
תיזהרו םפ י הדאנאים...
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העתונים הכיאו לנו
•ח" פנ&אציונית, אנגליה הגי?
«m לנןכוצת־הפקר הצעה כענ--
יין א"י: לאשר את היכולות
הקיימים של מדינת-ישראל,
להשאיר לישראל את ירושלים
ההדשה, להפתפל, כההזרת
מאה אלןז פליטים ערכיים ול-
העכיר ארצה את יהודי עי־
ואל!. "אנגליה שינתה את חטיי
דיניות שלה" ן "אנגליה מכינה
לתכיעות ישראל". נוכה הידי-
עות הללו יש להכריז: "מתייר?
אימ אנו מפני הדאנאיפ גפ
כשהם מכיאיפ מתנות". כמ-
שך שניפ למדנו להכיר אח
המדיניות האנגלית ועלינו להי־

זהר מפניה.
הידיעה עצמה איננה רשמית.
עתון אחד מוסר אותה מפי כתבו
בניו־יורק, עתון אחר — מלוזאן
אבל כבכל המקרים הדומים, אך
אם אין הידיעה נכונה — מוכיחו!
היא על דצוגפ של חוגימ מסויימיב
:עלי־השפעה לבדוק את דעת־
־קהל, לעמוד על תגובתה האפ־
(!זרית לפגי שתתקבל החלטה. ואנו
יוחרמו עד היופ מוסיף בווין
לשמש כשר־החוץ של אנגליה!
החוגים שכיוונו את מדיניות אנ-
גליה במזדח התיכון עד בה, מוסי-
פים לכוונה. אנגליה תומכת ברי-
אקציה הפאשיםטית ביוון נגד תבי-
עות העם ? היא תומכת בהוגי הרי־
אקציד, ההולאנדית במלחמתם נגד
ן היא מעודדת את הי־ האינדוגזים
מין בהודו ובפאקיםטאן. אנגליה
זאת איגה יכולה להיות ידידה למ־
וינת־ישראל, התופסת' הקולטת
עליה, הנתונה להשפעת הזקה של

ציבור הפועלים ואירגוניו.
באותו זמן עצמו כשמקורות
מסויימים מפריוויפ שמועות על
*שינוי מפתיע'* בעמדת אנגלית
לגבי ישראל- מגיעית גם ידיעות
אחרות — על הסכמתה למשל של
אנגליה לםפק למלך עבדאללה כמה
מטוסי־דחף 'מהסוג ההדיש ביותר,
יוד עם טכנאיפ וטייסים בריטיים.
גפ זה, כנראה, מתוך אהדה ליש־

.יגיית־המועצות נקטה בעבר יחם
ע ,:י למפעל היהודי בארץ. היא
ש :תה את יחפה זה. הדבר לא
נינ"ה ע"י הפרחת שמועות םנסאצ־
יוניות, הוא נעשה ע"י בירורים
וציגיים" ביקורי שליחים סוביטיים
וכגישותיהם עם הוגים שונים בא*
רץ, דיונים בן המשלחות הסוביי־
טיות והיהודיות בוועידות בינלאו-
מיות וכוי. השינוי בא לאט־לאט.
וכשבא — היה רציני ופן. זאת היא
מדיניותן של ארצות הדמוקראטיה
העממית, וידענו שרכשנו לנו, למ־

ידנת־ישראל, ידידים נאמנים.
אבל המדיניות הבריטית מוסיפה
לשמש מכשול למדינתנו, אין היא
מזניחה שוס הזדמנות כדי להפריע
ולהכביד עלינו. הידיעות הםנסאצ־
יוניות נפוצו לאחר שהתבררה
התגובה השלילית בהחלט של דעת־
הציבור בישראל לשיתוף נציגים
בריטיים ב"וועדת־הסקר", ומטרתן
שקופה! להביא אותנו לידי השלמה
עם מסירת החקירות וההחלטות
בענייני המזרה־התיכון והארץ לידי
שותפות, אשר אנגליה תתפוס בה
מקום מרכזי. הפרחת ידיעות אלו
איננה אלא חלק ממלחמת־העצבים

המתנהלת כנגדנו.
יהיה נא ברור. על אף "כדורי־
נםיון" אלה נוסיף להתנגד בכל תו־
קף להחזרת הבריטים לארץ־ישראל
בדלת האחורית! נוסיף להתנגד
להרכב זה של וועדת־הסקר, אשר
נל כוונתו להקים חזית מאוחדת
אנגלו־אמדיקנית ולהשליטה עלינז
ועל הארצות השכנות, זאת היא
דעת הרוב המכריע של ז הציבור

בארץ, תזכור זאת ממשלתינו.
J3 ה.

חדרה, יופ ב'. - לאחד שבציבור
נשמעת ביקורת חריפה על פעולת סיעת
מפא''י במועצה המקומית, ולאד שסי־
עת מפ"ם הצהירה, שאינה שותפה באח־
דיות למעשיה של סיעת מפא"י — הוש*
מעה אף במועצת מפא''י במקופ ביקורת
חריפה על דרכי חבריהם ועל הנשיא.
בישיבה זו הוחלט לקיים בחידות במ־
קום, אף־על־פי שטרם פק" מועד כהו-

נתה של המועצה הקודמת.
בשתי ישיבות המועצה נמתחה ביקו־
רת על כך, שהכספים אשר נועדו לבי-
צוע עבודות ציבוריות, הוצאו ללא תוכ-
נית, ולא שימשו לעבודה פרודוקטיבית.
בן נימה פניית לשבת־העבודה, שהת־

ויעה על האבטלה המחמירה.
הימין במועצה דרש, שרק הממשלה
תרצנ לתעסוקה, ושיורד שכרו של

הפוכל.
הצעות סיעת מפ"פ, בשאלות תעסוקה,
פיתוח המושבה וחיסול העבודה הבלתי־
מאורגנת — נוחו כולן, כשמפא''י מצ-

ביעה נגדן.

מפא"? הוול"טה
לדרוש קי1ם

בדוידות בחדרה

הישיבה הבאה ־־ ביו במבמבר
כ, יופ כ/ - כמליפ "הישיכה הכאה של ה3נפת תל-אכי
תיפתח בשעה 4 אהה"צ כ-ד כנוכמכר, להתראות גריאיפ
ורעננים" - נעל הלילה יוסף ש פ ר י נ צ ק, יו"ר הכנסת, את
המושכ הראשון של כנ&ת ישראל, מייד אחרי ההודעה הזאת
עזכו הכרי הפנפת את אולפ הישיכות ונהנו מפיכוד קל
שהוגש להם כמזנון, בטרם התפזרו כל אהד לכיתו להופשה

של 8 שבועות.
בסיימו את המושב אמר שפרינצק,
שהכנסת אישרה 70 חוקים, ביניהם 4
חוקים יסודיים, — חוק התקציב, חוק
שירות־בנחון, חוק ,,נכים וחוק חינוך־
חובה, שכולם אושרו רק בימים האח-
רונים, הוא הדגיש, כי ר 1ך בעת
החודשים של עבודת הכנסת במושב
ראשין זד. נוצר הווי פרלאמנטארי. הוא
הורה לחברי הכנסת, ליושבי־ראש הווע־
דות ולמנגנון־ד- ת, על עבודתם המסורת
ואיחל לכולם שהשנה הבאה תהיה שנת
הרחבה והרווחה. בשפ הכנסת שלח בר־
כת שנד, טובה לתושביש, לצבא־הגנה־
לישראל, למתיישבים החרשים, לעולים
ולנוער, לנשיא , דינה ולשרי הממשלה.
כן שלח ברכות לתפוצות ישראל ולכל
רעמים והביע תקווה שתשנה הבאה תהיה

שנת שלום.
אושר חוק הפגרה

לפני נעילת המושב אישרה הכנסת
כרוב קולות את חוק פגרת הכנסת,
הקובע את ;קופת הפגרה ואת התנאים
בהם אפשר לבנם את המלמד, או אח
הוועדות. לפי ד ! , תוכל הממשלה
לקרוא לישיבת הכנסת ככל אשר טובח
הציבור תדרוש זאת וכן לגבי הוועדווז
ואילו דרישה כזו מצ ,וברי הכנסו!
צריכה להיות נו::<כת ע"י 40 צירינ
לפחות ולפחות מחצית החברים לגבי
הוועדות. הצעת "חירות", שלפיה יוכלו
30 חברים לבקש את כינוס המליאו
ושליש החברים את כינוס הוועדות
שנתמכה גם ע"י סיעת מפ"ם, נפלי
בהצבעה, כן נדחתה הצעת "חירות'

לסיים את הפגרה !1־23 באוקטובר.
ללא התנגדות אושר הערב בכנסת
חוק תיקון לפקודת שיחדור בערבות!

עלפיו לא יוכל שופט שלום לשחרר
בערבות אנשים שהואשמו באונס, נסיון
ר י נ אונס או מעשים מגונים. נ. 
(מפי'ם), יו"ר הוועדה לחוק, חוקה
ומשפט, שהביא את החוק, הודיע שה־
וועדה תגיש לכנסת אחרי הפגרה גם
חוק שיחמיר בעונשים המוטלים על
עבריינים בסעיפים אלה. יחד עם זאת
ציין, רי יש צורך באמצעים ציבוריים
וחינוכיים כדי לשרש את הפגע הזה.
בישיבת הערב שמעה הכנסת חשו-
כות השרים לשאילתות רבות שהצטברו
במשך חודשים. בין התשובות יש לצ-
יין הודעות הממשלה, שלפיהן יובאו
לפני הכנסת אחרי הפגרה חוק לעידוז
השקעות הון פרטי ותקנות בקשר לבי?
סול היתרי היציאה מן הארץ. בן נ«?
סר על מאמצים להקדים את הוזשלו־
מים לחיילים ולמשפחותיהם ועל הקמח
וועדה לחקירת השמועות בדבר הבאה
סחורות מגרמניה לארץ. בעניין אחרון
זה הכחישה הממשלה בתוקף, שניחנו
רשיונות יבוא כלשהם לסחורות מתו'

צרת גרמניה,

הוקם בית"חדושת &ד&ל

המ־פעל Km שנ? בחע1־בוחו לאחר מי3ע5• ה*?ע31־ג
מאת כתבנו

חיפה, יום בי. — החקלאות והתעשייה החימית בארץ נת־
עשרו במיפעל השוב "דשנים•' וחומרים כימיים בע"מ", שפתיחתו
החגיגית נערכה היום בצהריים בעמק זבולון, לייד קרית־גחזם, במג־

רש הגובל באדמת בתי הזיקוק.
ניתן לומה כי זהו מ־פעל יסוד
בתעשיית הארץ, המיפעל בחיוניו-
תו לאחר מיפעל־האשלג. הונה הר-
שום של החברה מגיע ל ־550 אלף

ל"י.
המיפעל הוקת בתקופת המלח־
מה. הוא תופס שטה 350 דונאם.
עובדים בו כעת כ־80 פועלים
ממיפרץ־חיפה והסביבה, רובם עו-
מרות ללא הפסקה. הציוד הוא מו-לים. העבודה נעשית בשלוש מש-
דרני והוזמנו מחדל מכשירים גו־

ספים, כדי להשלים את המיכון.
הברת־האשלג' חברה ישראלית כל-רוב גדול מהמניות הוא בידי
כלית בניו־יורק, החברר, הדרום־
אפריקאנית לפיתוח, פיק"א והמש־

ביר־המדכזי.
אלכסנדר גולדברג? המנהל לפי-המנהל הכללי של המיפעל הוא
תוח ומחקר — ד"ר הרברט אור־

באך.
המיפעל יספק את תצרוכת

הארץ
לפי־שעה עובדים כאן בתי־החרושת
לחומצה גפריתנית ולסופר־פוספאט.
התצרוכת השנתית של סופר פוספאט
בארץ עולה למעלה מ־25 אלף טונות,
המיפעל מתכוון לספק את התצרוכת
הזאת במלואה והימין את הציוד הד-
רוש לצורך זה. הייצור בישראל יהסון
למדינה למעלה מ־5 ל"י במטבע זרד
לכל טונה סופר פוספאט. החומר, שיע
להביאו מחו"ל לצורכי הייצור, הוי!

