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 בשנת מספרד לארץ שעלו
 והיו בחברון התיישבו ,1700

 העברי הישוב ובוני מחלוצי
בארץ־ישראל.
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ארטיסטס יונייטז

ישראל ממשלת
 העליה לקליטת המשרד

העבודה משרד

ההסתדרות
הציונית
העולמית

לא״י היהודית הסוכנות
ותקליטה חעליה מחלקת

 הישראלי□ אל
בחו״ל השוהים

ת ישראל ממשלת הסוכנו ת ו די הו טו הי ת מתן על לאחרונה החלי  הקלו
טת חוזרים. תושבים לקלי

ם הענקת על אי חלט התנ אלי באורח יו ם אינדיווידו תא  למצב בה
פונה. כל של ולצרכים

 משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבקשים לארץ, חוץ תושבי ישראלים
ה העליה מחלקת ט קלי ה ת הסוכנות של ו די הו ת / הי  הציונית ההסתדרו

ת ם הקרוב העולמי אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, למקו

 חוזרים לתושבים ועדדז :בארץ הכתובת
 7348 ת.ד.

ירושלים

החגורה. הידוק על מדברים כולם

ומה העול□
רק לוקח הוא אותה. מהדק ל״י 2.400

עמוד. בגודל פירשום ששח תמורת

במדינה
)15 מעמוד (המשך

 242 מס׳ המועצה, של הקודמות החלטות
 ז להעניק יש כי במו־כן ובהאמינה ,336ו־

 ההגדרה־העצמית חופש את הפלסטיני לעס
שלו, במולדתו

ת ״ א ר ו  לפתוח בדבר הנוגעים לכל ק
מוקד תנאים שום בלי רצוף, במשא־ומתך

אלה, לעקרונות בהתאם נוספים, מים
ת א ר ו ק האלי כל להפסקת על־כן ״

 להתקדם יובל שהמשא־והמתן כך מות,
להצלחה, הסיכויים מירב תוך

ת א ר ו ק ההת כל להפסקת כמו־בן ״
 יחולו שלא כך המוחזקים, בשטחים נחלות

 המשא־ שמתנהל בשעה במצב שינויים
והמתן,

, ת א ר ו ק מוק לחידוש כך, על נוסף ״
י ועידת־דנבה, של דם

ה נ י מ ז מ  ה־ של המזכיר״הכללי את ״
 לחידוש כהכנה לפתוח, אומות־המאוחדות

 בדבר, הנוגעים כל עם בדיונים הוועידה,
 ה־ הבעיות על והצעות חומר להביו כדי

 שולחן על הנחתם לשם תלויות־ועומדות,
הוועידה.״
לשומ הלורד הסביר הזנם. על יושם

 באופן ייקבע זו בצורה :רמי־המעלה עיו
 למדינה הזכות הפלסטיני לעם ישיש חיובי
עקרו מחדש יאושרו זבד־בבד משלו,

 זכותה מושתתת שעליהם ,242 ההחלטה נות
ולביטחון. לקיום מדינת־ישראל של

 על עצמה 242 ההצעה דיברה לא ימדוע
 ״מי :קאראדון הסביר ? הפלסטיני העם

 ש מה־ אחד אף הפלסטינים? על אז דיבר
 זה 1967ב־ הבעייה. את עורר לא צדדים

!״סדר־היום על עמד לא
 צודק ״פיתרון על בהחלטה דובר לכן

ב קאראדון, התלוצץ הפליטים.״ לבעיית
 ״מי לו: האופייני היבש האנגלי הומור

 וממשלת־ישראל יום שיבוא מאמין היה
 התנגדה שהיא זה, בסעיף דווקא תנופף

?״ תוקף בכל בשעתו לו
 לאש״ף קל ״לא אשליות. אין לקאראדון

 .242 ההחלטה את המאשרת הצעה לקבל
 עראפאת, של הזנב על יושב חבש ג׳ורג׳
 מתון. איש הוא עראפאת אבל לו. ומציק

 אי־אפשר יצליח. הוא זה, קו יקבל אם
הפלס של זכותם את לשלול לאמריקאים

 . לשני כי לומר אי־אפשר להישמע. טינים
 את להשמיע זכות אין בני־אדם מיליון
!״קולם

בינ המסולפות. ההצהרות קרב
 מיזרח־ ממכה קאראדון הלורד סובל תיים

 הצדדים שני עיתוני מובהקת: תיכונית
 לצו־- להתאימו כדי הצהרותיו, את סילפו
 סולפו הערביים בכלי־התיקשורת כיהם.
 מקבל הוא כאילו שייראה כדי דבריו

 ישראל ועיתוני הקיצוני, הערבי הקו את
 לישראל. כעדין להציגו כדי אותו סילפו

״צרי בסובלנות, קאראדון נאנח ״מילא,״
המסול ההצהרות בקרב גם לעמוד כים

פות.״
 הת־ בישראל הקצר ביקורו תום לקראת

̂  מט־ מישלחת עם בירושלים קאראדון ראה
 ישרא״ שלום למען הישראלית המועצה עם

 (מיל.) אלוף אלישר, אליהו — לי־פלסטיני
 לפניהם הגיח הוא אבנרי• ואורי פלד מתי
 במועצת־ נוספת החלטה קבלת :הצעתו את

 להשתתפות הדרך את שתסלול הביטחון,
 הוועידה וכינוס בוועידת־ז׳נבה, פלסטינית

 על להתגבר ניתן לדעתו, האפשרי. בהקדם
 מזכ״ל הסמכת על־ידי הגוהליות הבעיות
 ל- הצדדים, של אילמת בהסכמה האו״ם,
פלסטינית. מישלחת לז׳נבה הזמיו

 מצב־הרוח על קודר רושם שקיבל אחרי
 ̂ מקודם, יותר אף ניצי לו שניראה בישראל,

 הולכת כי המועצה חברי מפי לשמוע שמח
 דרד למצוא שיש הדיעה, בישראל וגוברת

 כך על ״אמסור הפלסטינים. עם להידברות
 קאראדון, הבטיח הערביים,״ לבני־שיחי

 לפגישה לעמאן, למהר כדי קם כאשר
 עליהם להשפיע יכול ״זה חוסיין. המלר עם

!״עמדותיהם מיתון של בכיוון

הכנסת
ר פ עו ר־ ד א שוב צועדים ב

 מתגבשת הליכוד בצמרת
 לסתום חדשת קבדביה

חקטגות הסיעות פי את
 באדר־עופר, קנוניית אחרי שנים שלוש

רו מהלכת כולה, המדינה את שהסעירה
בכנסת. אימים ישוב חם

 מכובד, שר הפך עופר אברהם אמנם,
הרש שבהם הימים את לשכוח מבקש
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