:
חש־ על מקאריום בנשיא יתמכו לא הם כי

 היה השני החלק ביצוע באי. התורכים בון
האמריק המדיניות על נוראה מכה ממיס ״

ה החזית עוגן רק אינה תורכיה כי אית.
 החשוכים הבסיסים אחד גם היא אטלנטית,

 1שי לליבה המטווחים ארצות־הברית טילי של
 קץ שם ימידאל סולימאן ברית־המועצות.

 הוא כי זמנית. לפחות — מזרחה לתפנית
 אף ארצות־הדד־ת, של גדול כאוהד ידוע

 אמריקאיות חברות עם קשרי־עסקים מקיים
המוצ מטרתו בתורכיה. הפועלות גדולות

תור התרחקות למנוע היתה: הראשונה הרת
מארצות־הברית. כית

 אינונו ממשלת שהפלת היה, ברור אך
 אשר נייטראלית, לעמדה השאיפה את חיסלה

 והאיגידים האינטליגנציה בקרב התפשטה
 אף בי־יר שניראה שני דבר המקצועיים.

 שיתקרר לישראל, אנקרה של יחסה הוא:
 של הנייטראליסטית הנטייה מתוך לאחרונה

 ם־ל־מאן תחת יותר עוד יתקרר אינונו,
מחלו־. היתד, לא זו נקודה על כי דמיראל.

 לתקן חייבת תורכיה היריבים: שני בין קת
 חשבון על הערבי, העולם עם יחסיה את

ישראל. עם יחסיה

טכניקום
ד כל מי קבל תל  בזזינס מ

משובזזים שרסום כלי מערכת

וארכיטקטורה בנין
 3403 טל. ׳44 הרצל רח׳ חיפה.

וזז׳ .זזווב׳. ב״־ס ירושלים׳

 לעצמז בונה תלמיד כל
ו מקלם חדיש רדי

 טל. •3 בלפור רזז׳ •
25214 טל. ג׳ורג׳׳ המלך

אל־עלן בני! (לפני 26 יהודה בן רח׳ תל־אביב.

הכלהי... היתה איך
 חתונה יום לאחר הנשאלת השאלה זו

הכלה. את שראו אלה מפי
כלו בליל יפה להיות הקפידי :כלה

 על לב שימי ובראשונה בראש לותיו.
 בסלון למומחים פני החופה, שמלת

 ויתאימו אותך ידריכו שם בת״א .אמבר״
אותך. ההולמת חופה שמלת לך

 של חדש משלוח מגיע חודש בכל
 גב׳ ע״י שהוזמנו וצעיפים כלה שמלות
 בפרים בהיותה הסלון מנהלת ״ארנה״

ורומא.
לכלות סלון

״ ר ב מ א ״
ת״א ,59 בן־יהודה רח׳

 ,10.30 בשעה ,1965 בפברואר 20 זו, בשבת
רון, קולנוע באולם בחיפה, הנביאים רח׳ מי

ייערך

ציבורי משפט
על

ד״וו־ס אור•
קי את הפרתו על החירום. חו

ריינר. מרכוס פרופסור 5 כית־הדין אכ
ץ ד ה ״ ת  שמואל ד״ר היימן, פרופסור :כי

עברון, בועז מגד, מתי נגלר,
גרונמן. קורט ד״ר

ר ו ג טי ק  זכרוני. אמנון עורך־דין :ה
וקסמן. מנחם עורך־דין : הס״יגיר

הנאשם. כנוכהות
ם כין די ^  ארג־ דויד הנאשם, של אמו : ה

אל־ סמיח בהן, רן פלד,
 תושבי תומא, אמיל קאסם,

 הוזמנו כן כמו דיר־אל־אסד.
י הממשלה. משרדי נציגי

״ ד י ו ל ״
כון ס מי ח או ל ת הבינ בו ת כ ת ה ל

 מתכתבים אלנד
אמריקאית שיסה לסי

 חינם פרוססקכז
418;■. ד. ת. חל־אפיה,

שבץ 1432 הזה העוד□ ה
: ן ז ו א נ־ )1 מ

)4 הצלה: אזלה,
 ענקי כביר, עצום,

 אינו )10 (לועזית):
 מתבדח )11 אשם;

כו עיר )13 תמיד;
 )14 במצרים; הנים

 (רבים הקשקשים
העוט קשקשת) של

ה גרגרי את פות
 לרוח והנזרות דג!

 הדיש; בשעת
כסר: )17 קללה:

אומר; מספר, )19
)22 מום; פגם, )20

 בשמז מטוגז קמח
ה או המרק לעיבוי
או אינו )25 רוטב;

בני מעל, )26 כל;
 ריה בעל )27 דה:
 )30 מקולקל; רע,

 )32 יפה;
 )33 בסים;
ב המושם ריחני

 טעמו; להטבת קפה
 מלכות: כסא )34
)37 ניצוץ; )36

 טעם; בעל הגיוני, )39 המקצועות; מיעלי
 יפאני; מטבע )42 (ארמית); מספיק )41
 רעיו! מחשבה, )46 השומר; סוכת )44

 שרוי )50 נכבד; נעלה, )48 צ״ד); (תהילים
)53 ורם; גדול בקול קריאה )51 במנוחה;

 שניים; )57 עלוב; .נדכא, )55 פרח; שם
 בתורכיה, מיצר־ים )59 מגושם; עבה, )58

 הבריטי־צדפתי הצבא כוחות נגפו בו אשר
פסול. לקוי, )60 הראשונה; העולם יטלהמת

: ד נ ו א לחיצה; ע״י משוטח מעוד, )1 ס
 קריאת־ )5 קשיים; טורח, )3 יספר; עלה )2

 )7 הזולת; נוכחות ובלי אני רק )6 צער;
 מרבית של השם בראש הבאה מילה )8 רעל;

 מררופ-אמרי־ שבאות האמנותיות, הלהקות
די בו שאיז )12 ישראלי; סופר )9 קה;

 סיכה )18 טבח; רצח, )16 אוצר; )15 מקום;
 עץ קורת )23 שליח; )21 השערות לאיסור
 אות )24 שטו; ולעצירת זיתים לכבישת
 מלת־ )28 וטוב; דק פשתז )26 עברית;
יש סופר )29 לתמהוו; או לשמחה קריאה
שנה; שמונים לו מלאו זה-עתה אשר ראלי,

(ז״ל); לשעבר ירושלים עיריית ראש )31
 )35 ולצביים; לעיזים קרוב חיים בעל )32

 שם )38 החייט; של מכליו )37 ישיש; זקן,
 )40 רבות; בארצות המקובל יחידת־מטבע,

 )45 לא־נוח; )43 רונז; יוער, )41 מצוי;
ל שאפשר )46 כ״ד): (יחזקאל אהוב דבר

 הרניי; ציער, )49 צנים; )47 בערו; הסתכל
 משום; מפני, )56 עטיו; )54 תמיד; )52
פנים. תור, )58

143229 הזה העולם