גופרית גלמי ופוספאט גלמי.
השלב הבא יהיה הקמת מיפעלי גופ־
דת האשלגן ודו־קאלציופ פוטפאט, מני
חיט, כי התוכנית תוצא לפועל בשלימו

תה עד יולי 1950.
־סוד לתעשיה הימית גדולה
את טכם הפתיחה ניהל מ. נובומייםקי,
מנהל חברת האשלג, הוא אמר, כי הרע-
יון להקמת המיפעל נולד לפני 20
שנה בזמן היווסד חברת האשלג. המט-
רה היא כפולה — אמר הפותח: לה־
ניח יסודות לתעשייה כימית גדולה ול-
שחרר את המוינר? מצורך יבוא זבלים

חימיים,
מוח יהודי והון יהודי

כמיפעל שגי בחיוניותו לאחר מיפעל
האשלג הגדיר את בית־החרושת י. אפטר,
מנהל "המשביר המרכזי". זהו מיפעל
למען החקלאות, שתהיה גפ להבא יסוד
רא־&ון לקיום מדינתנו ולצידה — מיפ־

עלי תעשייה.
המיפעל בנוי כולו על מוח יהודי
ועל הון יהודי מהארץ ומחדל, הטיפ־
על הוא חלוצי ויפעל וידאג בראע
וראשוני, לשירות הארץ ולהתרחבות,
הנואם הבטיח תנאים הוגנים לעובדיב

ושיפור ההישגים בתחום הסוציאלי.
בסיור שנערך במיפעל, ראו האורחיפ
את בתי־החרושת כפעולתם ואת תדילי־
כי הייצור. בין השאר נמסר, כי הגופ•
דית הגולמית מובאת מטכסאס (אהר"ב),
שהוא המקור הזול בעולם למיצרך זה!

הפוספאנז הגולמי מובא ממארוקו.

ר,ל ־א ב י ב, יום בי. — הבוקר
עברה הצירות הבריטית משיכתה הארעי

לדירתה הקבוע־ ברחוב הירקון 192.
הבניין הוא בן 4 קומות ובו 40 חדר.
בצירות יעבדו 50 פקידים, ביניהם גם
מיספר בחורות ישראליות, כידוע, הח-
ליטה בזמנו עיריית ודא, לפי המלצת
משרד־החוץ, t ,'ול כביש אספלט בן

50 מטר ער ־תה של הצירות.

הצירות הבריטית
משתכנת

י ר ו ש ל י ם, יום בי. — י. פ., בן 47,
עולה חוש מת"א, v־־v, מחופר עבודה
במשך זמן־רב, ביקר היום אחה"צ אצל
הכומר סטיפאן ק ר ט, במינזר טרה־סנטה
וביקש ממנו, כי יע. ר לו להתנצר
ולמצוא שיכון במנזר. לאחר שהכומר
אמר לו, כי שיכון אפשר למצוא רק
אחרי זמן־ממושך, הוציא מכיסו סכין־
גילוח וניסה להתאגד, הוא הועבר

למ,ד.א. והמשטרה פתחה בחקירה,

3"קש להת!צר
̂י!א ול3
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מאת י. 3רהי, כתבנו בכנטת

תל ־א בי ב יום בי. - אברהם צפתי, בן 24, שהוא - ל&יי הודעת לש
בת־המודיעין הממשלתית - בלתי-שפף בדעתו, ניפה היום אחה"צ לאבד עצ

מו לדעת, בשעת דיון על חוק חינוך-חובה.
הצעיר הצליה להיכנפ כיציע לתא־הנשיא, כשהפדרן
ציגלר תפפו - וכידו תת"מקלע סטן טעון, שהוא מכוונו לכד

מה, כלפי שולחן השריפ,
צפתי, שהוא בעל תזכיר ותוכנית דמיונית לבניית "«יקדש־

השלום הנצחי" בירושלים — נאסר.
בעקבות חקירת המשטרה שנצר-
כה מייד לאחר מאסרו של אברהם
צפתי, מתברר כי הוא רועה צאן
(י). צפתי עלה אר- בקיבוץ תל־גזר
צה לפני חמש שנים מטהרן בקבו-
צת "ילדי טהרן' — מוסרת ההו-

דעה הרשמית.
אין זו הופעתו הראשונה בכנ-
סת — מוסיפה ההודעה. לפני זמן
מד. הוא גיסה להפיץ חוברת שעם'
קד, בבעיית השלום העולמי. בין
ייתר הדברים הציע להקים בית
מקדש בן 12 קומות בירושלים.
אין הוא יכול להגיד מתי צץ בו
רעיון זה, אך הוא חשב, שבעקבות
הקמת המדינה היהודית, בשלה
התגשמות תוכניתו זו. הוא ניסה
לבוא בקשרים עם כמה שרים
מחברי הממשלה ואף עלה ביד!
לראות את יריד הכנסת, י. שפדינ־
צק, שלפניו הצדה את תוכניתו וד-
רש את קבלתה, אך לא קיבל שום
עידוד. שלשום, בהיותו בקיבוץ תל־
גזר, קרא שהכנסת מתכוננת לצאח
לחופשה ולכן החליט לאבד אוו
עצמו לדעת בפומבי ועל־ידי כי

להסב את תשומת־לב הקהל בכל
',עולם אל רעיונותיו. הוא השיג
:דרך הרגילה רשות כניסה לכנסת
־כשהופיע בה, קם פתאום ממושבו,
גער לקראת תא נשיא המדינה
?הוציא מתחת למעילו תת־מקלע.
:רגע זה התנפלו עליו שומרי הב־
־ת והוציאו מידיו את הנשק. הוא
לא התנגד ולא צעק אבל כשנלקח
ממנו הסטן שאל בשקט, אם יוכל
לראות את בן־גוריון, שברצונו לג-
לות לו את תוכניתו וע"י כך להב־

שיח את שלום העולם.
הוא הזר והדגיש בהודעתו בפני
המשטרה, שלא היה בדעתו להזיק
רשום אדם. כוונתו היתה אך ורק
להציג את תוכניתו בפומבי. הוא
משוכנע, שבאם לא תבוצע תוכני־
תו, תפרוץ מלחמה עולמית חדשה,
ואין לו רצון לחיות ולעבור שוב
מלחמה. אגב, הוא הוסיף, שהיה
סמוך ובטוח, כי לו הרשות לסייס
את חייו במקום ובזמן שהוא יבחר

לעצמו.
צפתי שרת בצבא. בתור רועד
צאן ניתן לו רשיון להחזיק תת'

מקלע להגנת עדרו. חוברת התע-
מולה שהוציא לרעיונו עלתה לו,

לדבריו' במחיר של 180 ל"י.
את כל ההוצאות כיסה מכפפו,
שהשיג לדבריו. ע"י מכירת שני
שטיחים פרסיים שהביאם אתו

מטהראן.
מנסה להתמדץ לתא

הנשיא
השעה היתד, שש ורבע. יו"ר
יר עמד לערוך הצ־ נ הכנסת נ. 
בעד" לאהד וויכוה ארוך ומייגע,
על אחת ההסתייגויות האחרונות
בחוק־חינוך־חובה, צירי הכנסת,
לאים מתריםרי הנאומים ועייפים
מהרמת והורדת ידיים — חיכו
בקוצר־רוח לקיצה של הישיבה.
כשלפתע פלחה את חלל אולם הכנ-
סת צעקה שבאה מן היציע: עזוב!
עזוב ן לאחר זאת נשמע רעש של
אנשים רצים ומתאבקים. צירי
הכנסת קפצו על רגליהם! הרעש
גבר והלך, מלמטה דומה היה כאי־
לו נזרקים כסאווג ולפתע נדמו
הקולות שוב, כל זה לא ארך יותר

מדקותיים.
?נעיר כן 24, אכרהפ צ פ-
ת.י, ניפה להתפרץ לתא
הנשיא שכיציע, ומשש לכוון
פטן טעון אל שולהן השריפ

שלידו ישבו אותה שעה
ראש־הממשלה ד. כן־גדר-
יון והשריפ מ. שפירא,
גולדה מאירפון, ז. שזר

וכ. שיטרית.
והמעשה שהיה כך היה.• סמוך
לשעה 5.30 גיסה צעיר שחרחר
להיכנס דרך השער המרכזי של
הכנסת עם מזוודה גדולה. כיוון
שהיה מצוייר בכרטיס כשורה, נת־
,אך דרשו ממנו להש־ נו לו לעבור
«יר את ד'מזוודה בלשכת־המודי־

עין.
הצעיר עלה אחייב ליציע' כש*m "מקדש השלומ"

נידו חבילת טפסים של תזכיר על
מוכנית להקמת "מקדש־השלום"
של או"ם בירושלים. בעל החבילה
עורר את חשדו של הסדרן צ י ג ־
ל ר, אך הצעיר — והוא אברהם
צפתי — שהה ביציע רק ממחצית־

השעה ואח"ב הסתלק.
כעבור זמן־מה הופיע שנית, אך
במקום להתיישב באחד המקומות
המיועדים לקהל, עשה את דרכו
לפתע אל חא־הנשיא, שבמרכז הי־

ציע.

עיגלד תו09 אות1
הסדרן ציגלר, שעינו לא משה
«ז הצעיר החשוד, זינק מייד אח־
ריו ותפ0 אותו ברגלו, בשעה שה-
לה גיסה לעבוד מעבר לגדר. תוך
כדי ההיאבקות שלף הצעיר מתחת
לחבילת התזכירים תת־מקלע סטן,
הסדרן האמיץ לא איבד את עש־
תונותיו, זנח את תלו ותפס אותו

ב"מלקחיים" בידיו.
הקהל, שעד אותה שעה סבור
היה כי הוא עד לריב בין סדרן
למבקר' הבין את משינוי הפתאו-
מי, וכמה אנשים זינקו מן העור!

(6ו!« בעמי 4 טור 8)

השבוע ייפורסנוו זכרונות
ברנדונו בשם "ירושלים"

מאת זאכ לאקוויר, כתבנו בירושלים
, יום ב'. — מינויו של הנציב לענייני ירושלים ם י של רו י
מטעם או"ם, ובואה של וועדת־הםקר למזרח־הקרוב, אלה ללא ספק
מאורעות חשובים, אך אנשי או"ם יודעי־דבד לוחשים בפרוזודרים'
כי יש לצפות בסוף השבוע למאורע הרבה יותר חשוב, "ממש פצ־

צה" — אומרים הם.
פיום־שבת הבא, יום־השנה ררצה
:ר נא ד ו ט, יפורסם בשטוקהולם
:פרו האחרון של המתווך המנוח,

טשמו "לירושלים".
אם לדון על־פי קטעי־שיחות ורמזים
ששמעתי, יש לחנות לגילויים מרעישיה
כשטר זה, שסיפורו מתחיל בסוף חודש
מאי 1948, עת «ווד, ברנארוט ייתפקיר
",מתווך, ומסתיים ב־10 בספטמבר, ביומ
בו הכתיב ברנאדוט לאחרונה את יומנו

למזכירתו הפרטית.
רודופ ופגימות עג שני

הצדדים
בספר זה עומד ברנאדוט על שיהות
רודוס, וגם על אותם העניינים שהיו
ידועים עד כה לאנשים מעטים בלבד.
כן מתאר הוא את פגישותיו עס המוי•
נאים היהודיים והערביים, ומוסר ברוב
המקרים על תוכן השיחות והתרשפותו.
ייתכן מאוד, כי דווקא בשטח זד, יש
לצפות להפתעות, ויש אומרים — להפ־

חעוח בלחי־נעימות לאנשים מםויימים,

גטיון למנוע פירפום הפ&ד
השמועה אומרת, כי על־ידי צד מטרים
נע •זה נסיון להשפיע על ?מנת ברנא־
n\< דוש ועל ממשלת שבדיה, לדחות
פירסום הספר, בנימוק כי הפירםוס
עלול לסכן את השלום במזרח־הקרוב.
עד כמה שנודע, באו פניות אלו מצו

ערבי.
אולם נראה, כי ניתנה תשובה שליל-ת,
בעיקר בהנמקה, כי שבדיה אינה מש-

תתפת עוד במנגנון הפיקוח.
כן אמרו מקורות שבדיים, כי דווקא
פירםום הספר יוכיח ת םוהרת כוונותיו
של המתווך המנוח, ו ; טעותפ הטריו

גית של אלה שהתנקשו בחייו.

ישיבת ו¤־ן1
P¤ n1־inn1i
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, יום ב', — ישיבת ב י נ א ל־ ת
וועדת שביתת־הנשק עם סוריה נפתחת
היום ב־11 לפנה"צ בפנסיון "שולמית"
תדאש־בינה ונגמרה ב־5 אחה"צ, בישיבה
לא נתקבלו כל החלטות. המשך הדיון
נדחה ליוט ב' הבא, בבית־המנס הסורי
בגשר בנותייעקב, — מוסרת לשכת

המודיעין הממשלתית,
מטעם או"ם השתתפו: גנראל ריילי
וקולונל ד'וו־סון, מטעט ישראל סגן־אלוף
משה דיין?, רב־סרן פוגל וסרן א, פריד
לנדר במקום רב־סרן סילברמן, מטעפ
המשלחת הסורית בא המאיור סבייה

במקום קפטן דזיז.

\rnwu !מיmmmi wnu
ר מ ת ־ ג ן, יום ב/ — מועצת ןיריית
רמת־גן, בישיבתה הערב, קיבלר! ברוב־
קולות ובהתנגדות סיעת ההסתדרות,
החלטה נגד ההצעח על איחוד מועצות
ד''ג, גבעתיים ובני־ברק, ליחידה *ירו•

.ma נית
ההחלטה והנימוקים שהובאו לחיזוקה
נבעו מ"לוקאל־פאסריוטיזם" וממגמות
של שלטון הימין. טורנר (מפ־'ם) הוקיע

את טענות הללו במעמדיות.
נכחדה וועדת הבהירות

בישיבה נבחרת וועדח־בחירות בת 6
הברים בהרכב הבא; 2 — מרשימת
"למען רמת־גף (אנשי קריניצי), 1 —
ההסתדרות, 1 פרוגרסיביים, 1 — "חי־
רות" n — דתיים. יו"ר הוועדה —
אייזנשטיין ("למען ר"ג"). כן נקבע
כתאריך לסגירת פנקס הבוחריפ ה־8ג

באוקטובר 1949.

פנ"ה לאיגודים ה0ק2נוע"ם בנחרוז
אירופה להמשיך ב0ו"0 נול חו1ל"ה

ת ל ־א ג י3, יופ ג/ - הוועד"הסועל של ההםתדדות שלה
מיכרקים אל שלושת מרפזי האיגודיפ ה«ל,צועייס ככרית?
המועצות, רומניה והונגריה, כהם הציע לערוך פגישה פין
טשלהת הפתדדותית מיוהדת וכין כאי"כוה האיגודים, כדי
להמשיך כמו"מ על ענייני העלייה, אשד התהיל עוד כזמן

בינופ האינטרנאציונל המקצועי כמילאנו.
כידוע, נפגשה משלחת ההםתד'
רות בקונגרס השני לפדראציה
העולמית של האיגודים המקצו-
עיים. אשד התקיים במילאנו, עם
משלחות האיגודים המקצועיים
מברית־המועצות, רומניה והונגר"
יה, לשיהות בענייני העלייה. בעק-
בות השיחות האלה מבקשת ההס-
תדרות להמשיך בטוויית חוטי המ־
גע החשובים ולהביא את המו'ימ

לידי סיכום רצוי ומהיד.

ם, יום ב'. — משפט מיד י של רו י
חד במינו, בו הופיעו בפני השופט
יהודים, •נוצרים ומושלמים — נערך

בימים אלה בבגדאד.
הנאשלןים העיקרייע היו דוד רוו"
רה, השייך ג'אלל עז «יפ, מנשה 
א ד י ן והנוצרי אלפרד זלמן. הס זוכו

מחוסר הוכחות.
עקב וחליל י 2 יהודים אחרים, נסים 
עטיה, זוכו אף הם, אך הועמדו תחת
פיקוח המשטרה, על כי «ד,פ «ד.וויפ

סכנה לבטחון המדינה".

מ1ידאק 3גד"מש2מ ב83דווך
mom '13 הדתות

.83' 3שעת דידה
בםעווס־עולייפ בין

הודו דשדאל
רמת-גן! יום ג'. — אמש
טלפנו משדת־התעופח בלוד ל«.ד.א
נרמת־גן וביקשו לשלוח אמבולנס.
:שהגיע האמבולנס לשהז־התעופה,
הוברר, כי הוזמן לסי הודעה אל-
חוטית מאווירון־עולים, שהיה בדר-

כו מהודו.
חולים, אך עוד בדרן .המפיקה*
האוירון הביא עמו אשה כורעת
ללדת. היא הועברה במהירות לבית־
חולים, אך עוד בדרך *לספיקה"

ללדת בן.
העולים מועניט, 8י קרה "גס",
מאחר ש»שה «ו ילדה בחורו". *

בנות.
אכן, אוירא 1אר7ישראל.«

עפולה, יום כי. — היום נעדר
ב"בית שטורמך, עין־חרוה הכינוס הש-
נתי המסורתי של נציגי היישובים באי־
זור הגלבוע ובאיזור בית־שאן, במלאות
כ''ח שנדי לעץ־חרוד וי''א שנה למותפ
ן אטקי של חיים שטו רמן, אהרון 
ן, שנפלו בפעולתם ו ודוד מוסיגז

למען ההתיישבות בעמק בית־שאן.
מוכירי שתי .מועצ, האזוריות/
ן סקי י רי ד (הגלבוע) ויוכף  דו ־ בן
(בית־שאן), סקרו את התפתחות האזו-
י א ר ו ב ס רים ופעולות המועצות. ש. 
טיפר על המכון לידיעת המולדת בבית
שטורמן. בלוח היישובים החקוק שם
נופפו שמות היישובים החדשים, שקמו
השנה באיזור: "יזרעאל", "רשפים",
"שלוחות" והקיבוץ הבבלי. כן נקבע
לוח זכרון לחללי מלחמת־השיחרור ולי

קרבות שאירעו בם. בה זו,
לפנה"צ דנה הישיבה בענייני בטחון,
לאחר שמיעת הרצאותיהם של האלוף
ל וסגן־אלו. יחזקאל פ נ ב, מ ר כ משה 

ד" ר פייר דנןדר, ראש משלחת קרן
החירום של האו"ם לסיוע לילדים
("יוניצף") למזרת־התיכון והנציג הק-
בוע של הקרן בישראל, ד"ר זין
מ ב יל ו, נתקבלו אתמול ע"י שר־

החוץ.

ד"ון בענ""נ• בטחו8
בגלבזע ובית־^א!

מאת כתבנו
ירושלים' יום ב', — הנצי־
גים ה"ירדגיים" פנו בתלונה חד־
?עןה לוועדת שביתת־הנשק בירו־
שלים — מוסרת היום העתונות
הערבית. לדבריהם, פקד המושל
הישראלי לגרש שבעה ערבים מה-
כפר טייבה, לאחר שהם אשמים
ביציאה מהכפר וחיפוש עבודה
בכפרים אחרים, אף הם בתחום

מדעת־ישראל.
בינתיים מוריעיט משכם, בי ערביפ
רבים שבאו ממדיגת־ישראל, נקנ&ו בקנ־
םות שוניפ, לאחר שעברו את הגבול
באורח בלתי־חוקי. ערבייה מאותו כפר
שנתפטר? כשברשותה מכתב ובו "רמ־
זים העלולים להועיל לאוייב", נידונה
לשלושת חודשי מאסר. ערבי אחר נש-
פט בגלל נסיון למכור רובה אנגלי
לישראל. כן הועמד ערבי משכם לדץ?

צבאי בעוון -ריגול".

תלו1ה חדשה של
wn'A ע3ה"" על

tgoraS&ii
מועדוני נוער לעולימ. - במחנוון
העולים הולכיפ ומוקמים עתה ע"י
משרד־חחינוך והתרבות, מועדוני־
הנוער הראשונים, שסביבם יתרכזו

בני־הווער העולה,
ייכדל!!' מהירי זנפיעה. - עיריית
ירושלים החליטה לפנות למשרד
התחבורה בבקשה לבדוק את מתירי
הנסיעה של הברת "המקשר", שהם

מופרזים לדעת רבים.
משלהת מארגנטינה. _ היום'
בשעה 9 בבוקר עומדים להגיע לש־
דה־התעופה בלוד ראשי הקה־לה היי
הודית בבואינוס־איירם, שישתתפו
בטכס הנחת אבן־הפינד, ל"בית טשד־
גיתובסקי", ב"גבעת־הסופר" שליו

הרצליה.
אהיות מופמ5ות. - אחרי לימודים
במשך שלוש שנים, גמרו שמונה
בחורות את ביה"ם לאחיות שליו
ביה"ח רוטשילד בחיפה, זהו מחוור
ראשון לגיה"ס. טכס ;גמר נערף

אתמול.
דליקה כמינזר. - דליקה פרצה
אתמול במ־נזר קלאר בשכונת בקעה
בירושלים, מכבי־האש הצליחו להת־

גבר על האש וכיבוד"
באסיפהימייסדת, בי,שתתפות שופסיב"אגודה למשפט בינלאומי". -
מביה"ד העליון, פרופסורים מהאוני-
ברסיטה, שופטים ועורכי־רין מו1"»
וחיפה, — הוקם בירושלים סנ־ו

"האגודה למשפט בינלאומי",

PQBQ 05B
ו"ף 3 נואל!, מי'מ המנהל הכללי
של משרדהבריאות, שוחרר, לבקשתו,
מתפקידו במשרד הראשי בקריה ועובר
לחיפה, בתור רופא ראשי בלשכת
הבריאות המחוזית, במקומו של ד"ד

ב. ניסנבוים, שפרש מתפקידו.
י. כר־יהודה (מפ"ם) יוצא היום מטעם
נשיאות הוועדהפועל הציוני לכינוס
ההסתדרויות הציוניות באירופד, וב־

צפוך8פריהה שייערך בפאריס.
מ. פולאקכיץ, המזכיר הכללי של
חהתאחדות העולמית של הציונים
הכלליים בישראל, ריר א, סטופ
ומ. שצח, חברי המרכז של ההתאח-
דות — יצאו אתצוול לצרפת, לכינוס

הציונים הכלליים באירופה.
ף"ר שלמה הופמן, הקומפוזיטור
בעל פרם מחקר מטעם הממשלה הצר-
פתית — חזר אחרי ביקור ממושך

בצרפת ואנגליה,
מאיר האזרהי, מנהל הלשכה הרא-
שית של הקרן־ו־-קימת, יצא בדרכו
לצרפת, שם ייצג את הקרךהקימת

בכינוס ציוני אירופה בפאריס.

וישש חוש
!וששבים של

לבשר. 1 ו!יושת
תל־ אבי ב יום בי. — רישום
ז!שר חדש של הצרכנים בכל הא*
רץ לבשר' עוף וירקות, ייערך בכל
הארץ, פרט להל־אביב ומחוז הד•
רום, שם נדחה רישום־הקשר הת־

דש עד לאחר החגים.
בירושלים כבר החל הרישום אתמול*
על הצרכנים לפנות לחנות העופות!
האטליז והירקן ויירשמו במקום. רווקים
ובודדים, בעלי כרטיס ראש ביח־אג
מסוג 1, יודיעו בעת הירשמם בחנות
העופות ns הס מעונייניס לקבל עוף חי
או בשר עוף. בחיםה יחול חרישופ

החדש היום.
הוראות ?צרכניפ

1. באזורים שבהפ מתנהל וורישמ
יהיו החנויות פתוחות «־8 בבוקר עו

1 אחהייצ ו«־3 אחה"צ עד 6 בערב.
2. הצרכניפ יביאו אתם לשם חר
שמה את כרטיסי ו E בית־אב, ופנקסי

התלושים של כל בני המשפחה.
3. בסופו של כל פנקס־מזון נקבע(
בולי־קשר כפולים מיוחדים למטרת די'
שום זה, כזכור נוצל ביל הקשר «ם. 1
לרישום לחלב. בול קשר מם. 2 מיווןז
לכשר, «ס. 3 — לירקות, מס. 4 —

לעופות.
הקימעונאי יחתום בחותמת מיוחדה
את התלוש המתאים ויתלוש מפנקסו
של הצרכן את הבול החיצוני מכולי'
הקשר הכפולים המתאימים לחנותו,
הצרב!' יקפיד שחותמת ד-קימעונאי בבו?
הקשר הנותר בפנקסו יהיה ברור, הואי'
וחתימה זו משמשת לו מיםמך המחייב
את הקלמעונאי לם3ק לו אח"ב אח

מנותיו.
בתל־אביב ניתנת לצרכנים שהות גו-
ססת לבחור ל; ,ס מי הוא הקימעונא'
שבו הפ רוצים להיות קשורים לאחז

המצרגים הנ"ל.

קה, יום ב'. — נראה, כי כמה ממנהיגי העד' ר־העתי העי
בים הארצישראליים יפנו אל או"ם בבקשה, שייערך מישאל־עם על
מעמדם של השטחים הערביים בא"י — מוסרת םוכנות "אסוש'־יטד־

פרם".
החלק של ארץ־ישראל, הנמצא היום בידי הערבים, הוא שטח
בן 2,000 מיל מרובעים, המשתרע מגיגין עד חברון והוא נתון עתח

החת שלטון הלגיוךהערבי.

n»לש 'תלש¤» ערביי ה
EIKOT עוינת

חיפה, יום גי. — באונייה העברית
"תיאודור הרצל", שהגיעה היום מטרי-
פולי לנמל־חיפה, באו 547 עולים. באו־
נייד, "קדמה", שהגיעה ממרסייל, באו

180 עולים וכ־100 ו. ־ריס.

IN3 727 עולים
iQ0-~1 תי"רי0

. — ציר ישראל בצ'כו־ ב י ב א ־ ל ת
סלובאקיה והונגריה, אהוד אב ר יא ל,
הגיע אתמול ארצה לביקור שיגרה —

מוסרת לשכת העתונות הממשלתית.
יהד עם הציר, שר" " באוניה "קדמה",
בא גמ יוסף אילון, מזכיר הצירות
בצ'כוסלובאקיה. הציר ישהה בארץ כש־
בועיים ואת הימים הראשונים יבלה

בקיבוצו נאות־מרדכי,

?מהוד אבריאל
o> ל3'קוד 3*?דץ

הרצליה, יום בי. — מנהל
"קופת־מלווה" הוציא אתמול סכום
כסף מבאנק־הפועלימ בת"א ובבו-
או הביתה, מצא שחסרים 2500

ל"י מהסכום.
טייד הודיע על הדבר למשטרה וזו
עצרה את בל הכייסים הידועים לה.
מנהל "קופת מלווה" השתתף בזיהוי
הנעצרים, אך לא יכול היה לזהותם.
מניחים, שהכסף נגנב באוטובוס מס'
; ולא במ- 3. בו שררה צפיפות רבה
כונית "אגד", כםי שפורסם בעתוני
הערב, המשטרה ממשיכה בהקירותיה.

25130 ל" 1&נו
1&1ו!ר,ק פת

mra - "גלו ה

תל ־א ב י ב, יום בי. — היום נס-
תיימה החקיר ־המוקדמת בעניין הנא־
שמים בסיוע לרצח ז. מיץ' וא. פריד

מוזושב אודים וויימ מרשגון,
השופט הודיע, כי יחרוץ את דינם
של הנאשמים חמן עבדאללה מנסור
ורכיק אל־שייך נגיב, ב־20 בספטמבר,
בהמשך החקירה, סיכם היום עוה"ד
י. בן־ימיני את טענותיו באומרו, ני
התביעה לא הביאה הוכחות מספיקות

להיוב הנאשמים בדין.

!סת"גגה החקירה
ji auni אודים nana

ן !
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I לשם פדיון עשירית מכל התעודות מן הסוג הזה. ו

| מל התעודות אשר מספרן נגמר בספרה 9 יצאו בגורל |
1 ותעמודנה לפרעון ביום 15 בדצמבר 1949 ביחד עם הרבית ן

I .ן המגיעה עליהן. התשלום יעשה בגל הבנקים והאגודות לאשראי

ן הנהלת המילווה הלאומי |
| של חסומות היהודית לארץ־ישראל. ן

ת ל ־ א ב י ב, יום ב'. — הרוזן ברנא־
דוט נרצח בעצתם של שר־הפנימ הצרפתי
־ א ד ל צ מוק ושר־החוץ היווני  ז'יל 
ס — נאמר בהודעת הוועד האנטי־ רי
פאשימטי היווני — מוסרת סוכנות המו־

דיעין האמריקניר .,יונייטד־פרס".
ההודעה מספרת, ש« מתווך גילה ברו-
דוס נשק אמריקני מוברח מאתונה ליש-
ראל. גילוייו בעצרת או"ט יכוליס היו
לשים קץ לנימוק הבדוי על הסכנה
הקומוניסטית ולפגוע במדינאי המערב,

ועל כן סולק על־ידם".

דיל pin ועלו"ארים""ברנז־וט 3רצהו3ו1}ןי.ן1

ת ל י א ב י ב, יופ בי. — כחשוד בר-
ץ, רוסי נוצרי, בי צח םרגיי פטרו
שנמצא לפני ארבעה חודשים מוכה וח־
סר־הכרה בוואדי ליד שרונה, נעצר
מ. ווסרמן, בן 34, מרחוב אוריאל אקום־

טה 24 בת"א,
לאחר שהוצאה נגדו פקודתימעצר ל־10
יום טען הנאשם, בי אינו אשם וביקש

לשחררו בערבות.

n:tm "iwn נעצר
רום, נוצרי

ב, יום בי. — במש- תל־אבי
פטו של החייל המשוחרר ג חמי־
אם, בן 22, הנאשם בהתנפלות על
קצין־צבא ובנסיון לאנוס קצינת
מח"ל על שפת־ימה של ת"» —
שהחל להתברר אתמול, חלה היום
הפסקה, הואיל והקצינה לא הו-
פיעה בפני השופט בביה"ד המ־
חוזי ולא ידוע מקום הימצאה. הו־

צאת נגדה פקודת־מעצר.
בידוע, אירע המקרה לפני בחוד
שיים. מדברי הנתקפת והשוטר י. נץ,
נתברר, כי שני אנשים התנפלו על
הקצין והקצינה, בשבתם ליד המרחצאות
על עפת־היט. בעוד שאחד המתקיפים
הרחיק את הקצין ונאבק עמו, ניסר,
השני לאנוס את הקצינה. השוטר
י. כץ, הגר בקרבת־מקום, שמע את
צעקות הנתקפים, קפץ ממיטתו וחש
לעזרת המותקפים. בהתגוששות עם
אחד המתנפלים, גבר עליו והביאו לת'

חנת־המשטרה בצפון,

mwma mmvi החל
בתקיעת קצץ ואונס

rmmn mwmש!8ו הרג שלח
חיפה, יום זני. — קבוצת אנשים
מבית־העולים בבנימינה, שניסו ליהנות
מן ההפקר ויצאו לעבר כפר «טוש,
נתקלו ביריות מצד השומר ליפא
קראוס, מנפר הינדיאני שליד מרון•

יעקב.
העולה החדשה אלג'יד, ג ו ס־ס ו ר ו ר,
בת 30, נהרגה במקום וגופתה נאספה
לביה"ח הממשלתי בחיפה. היורת טוען,
כי ירה לאחר שציתד, עליהם לעמוד
ולא נעצרו! כמו־כן עוררו בו חשד
התנהגותם, תלבו ::* הערבית של האי
נשיפ והיותם מחוץ 5תחום וסבור היה,
כי זהו נסיון להסתנן לשטת ישראל. היו-
רה נעצר ע"י המשטרה, שפתחה

בחקירה.
מאת כתבנו

ב, יום בי. — עודד־ י ,תל־אב
הדין ש ט י י ן, אבי הבחורה שהותי
קפה בגן־מאיר, כשנרצח דן פ ק '
טורי, מסר לי היום, כי הוא עו־
מד להגיש תביעה אזרחית נגד
"המעריב". הוא מקווה, כי תביעה
פלילית נגד העתון הנ"ל תוגש ע"י

הממשלה,
סיבת התביעה הוא המאמר שי!
"ר' איפכא מסתברא" בשם "מעשת
מ...'/ שהופיע ביום ו' ב"מעריב". התו־
בע טוען, כי כותב הטורים הזכיה
במאמרו את עניין ההתנפלות בגן'
מאיו־, בצורר, הפוגעת בכבוד דנערה.
במכתבו לעורך "מעריב", כותב

עוה"ד שטיין בין הייתר:
"בראשית ההתקפה נפצעה הנערה
קשה בראשה. בגדיה נמצאו רטובימ
מדם. אכן, היא לא אבדה את הכרתה,
ובשארית כוחותיה היא התגוננה מפני
תוקפה במשך שעה ארוכה. בעת ז*ד
גוננותר, זו היא נפצעה קשה גם בנד

ניד' ובידיה.
"הנערה לא ביקשה מאת התוקף לה-
ביא לה חלוק, והפיסקה במאמר היא בו-

לד' לזות־שפתים נתעבת,
"כשאחי הנערה הגיע אל בית אמד,
הוא היה נפול כוח־הדיבור. הוא ני-
סר' לכתוב, אבל לא יכול לעשות
אף זאת. לא היה' איפוא, בידו להו-

דיע על אשר קרה".

עוה"ד עוט"ן "גיעו
»ansmm תביעה נגד



מאת י. וושיץ

בםודא? מזתר
MI ביתות אסורות במצריים. אם פו־
w רצת שביתה — הרי המשטרה
גדנאת אותה והעתונות משתיקה או?
זה, והראויו אינו מוסר עליה. ייתכן
!1ר,קהל המצרי אינו יודע אפילו שמת-
גלות שביתות במצריים — ודווקא

)!ביתות רציניות.
לעומת זאת מקבל הקהל המצרי
*ינפורמאציה מלאה על הנעשה בתנועת
. אותו השידור, ן דא בסו ־,כועליס 
6»י:ן pya ?בטא »ה ד,ב,קד, "י&נ'מד'"
כשמדובר על מצריים — יודע לספר צ?
התארגנות פועלים בסודאן, על וועידוח
הדורשות את הגשמת דרישותיהם ש?
הפועלים, על שביתה של שלושה ימינ
נבית־דפום השייך לחברה אנגלית, ע?
שביהת־םולידאריות של כל פועלי־הד־
טוס בבירת הסודאן! פועלים דורשיב
פיצויים, תוםנות־יוקר, קיצור יום־העבו'
וה! נגרים מתכנסים! הממשלה גאלצד

להתערב בסיכפוךעבווה.
תנועת־הפועלים הצעירה בסודאן מצי
טיינת בכיוון אנטי־בריטי ובנטייה לאיי
חוד עם מצריים — זוהי סיבת הפרסי
בזת שקאהיר עושה לה. אך המאזינים
הבועלים (והם, מעטים, אין ספק) יסיק!

מסקנות גם ביחס למצריים.
בינתיים זכתה גם תנועת־הפועלי!
בלבנון לנצחון חשוב. פועלי־הדפונ
בחרו באסיפתם הכללית מהדש אח מום
טפא אל־עריס, חבר הוועךהפועל ש
האינטרנאציונאל המקצועי, ליו"ר אגו
דתם, למרות הלחץ החוק מצד הממשלו
שביקשה למנוע את בחירתו מחדש.

חילוקי דשת
"אין אהדוח־דעות ב-ן מדיגות־ערב.
!חדות מד,[ תובעות את בינאומה של
תשלים, בעוד שאחרות רוצות שהיא
1־ש\!ר ערבית. מדינות אחדות עומדות
!ל החורת כל הפליטים, ללא תנאים,
אלו אחרות מוכנות — להסכים ליי־
טוב הפליטים בארצות־ערב בתנאים
.זסויימים, במקרה שיתגלה בי חזרתם

רנה אפשרית.
גם בנושא השלישי — עתידן של
אושיו, ."איטליה — שוררים חילוקי־
־עות, בייחוד לאור השיחות שהיו לא־
מיר הסנוםי עם השלטונות הבריטים
לל אודות גורלה של לוב, בלי שהאמיר
ראה צורך להיוועץ עם מדגות־עוב".
גתיאור זה של המצב בליגה הערבית,
ו,לקוח םהעתון הלבנוני "לה־ז'ור", מת-
חייב בעצם הצורך של כגישה ובירור.
מדוע נדחית הוועדה הפוליטית שק
: הליגה הערבית ז אחת הסיבות היא
ההפיכה השנייה בסוריה. אך הושג
כנראה הסכם, שהוועדה הפוליטית ל־,
תתכנס אלא לאחר שההיקיות ש;
המשטר הסורי החדש העמוד במ־גהן
עצרת או"ם — ואולי גס בלובחן שק

.בחירות" בסוריה,
•־עומת זאת רומזות הופעות של נציגי
הליגה הערבית בזירות שונות (למעי'
בכינוס ה"עיוני" בב־רוח, בראשות מיו
רפאל סילגטו), כי החזרת היליטינ
לישראל תלווה בעיני אנשי הליגה ,ה;־
וכויות המספיקות שהשלטונות היהודינ
יתנו כדי להבטיה כי לא יישנה מעשו
ןירעאסין". חאפנאוי פחה, נציג הליגו
בכינוס־בירור., אמר בגלוי, שהפתרון הו!
ביישוב הפליטים בכל שטח ריק בעולו

הערבי — בעזרת כספית של או"ם,
וועדת־הפקר עוררה אף היא וויכוח
:י.יחנ־• הערבי. ;:חרוני נאמני המופתי
ישו "מיפנה". בעוד שקורס לבן התנג־
־ו להחזרת הפליטים וראו בה אסון
;'אומי — קוראים הם היום לפליטים
!החרים את וועדת־הסקר ולא לקב? שום
זצער, מלבד ההזרה לישראל. הצ־יפור
־,זה מושתת על ההנחה, שהיום אפשר
;גרום צרות לעבדאללד, דווקא על יוי
:"צול השנאת ששונים אותו הכדיטיפ
?רצונם העז לשוב למקומותיהם לאחו
עיראו בעליל את ערך ההבטחות שק

המנהיגות הערבית.
ואכן התייצב שופרם של עבדאללה־
בו־ן — ראדיו רמאללה — מייד למער
גה יחד עם חברו ראויו "המורח הק?
רוב": הגשמה חוכנית־הפיחוח הגלני
לית, שאותר, מכינה וועדת־הסקר, תר.,
פוך מדבריות לגן־עדן, ותתן לערביי
א"י אפשרות "להתישב כגוש אחד בחי
זית הקדמית ולצפות למאורעות שיתי
רחשו" — במקום מיתת־רעכ איטית
רמאללה אף מנבאת, שהגשמת התוכניו
הכלכלית "תגרום לתחיית האומה הער

בית''... נעזרת 400 מיליון דולאר.

לעג לרש
תירגמתי לפליט ערבי מכפר מוג'ידל
;נמצא בנצרת, את דברי "מעריב" הנד
!פר לתומו כי הפליטים הערבים "מסר־
:ים לשתף פעולה בתוכנית־השיקום של
;ממשלה, חולמים על שינויים פוליטיים
ויבואו מן החוץ ומשוס כך אינם

ןמהרים לשתף פעולה בהווה".
הוצאת קריאתי היתד, פתאומית, האיע

'רץ בבני. כאשר, נרגע, אמר;
"ל» וי שאנו מתים מרעב — ועוז
לועגים לוו. ננליוךע'ג"ם נ'צפים אנ1
לכך, שיפתרו את בעיותינו ושיחוירונו
;ככרים שלנו — והנר, אומרים לנו
שאנחנו האשמים — ולא ידענו. הבו
את רבע מיליון הלירות — ונראה

מותו".
אך כאשר. הסיבותי את השיחה אק
ראש עירית נצרת שאינו רוצה לקב?
צלוור. מהממשלה אמר איש־שיחי: ,כיי
צד יכלה ממשלת ישראל להשאיר במש
רה זו אפנדי כזה, משרת הבריטים, שוי
נא יהודים, שאינו נאמן למרינה וחול!
על נצרת בינלאומית 1 למה אינכם עור
כים בחירות בנצרת? מלבד גני־בית

איש, לא יצביע בעדו".

אף אם נניח שרייתה כאן נעזמה -
הרי שיטה זו של החזקת "נכבדים'
שמונו ע"י הבריטים, במשרות ציבו
ריות — אינה לכבוד המדינה. כל נצרו
מדברת על כך, שראש־העירייה מעכ1
תוכניות כגון מיפעל־מים (מתוך שיתוף
פעולת עם "מקורות") ושאין לו עניי
מיוחד בגילוי יוזמה ציבורית ונלכליו
שהרי אין בחירות ואין ,אימת־הצי

בור" עליו.

זכות האשת
חוק־הבתירות הסורי החדש נותן
לנשי םוריה (אמנם רק לאלו שזכו
לס"מ בנית־ספר עממי, וחללו אינן
מרובות) אח זכוח־הגחירה לפארלאמנט.
מהנקודה הזאת לא נסוג גפ ,המשטר
החדש" בסוריה מהצעות חוסני זעים,
בדרך כלל יש בחוק הבחירות החרש

גטיה ק7ד? ליתר דימוקראטיה.
הירי־הממשלה — בייחוד שר־ההק'
לאות אכרם חוראני, שתמך בועים
בראשית ימי שלטונו — עדיין מדברים
בנוסח ה"מהפכני" של זעים ומפיציב
; עידוד קואופראטיבים, הבטחות רבות
חוק להגנת הפלח, תיכנון כלכלי. בגי?
לוי־לב מדברים בסוריה "על משבר קט-
לני במשק הסורי", ומבטיחים לא לבטל
את הניסים שהטיל זעים על בעלי־יכולת,
ואולם כל זה נשאר בגדר של דיבוריב

בלבד.

הנהלה בלונ"-דנוגוקדטיוו הכשילה
פריס, ו בספטמבר.

tan מגבית המאוחדת" בצרפת היא
I 1 בתדאי המגבית המפולגת ות־
בלתי־מאוחדת ביותר בין המגביות,
קשה לדעת מי האשפ במצב: הניגודים
ד,אישיים החריפים בשנת העבודה האח־
רונה בין האישים הטונים בהנהלת המג-
בית או ניגודי אינטרסים מפלגתיים,
כך או אחרת — אך המגבית תנחל הש-
גה כשלון חרוץ. לעומת 200 מיליון
פראנק בשנה הקודמת, לא עברו השנה
עדיין על 60 מיליון, ושאנו עומדים

כבר בחודש אלול.

? זקרן הפוציאלית ומה טיפה
עתר, חוששים גס להחמרת המצב בג־
,יל הקמת גוף חדש — קרן סוציאלית
הודית מאוחדת שהיא עלולה להיות
ןתתרה רציני למגביות למען ישראל.
מה סיבה של קרן זו ? לפני שנה,
:ערך, התנהל מו"מ בצרפת למען להגיע
!איחוד ר.ל המגביות היהודיות, כדוגמת
",מגבית היהודית המאוחדת בארה''ב.
־,חוגים הציוניים בצרפת, והנהלת הסו־
:נות היהודית בארץ התייחסו בשלילה
!רעיון זה, משום שהעריכו, כי מגבית
•!רצישראלית נפרדת סיכויי הצלחתה

8וובימ יותר.
לעומת זאת הוחלט לאהד את כל ד,ק־
־נות הסוציאליות בצרפת לקרן אחת,
־,גוף המניע להחלטה זו היה הגיועט,
־,מעוניין, שיהודי צרפת יקיימו במגביו־
תיהם הם את מיפעליהם הסוציאליים
הארציים הקבועים והג'וינט יטפל, יחז
עם שאר מוסדות בינלאומיים יהודיים
כיסודות העוברים את צרפת — מהגרים.
עולים וכוי. קל היה לג'וינס לשכנע אח
ה"אורט" "אווע", "אופו" ושאר מוסווה
שיאחרו את קופותיהם, מאחר שבסופו
של דבר הם ממילא תלויים מבתינו

כספית רג'וינט.
?הצטרף או ?א ?הצטרף

כינוס האיחוד של "הקרן הסוציאליו
היהודית המאוחדת" בקיע ל־ט
באוקטובר. ומחובת ההנהלה !עיוניו

;קבוע את יחסה לקרן זאת. אישים
;יוניים מקומיים החליטו על דעת עצמם,
'השתתף במיפעל זד. ומ, יארבלום, יו"ר
;הסתדרות הציונית הצרפתית, וכן הבא־
יון גדדה־רוטשילד ומר יפרויקין —
זניהם נשיאי־משנה של המגבית הישר־
*!לית, הצטרפו להנהלר. הזמנית של
;קרן החדשה, העובדה שאותם אישיב
־,מסמלים בעיני הקהל את המגבית
;ישראלית יימצאו גם בקרן סוציאלית
יו, עלולה להגביר את ההתחרות בין
&תי המגביות ואמנם ממקור מוסמך
מוסרים, כי בלחץ הנהלת המגבית ה«
!וחדת הוחלט בהנהלת הסוכנות מיהו־
־ית בישראל על קוו של אי־שיתוף־פעולו
.nr החוגים הציוניים בקרן הסוציאלית
אך יחד עם זאת יש לחשוש, ב<
:היעדר הציונ־ם, יישארו בהנהלה רק
נציגי »אוזע", "אווט", "אופז'" ורקד
צוניםטים היהודיים, והקרן תלך ותרח?
צהציונות, ומשתופעל הקרן הסו*י\.ליו
והג'ויבט יפסיק את עזרתו למיפעלינ
קיהווייפ המקומיים, (בכלל זה גם הת
גועות הציוניות) ייסתם מקור קיומ!
של התנועות ואז — ממילא יקומו ליין
המגבית הישראלית המאוחדת ע"י מג
ביות תנועתיות נפרדות ומתחרות. וא
גב גם בענה דעברר! הכת הציוני:
הכלליים (קרן מיפעלים קונסטרוקטי
ביים) ומפא"י (מגבית ל"אונזעד ווארט"
את המשמעת הציונית על־ידי עריכת מג

:וית נפרדות.
הפדרציה הציונית בצרפת יושבת אי־

:וא ע? מדובר, רצינית זו, ?
הנהלה כלתי־דימוקדאטית

אין ספק, שלא היה מקום לוויכוח,
w ראוייח המגבית הישראלית ?זכות־
קדימה ולהעדפה, אילו היה הכול בסדר
במגבית הישראלית, אך כאמור, המגבית
של שנר, זו, נכשלה'ואת האשמה בחל-
קה הגדול יש להטיל על ההנהלה הבלתי
וימוקראטית של המגבית בצרפת. מר
בן מאליו שלנציג מפ"ם, למשל, אין
שם דריסת רגל — לא באכזקוטיבד. ולא
בוועדהמנהל. אחרי מלחמה של חמשה
חדשים הואילו לשתף נציג *;חד של
ממ"ם בוועד המרכזי של המגבית, אך
לוועד זה אין כל דעה ומאז קונגרס
המגבית בדצמבר 1943 התכנס רק לשתי

ישיבות,
למה נכשלה המגבית

מלבד הסיבםוכים הפנימיים, האישייב
והמפלגתיים יש לראות את הסיבה לכ־
שלון המגבית בהתרחקות עסקניה מה־
המונים. לא היה המשך לרוה האקטי?

מאת אלי לכל, כתבנו בפאריס

המגבית הישראלית בצרפת נת-
לה השנת כשלון חרוץ כתוצאה
מהתרהקות מנהליה מהמוני הי-
הודים והסתגרות בחוגי־עשירים
בנוסח של "סלוךציונות" וכתו-
צאה מהנהלת בלחי־דימוקראטית
של העניינים (החרמת נציגי הש-
מאל הציוני) והסתבכות מבפנים

בתככים אישיים ומפלגתיים,

;יזט שפיעמה בקרב העסקנים בשנה
!ועברה. משערים שהמתרעזים עדיין לא
זקיפו 60 עד 70 אחוז מתורמי אשתקד.
*י־הצלחה במגע עם ההמונים היא הוצ־
nv של הנהלה בלתי־מוכשרת ושל תפי־
סד, כללית נפסדת כאחת. השתלטה
תסיסה של "סלון ציונות", המסתפק,'
כחוג קטן של עשירים. תחת אסיפות־
עם גדולות ערכו מסיבות "פייף־או־
קלוק". ב־14 במאי 1948, ביום הכרזת
מדינת־ישראל, התאסכו למעלה מ־40
*לף יהודים בזירת הוולודרופ ד'היבר",
להפגין על אהדתם לישראל. ואם אח
ההמונים הללו לא הצליחו לקשר למג-

בית הרי שאשמת בכך ההנהלה.
כן "דאגו" כמה מנהלי המגבית (הב-

-י הוועד המנהל היו • י. פישר, ר. וייס-
מן, וויינברג, שטרן, פרידמן) לסבכה
בשאלות פוליטיות שאין להן קשר למג־
כ־ת, וממילא עלולות הן להםריע להצ-
לחתה. כתוצאה מכל האמור לעיל ועוד
ימה עניינים סתומים שנתגלו בהנהלה

אין הקהל רוחש אמון במגבית.
? היזטדו לקה

והמסקנה ברורה. אם רוצים לנהל מג-
בית ישראלית נפרדת, יש לעשות ביק־
: להקים הנהלה מוכשרת ווי־ ב־ת־יםודי
מוקראטית ולשתף את הגורמים המעונ־

ייוימ ללא הפלייה פוליטית.

בכינוס הפדרציות הציוניות באירופה
ובאפריקה הצפונית ש"עדך כ־14 בספ-
טמבר בפאריס בוודאי ידונו בבעיות

הללו.

אמ יצליחו להשהחרר מציונות־של־
ינות־ סאמנים ולהתייצב על בכיס של צי
המונים — ייפתחו סיכויים להצלחה.
העתודות למגבית גדולה קיימות: יעי
ויקה לארץ ולב יהודי חם אינו חכר ול

רק מר טרלו, מרכז המגביות המאוחדות;
כשהגדיר את המצב בלשוףנופל־על'
לשון, כדלקמן .י חסר בצרפת לא "שמ-
שון דער גבור" (שמשון הנותן) כי־אם
"שמשון דער נעמער"(שמשון הלוקח)."

^«י ל המדשאה הגדולה של כפר־מאסא־
!נול כל "שלוש החוליות" — כפי שכי־^ ריק התכנסו לפנות ערב נציגיהן
ה, איש הכפר — אמ הקהל ד ו ה י :ד, 
שהתכנס. פועלי העיר, אלה העובדים־
השכירים שנפגשו כאן בכדי לתת בי־
טוי לאי־השלמתם עם נס־ונות הממשלה
להוריד את שכר־הכועל ואת דרגת־
החיים שלו, באו אל היישוב החקלאי,
אל עוברים עצמאיים, שגם על משקם
נגורות עתה גזירות, המכוונות נגד ענ-
פים שמסוגלים להשפיע שפע־מזון ול־
הגדיל את כוח־הקליטה. אלה ואלה 'ושי
בים עתה על הדשא הרענן ואוזניהם
כרויות לשמוע את דברו של האלוף,
אף הוא איש הכפר. שמסמל את ר,ת־
גוגנותנו ואת חלקנו בהגנה — החוליה

דלוהמת השלישית של המפלגה.
לא כאחד־אלוף מופיע כאן משה
כרמל. הוא אחד "משלנו", איש־קיבוץ

:ם הוא, ורך מתייחסים אליו כאן, יחס
זירי, כולם קור:\ם לו, פשוט, "משר,",
:לי כל התארים שהוא רגיל להם מחוץ

!מסגרת הזו.
אגב הערכת הסכר מרשים לעצמם
",הברים להשמיע מלית־הערכה !:חדות
יל רסוסר. "גם כסופר אין משיק פנים
זדשות בינינו" — מזכיר יהושע תליני
:קי. "בראשונה דרה הספר, בין החומות,
*מנם לא מאת משה כרמל, בוודאי לא
מאת האלוף משה כרמל, ?!לא מאת
: «את איש־ "אסיר עברי". ובעיקר
־,הגנה, חניכה ומדריכה במשך שנים ו
!;יש התנועה החינוכית ומדריכה; איש

הקיבוץ עד היום".
מפארת ?לוה a העגרי

וולינסקי סוקר את צורת המלחמה
;פי שתוארה ע"י המחבר. היד, הפרק
המספר על הפגישה בבית העיריד, בהי?
פה, ערב כניעת העיר. שם אומר הברי־
גאדיר האנגלי אל שליחו של האלוף
: "לו הצטרכנו אנו, האנגלים, העברי
לכבוש את העיר תוך התנגדותם שק

מאת כתבנו ירמיה! שמ!אל"

',ערביס, כי אז היו אלכים רבים של
־,רוגימ, ואילו אתם כבשתם אותה כש-
-ק מאות אחדות נפלו בד,". !אחר־
:ך - הפרק שמדובר בו עד ילדי מנוצ־
זים וילדי מ!.צח־ם. איע הצבא רואה
:ש את המיטות הריקות של ילדי הע-
י בים וגם את ילדי המשקים המגישים
?!רוחה לשבויים. סיפור גר, הוא תפארת
;לוחם העברי כמערכות צפון ולא רק
: היוסיף הלוחם :הן. ועולה הש"לה
;עברי להיות כפי שהיה ? האם אותו
זינוך, אותר, החלוציות, אותם הערכים
ישמשו גם להם! יסוד ואבן־בוחן למ-

זגו, לצבא־ההגנה י"
"הספר הזר, קורא לרעות ואחווה",
!ומר וושצינה. "אנו למדים כאן משהו
<־ל הנשק הסודי שלנו, שאינו בא מו,ט־
:ע ולא מכוחות עליונים, אלא הוא בידי

־,אדנו, בידי תנועות־אנשים",
הדרוט "מולדת שניה" לאיש

ד-אווח־המחבר מעיד על עצמו כי
;ים היותו איש־הדרום, מצא בחלק זו
של הארץ "מולדת שניה' ולמד לאהונ
*!ותה כאת ביתו־הוא. "התקשרתי לגלי?
המערבי עוד לפני המלחמה הזאת",
אומר משר, כרמל, "בשל שני מאור-
עות קלי ערך: העליה לחניתא בחרצ"ח
והסכנה שקירבה אדם לאדם קירבו
גם אדם לנוף! ופעם שניר, באתי הנו
אל כלא עכו ואל מחנה־המעצר במזרע
ביליתי כאן כשנה וחצי, ומוזר -

גפ זד, היד, לגורם מקשר,""
"התכוונתי בסכר", מתוודה כרמל, "רי
למסור את הדברים כהוויתם. אולי פחוו
מכפי שהיו, בהרבה פחות מכסי שהיו
אולם בשום אופן לא יותר, לצנזור ל•
היתה עבודה רבה בסכר זה. סבוו
הייתי, כי מיטב שאעשה אני את הצנ

זורה...
?והו סיפור של קרבות" מוסיף ט.
כרמל, ?"הקרב אינו מדע מדוייק בלבד,
אינו רק סכום של מרחקים, כציעים
והרוגים. משתייכים בו במערבולת רצו-
נות, מאוויים, גבורה, פחדים, מרה שחו־
רה, ריעות ו"כזריוה, המלה ומוות,
בקיצור — כל תהפוכות נכשו של אדם.
בגורל המלחמה הזו לא קבעו בודדים,

לא גאונים צבאיים, אלא הכריע האדם
הפשוט, כטוראי, כמפקד, כגבוה או

כנמוך".
משה מסיים : "נוכחתי לדעת, כי הלו-
חם נלחם ביתר מרץ במקומ־חיותו,

הזיקה הזאת קבעה במלחמה.
"העובדה שהלוחמים בגליל המערבי
היו בני חבל־ארץ זה, הידיעה כי "ין
לאן להיסוג, קבעו לא־פחות 'מאשר

שיקולים צבאיים אסטרטגיים ארציים",
משסיים משר, כרמל, לחש זקן שעמד
מהצד, אבי אחד החברים, ששירת צב-
אות שונים בחוץ־לארץ: אשר־ העם
שה"גנדאייים" שלו פשוטים 'לבבייפ

. רל־כך.

נד1ונ?ם רואים !!לשיים
מאיי n. לנד!,,

גדנ"ע־אוויר סיים את המחנה לראיה,
כשלב בםולם־ההרשרה לתפקידים הק-
שורים בתעופה. הטייסים ועובדי המסום
בעתיד עושים כאן את פםיעותיהם הרא־
שונות. נערים בתלבושתם הכחולה המ-
יוחדת הפגינו בפני קהל־אורחים, שוח-
רי התעופה העברית ועתונאים, את

הישגיהם בבניית טיסנים ובגלישה.
לא במקדח נבחר המקום הזה למוד
נות כאלה, לא במקרה נוצרה כאן המ-
סורת. השיפוע של המדרון והדוחות
הנושבות כאן הכשירוהו להיות מקום

אידיאלי בארץ לראיה.
רבים משייםינו התאמנו כאן אימונים

ראשונים,
לא קלה ורבו של קלוב־התעופה
בהכשרת קאדרים לתעופה. ההתקדמות
cui'isiu'wuyw U <MU ai^.aix,'

הצעד הראי
טון היה — הכנת מזדכים. נערכו
קור&ימ להדרכה שהכשירו פרתי־הדרכה,
:צעד השני היה — אירוון סמינר לב-
ניית טיסנים. המצטיינים בסמינר הובאו
;מהוה י נמציז, שרק אחוז
קטן מהנוער הקשור עם הקלוב הגיע

מה לומדימ כקורפ
תערוכת הטיסנים נותנת מושג על
החומר הנלמד במחנה. כלי־העבורה
טבהם מתקינים החניכים טיסנים הם
; סנין־גילות וסכין־ :רימיטיביים ביותר
סנדלרים. העיקר לפתח את כוח־המי־
שוש. טיסנים — אלו מודלים של אווי־
־ונים ובהם מנוע קטן ומיכל־דלק בז־

גיר־אנפין.
"כל עובד בתעוכה, אפילו לבלר,
צרין להכיר את האווירון על בוריו",
צסביר מפקד גדנ"ע־אוויר, אליעזר רואי.
לא כל המשתתפים בקודמים יגיעו לדר-
גת סיים. רבים יעבדו בתפקידים אח-
רים הקשורים בתעופה! והמחייבים גם
הם מאכסימום של אחריות וידיעה. וב-
ניית טיסנים הוא השלב הראשון בק-

ניית ידיעות אלה.
טיסנים רבים בתערוכה, וכן מודלים
של חלקי דאון ואווירון. ואף ספרות
ודיאגראמות, הגונ"עים נותנים למבק-
רים הסברות על טיב החומר שממנו
בונים דאון, על הדלק שמשתמשים בה-
נעת הטיסנים, ועונים ברצון ובידיעה

על שאלות.
אך לא רק בטיסנים הם מתעסקים."שניית־הפהד"

באולם גדול, רפת לשעבר, נמצא בית־
מלאכה לתיקון דאונים שניזוקו בשעת
דאיה. הדאונים הם עצמם מעשי־ידי

העוסקים מאיה, דאון יפה, כמעט חדש,
הנושא את שם "חורה", נבנה ע"י חבר

הקלוב לתעופה בחווה•
דאונים אלד, הם למעשה גלשונים —
ראוגי־לימוד לגלישה מההר. כאן, באי־
; גקבע שוני הגלישה, נעשית הברירה
ונחרץ מי מהמשתתפים בקורם יגיע
לדרגת טייס, קובעת "שניית הפחד",

צ־סביר המדריך.
הנלשון רתום לפרד.,.

ראינו גם את המסיימים על דאוני־
הגלישה, פרד םוחג את הגלשון, כעין
אווירון קטן, בלי מנוע, במעלה־ההר.
גדנעי מתישב במושב, מחזיק בידו את
ידית־ההגה. גדנעים אחרים מושכים בח־
בל גמיש, וכשהגלשון מתנועע — עוז-
בים את החבל. הגלשון גולש גמסלול•
השיפוע, מתרומם מעל לקרקע, מתרחק
לאט־לאט בכיוון ;עמק, וצונח בשדר,
לאחר כמה מאות מטרים. ג'יפ ממהר

אחריו ומביאו בחזרת למסלול,
הטיפן והצפור

טיסנים רבים מועפים בידי בוניהם.

אחרים צונחים מייד ומתרסקים באדנית.

אחרים מתנשאים באוויר, חגים ציסביי,
נישאים ברוח, ולאחר כמה דקות צונ-
חים לאיטם. טיסן אחד, מעשה ידיו של
נ?יראל מכפר־סבא, מתרומם ונישא לע-
בר פסגת צי כור גדולת
מתקרבת אליו ועניתם, הטיסן והצי-
פור, הגימ, ומרחוק קשה להבחין בי-
ניהם, ;יד ששניהם נעלמים מעיני הצו־
כים ליטוף מתרומם דאון ובו טייס
מנוסה. היאון הוא משוכלל, מם־פוס
"אולימפית", בדומיה חג הוא באוויר,
מסתובב מעל לראשי המסתכלים, מת־
רומם ומנמיך טוס כרצון הדואר, וכ-

עבור שעה יורד הוא לאיטו בשדה.

תומיות
תוכניות רבות לקלוב לתעופה לפעו-
לותיו בעתיד. בין היתר — פיתוח
המקום כבית־פכו־ מרכזי לואיה, ויו
גם מדור לדאיה ממונעת, לזכר בן עפו־
לה, טייס שנפל בפעולות המלחמה.
מחנות־דאיה יוקמו גם במקומות אתרים
כארץ, תפקידו המרכזי של הקלוב, כאי
מור, הוא הכשרת קאדרים לתעופה

בארץ.
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ה, יום ב'. — לשאלת הגברת כ י ח
רוחה של והסתדרות, ע"י הגנמת הב•
רים רדשים מבין העולים התרשים ומי
בין הבלתי מאורגנים ובן ע"י חידוש
חירותם של אלה, שהיו פעם חברים
בהסתדרות ולבעית מצ־את פתרון למ-
צוקת הדיור על המוני הפועלים —
הוקדשה ישיבת המליאה של מועצת
פועקי היפה, שהתכנסה אמש לישיבה

באוים "ייתנו".
לעומת דוברי ניכיי"י, שציינו בסיפוק
אח ההלטת הוועה"פ של ההסתדרות על
הירדה במם האחיד, תבעו המתווכחים
מטעם סיעת מפלגת־הפועלים המאוחדת,
כי ההורדה תהיה ממשית ולא רק חש-
בונית ושיינתנו הנחות מתאימות לבעלי
משפחות מטוילות, חברי מפ"מ הריעו
את חרדתם לגורלה שי קופת־חולים
ותבעו, כי הממשלה תשתתף בתקציבה
בככום של מיליון לירות לשנה. כן
הובעה הורישה להגדיל את האחוז
המוקדש לקרן השביתה ולצרכים איר־

גוניים.
יהופלו שכונות ה^וני

למצוקת הדירות ולפתר־נה ע"י שיכון
ענלמי רהב הוקדש ההלל השני בדיוני
י נמסר, כי ג ו אלמ המליאה. מפי י. 
אלפים רבים מבין פועק' חיכה גילו
התעניינות מרובה במפעל השיכון לוו־
תיקיט וכי בשבוע הו?. .יון הוגשו כבר
^ים תום המועד 500 בקשות ואין ספק ש

להגשת השאלונים — 0: בםבטציבו —
יעלה הלושפר בהרבה על 1200 יחידות

הדיור, שהוקצבו לחיפה.
ר (מפ"ם) ביקרה את ג נ פס־ד, או 
תוכנית יחידת הדיור המוצעת ותביעה,
כי תוקדש ד"גה להקמת בתי־ספר ומים־
דוה ציבוריים אחרים בביזור השיכון.
נסק י (מ&"ם) הציע שייע- י, ו יל 
שו סידרים כסויים מקילים למעוטי־
יכולת ולאלה שניבוו בעבודות ומפעלי־
כיבוש. הוא תבע, שהתור בשיכון ייש-
מר בקפדנות, כדי למנוע כל קיפוח

והכלייה.
'ש לדאוג לכך, שיובטח האוני החב-
רתי !הקואופרטיבי של השיכון ההס-
תדרותי — אמר הנואם. עלינו לתבוע
מאת הממשלה, שת־חלץ לשיכון רחב־
ממדים, כדי לחסל את עכונות־העוני
ומחנות־העוליס. בהמשך דבריו דרש
י? וילנסקי, להבטיח השתתפות כספית
מתאימה מצד המעבידים בשיכון עוב-

דיהם,
בראשית הישיבה תבע צי. אב צו ג
(מפ"ם) כי המליאה תעמיד כסעיף רא־
שון בסדר־היום את בעיית אספקת המי
זון לפועלים, אולם ברוב קולות על 30

נגד 20 נדחתה הצעתו,
בבחירת מליאה מעו־מבקו בן 21
חבו (12 — מפא"י; 6 — מפ"ם! 1 —
ניק"י! 1—העובד הציוני! 1 — הער

בד הדתי) נסתיימה הישיבה.

סאת ד3
ף* בטחתה של שות־העבודה על גמי•
| | רח בנייתן של 30 אלף ־חידות?
?יוד לשיכון 90 אלף נפש ולריקון
',מחנות עד סוף 1949 — ספק אם
:תקיים. עובדה היא, שאין הבנייה מת־
;!רמת לפי התוכנית, !שקיימות תקלות
צמות (בירורים בין המוסדות, שאלית
;קרקע ופארצלאציה! עשיית בלוקים

:מרחק רב ממקוט־הבנייר, וכוי).
אם 30 אלף יחירות־הדיור יושלמו
:חודשים מארם־אפריל 1950 יהיה בזה
זישג. ובינתיים חחלוף חצי־שנה ולארץ
יכנסו לכל הפחות 90 אלף עולים חד־
גויס, ומצוקתיהדיוד בעינה תעמוד. וע-
וי-ן לא שמענו על תוכנית לקראח
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הכמקוניפ אינפ פתרון

הצריפוניט והבלוקונים אין בהם משוב
פתרון. אל! ש"המציאו" את הבלוקוניב
!יולי הקלו על הקבלנים, הצוברים רווי
חים הגונים ללא סיכון. אך הדיירים -
:ק־ץ יאכלם החורב, והגשם והרטיבוח

•חורו נדמות החורף.
כן יש מקומות שטיב־העבווה בהנ
דוא ירוו !הבלוקים בחלקם יתפורריב
רק לאחר הגשם הראעון ייבחן טע

העבודה.

צך"רוהט
ההשקעה לכשעצמה אינה זולה ולאו־

רך־ימ־ם יקויימו שתי ררגוח־דיור.
? איך לכנות "דירת לוצפ"

הדירות של חברת "עמידר" משוב-
חות יותר, אך יקרות למדי (כדאי היה
להיוודע מה הם רווחי הקבלנים«). דירה
טטאנדארטית של 22 מ"ר עולה ב־00ז
ל"י. בסכום זה — על־ידי וויתור עק
הרווחים המופרזים של הקבלנים, וכמו-
בן ע"י הימנעות ממחירי־קרקע סםס?
ריים — אפשר לבנות "דירת־לוכס",
נסיון כזה עשתה עכשיו קבוצת פועלים
וותיקים, הבונה לעצמה בצפון תל־אביב,
מעדיכימ, שבעבודות הסטודארטיוח
הנ"ל ימול בחלקם של הקבלנים י־ווו!
30 אחוז. אכן — דירות צנן! — של 15

ורווח־־צנע...
מק"־ו"־הבניין עשוי לתפוס את הלקז
בקליטת העליה ובפתרון בעיית האבט-
לה. בניה דירים אמורים י אם הממי
שיה תעטה את כל ההקלות האפשריווו
ולמשקיעים לשם ינייד, דירות לעצמכ
וכוי) יש ־'"סד באנק לכשכנתוזות ויע
יהפנ1ת לאפיק של בניה אח כספי קו'

פיידהתגמולץ.
כושר קידיגית הענף: 50 אלף

פועליפ
הענף יכול להעסיק 50 אלף פועלים.
:בחבית השנה האחרונה נקלטו בו
2001 עולים חושים וחיילים משוחררים.
<ומנם, יש המנסים, מעל דפי העת־נות,
;דטיל דופי באגודת פועלי הבניין ול־
;אשימה ב"צכיזם". אך לא תוכחש
־,עובדה, כי 120 מחברי האגודה עוסקים
:הדרכה מקצועית של עובדים חדשים,
'המלאכה אינה קל־" האנשים מסתגלים
:קושי לעבודה קשה זו באקלים החט,
ורבים מהם הם בגיל 30 — 10 ויוצאי
:יהנות. המדריך צריך גם לשלוט בשפות
־,משתלמים, ובהזדמנות זאת יצריו' כ'
דווקא בכמה מושבות, שבראש האגודוה
כהן עונזדים מזכירים חברי מפ"ס שהו-
אשמו ב"צכילם", הכפילו האגודות אח
מיםפר חבריהן ואפילו ניכרים שב

סימנים של חוסר־עבודה.
ואומנם, לא !!חת נובעים הקשייג
מצד מתלמדים קצרי־רוח. יש אשר אונ
מניד במשך חודש והצי בעשיית בלו-
קים בתנאי קבינות ורווחים נמוכים
ואחר חוזר ללשכת כמחוםר־עבודה
ומתי,«-<ש מהמקצוע. העבודה בבלוקונינ

אין בה משום לימוד מקצוע,
חשיבותה בכך, שהיא מרגילה לעבו-

דה, איל אין זה מספיק.
l f i «ו^<£!  j~ ק w.vt1 ג! 

בתקונה הקרוב", יחסרו לנו 30 אלך
פועלי בנין, ובזר, לכל הפחות 3000
̂וג־ א",1, לשם כך נחוצה תקופת־
ר,נשרה ארוכה — שנים מיםפר —
־הרי מרט התחלנו במלאכה, לתפקיד
:ד. 'תאימ? בעיקר בני־נוער בעלי ד,ש־

:לה מינימאלית.
המיפקד שנערך לא מזמן הוכיח,
שרוב פועלי המין הם מעל לגיל 40
־מבין 7000 פועלים שנפקדו יש 00?
צפוג א"א, אם ל!1 יוכנס נוער למקצוע.
יהיה ניחסור רב בבעלי־מקצוע מעוליכ
'תתעכב בניות מפעלים רבים. כמובן
1ין בלוקונים וצריפונים מצריכים דרגד
.זקצועית גבוהה, איל ביצר יוקמו סיפ־
ןל"חשמל, החנות רכבת ומפעלי תע־

»־ה ן
כדי ליצור כווו־משיכד. לנוער הארצי?
ישראלי וכדי לעכב את עזיבת המקצה
;והיציאה גדולה: עברו את המיגון
30 >!לף איש ואין הם חוזרים) -

לקינו להכניס ריפורמווו כבנין.
א) תוגיית־הימט שתחייב רציפוח

:עבודה למשך רספר שנים!
ב) הנהגת שבוע־עבודר. של 10
";ות ו־5 ימי עבודה (לפי הנהוג באר-

צות רבות בעולם),
מומחים קבעו, שאירגון טוב בעבודו
וומה־טכניקו', מתאימה מ:!פשרים אות
הספק ב־5 ימי עבודה בשבוע — בל

לייקר את הבנייה).
כל הרואה, כעד הזדקנו בועלי הבנ
יין וכני", הם עייכ־ם בחודשי הקיי?
(ללא יכולת לשבת בהצגת קולנוע א
תיאטרון והתנטנמות באסיפות), חיי!

להסיק אותה מסקנה.
הומרי ה^גין

קיים מחסור וי בחומרי־גניין: מלט,
חצץ, ברזל ועץ, בשעתו התרענו על
הב»ת בתים מוכנים מעידית ותבענו
תחר זאת להשקיע m הכספים כרכאת
בתל, מ־ט ועץ. חומרים המצויים בארץ
בשפע, אף הם יחסרו. מחצבות סולל־
בונה לא יוכלו לסכק אח החצץ והאבן
הדרושים. תעשיית־חאבן של ירושל־ם
ה־.,! בירידה. על הממשלה לכתות מח-
צבות בכל הארץ, קודם כל כדי לסרק
את צורכי משרד העבודות הציבוריות.

חיפה, יום n'. — מיםפד היי־
לים משוחררים נתקבלו באחרונה
לעבודות הרכבת בתנאי עבודה
ירודים משאר העובדים, בלי הס-

כמת וועד העובדים.
הלק מאותם חיילים משוחררים מילאו
מהרגע הראשון — ואתרים כעבור שבו-
עות מ־ספר — את עבודתם בעובדים
רגילים ובמכתב, שנשלח ע"י וועד העוב-
דים להנהלת הרכבות צויין, כי א־ן
הצדקה ?ראות עובדים אלה כמתלמדים,
בין העובדים החדשים יש אפיט בעלי־
מקצוע, שנבחנו מקודם ברכבת במסגדים

וכנפחים.
דרישות הוועד הן, שהחיילים המ-
שוחררים ייחשבו כפועלי רכבת רגילים,
לאחר עבודת חודש ימים! שתשולם
להם משבורת לפי העבודה שהם ממל-
אים ולא פחות משכר כועל בלתי־

מקצועי.
על קבלת החיילים המשוחררים בת־
נאים ירודים הוסכם בין הנהלת הר־
רבות לבין נציג משרד־הבטהון. מהאח
תקבלה באסיפת חיילים משוח־ על כך נ

ררים, שנערכה בשבת,

napn! 0(ו9ש1הרר
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ה. — בםימא־עלי, יישוב י הרצל
עולים חדשים, נרשמו רוב התושבים
לקבלת הלוואות להקמת לולים, מזכיר
הכפר, המצטיין בקיפוח חברים המש-
תייכים למפ"ם, אישר את מרבית הבקי
שות שהוגשו לו, ופסל את פעילי
מפ"ם במקום. ביניהם גם אחד, שנפצע
בעבודתו ואינו מסוגל לעבוד עבודה
פיזית. כלום רשאי מוכיר טכני, שמתה
מלמעלה (בניגוד לרצון המתיישבים)

לנהוג כך כלפי תושבי־המקום י
המוסדות המטפלים בהשגת הלוואות
לישובי עולים חייבים להתערב בדבר

ולתקן את המעוות,

Hr^ 11&3171 J§
גזיחה על עניינים נוגים
" וויכוח היה הדיף, הואיל והעניין
; ; g שעמד ?דיון המור מאין כמוהו
צמתה במקום פלוני "פראית" היא,
!יש בר, כדי לזעזע את היי ההסתדרות
1! — מחאה היא נגד התנהגות לא
,בונה של אדם קטן המכהן בכהונה

;סתדרותית גדולה ?
משהועמדה פרסטיז'ה אישית — וא'
ןר־כך מפלגתית — מעל לסרסטיז'ה של
;הסתדרות, מעל לטובת פועלים — הם־
!בכו העניינים ואל המוסד העליון של

;הסתדרות הגיעו.
איש השורה, שניתן לו להיות נוכח
:ישיבה — נצבט לבו: הנמשיך —
יהד ז הן הכרח, — צוו הייעוד הוא

שנמשיך.
הישיבה נסתיימה — כרגיל — בהצ-
נעת רוב בלי גילויי רצון — לו גם
',ל שבקלים למצוא שפד, משותפת. לו
:ם שביל צר. אבל, בהסתדרות פנימה

*ין קואליציה,"
אחרי יום חמת לוהט היה הערב צונן
רוגע. החלטתי לעשות דרכי הביתד '
:רגל. טפיחה ידידותית על השכם העי-
-ד, אותי מהרהורים נוגים. "שלום"!-
^מר בחייכו כבימים ימימה. "שלום" ן
גניתיו בשאלה ושמא, מוטב בלי אמירח

? שיגרה זאת
סימני תדהמה נצטיירו בפני ידידי,
nu זאת — כנראה לא פילל לשמוע,
וה כ־12 שנה, מהלכים היינו בנפרד,
1ה בכר, וזר, בכה. שתי סיעות במפלגר
פועלי ארץ־ישראל, ודבר זה לא הפרי?
לגו לקיים יחסי חברות טובה. מחווכווינ
היינו על דא ועל הא בחום^ האופייני
לימים ההם ולמציאות ההיא — וברגן
שהרגשנו, כי הרוחות מתלהטים יתר
עדהמידה — הפסקנו, כמתוך הסכנ
לא כתוב, ועברנו לנ1שא אחר. !הנה
דידות זו, שראשיתה לפני עשרים שנה,
:קרוב — חלפה ואיננה, ובערב זה
,תנומת עוד יותר וכמעט מטה־לכול.
הוא שקל בדעתו ואהר נלווה אלי.
— "אמור נא — התחיל שוב לט,?ת
!ת חוטיהשיהה, — הנכון הוא שאתם

'כינים הפיכה י
— בדרך כלל, הרי "הפיכה" זר, "מק־
:וער' המונופוליסטי של מיעוט, ואילו
!הס, ג*י!'גת רוג, גם "הפיכה" ביצע־
זט. נסה־נא לעבור על נאומי הבחירות
K חבריכם והשווה אותם למציאות
&ול אהד הבחירות ותמצא שביצעתם
; הפכתם את הקערה ,הפיכה", בלומר
צל פיה. מ"סוציאליזם בימינו", עברתב
;צוותא־חדא עם מי שהשתייך, ביהדות
'ולין, לשחור שבשח1ד. !גידל שם דוו

טל שונאי ציון.
זכור נא את נאומיכם־הבטחותיכם על
־מת־חייפ גבוהה לפועל וראה את הפו־
$ל המתעלף על הפיגום, כתוצאה מתזר
:ה בלתי־מםפקת (ומי שאיננו מתעלף,
־רגת בריאותו גם כן יווות. ואום-
לפי הסברי. "- הרי איננו מת בבת־
!!חת אלא במשך הרבה רכבות רגעים),
— מה עניין שמיטה אצל הר־סינ'}

!גואל בהרמת־קול,
— הנה, זה העניין שאם מותר היו
לכם לעשות הפיכה, מדוע לנו אסור!

התלוצצתי.
הוא קיבל! כנראה — את דבר
ברצינות גמורה — גניו העירו על כך
רגעים של שתיקת־מעיקה. א!דה ־

לא עשיתי מאומה כדי להפיג פחדו.
לאחר שהתאושש מעט אמר: — הם
בור אתה בכנות שדרכנו, היא אוחו
דרך של יצחק־מאיו לווין, ושאין אנ
מעוניינים בטובת הבועל, והזוכר אתו
את עמידתו של בךגוריון בימי "אלט

לנד," 1
— אענך בכל הכנות: מאמין אני
:אמונה שלמה, כי רוצים אתם בטובת
־,פועל, אלא שיחד עם זאת, אתם תלויים
ב"שותף". והשותף הזה, כידוע —
איננו מן הקלים ודורש את שלו ולא
־ק את שלו. ולאחר שזנחתם את מי
*־צריך היה להיות השותף הטבעי, שוב
לא נשארה לכם ברירה אלא לנהוג
:"שותף" הלא־טבעי בבבן־יחיו מפונק...
!!בן, זכ1רד. עמידתו של בן-גוריון. או-
--ם זכורה גם "עמידתו" של מטה שפי?
־א. והנה, לאחר שנסיון הפוטש הפא־
טיסטי דוכא בעזרת פלמ"ח, נלקח שפ-
-א זה אחר כבוד לכס־מיניםטריס ותו־
טט הקובע בכל ענייני מדיניות־הפנים,
־כר אנו עדים ל"אלטלינד," אחרת —

:לכלית וחברתית.
— והגענו לכך, שבישיבות מרכז
:מזרחי או אגודת־ישראל קובעים, כיצד
עלי ועליך לנהוג בשבת ובענייני אישות
ובת לאכול או לא לאכול. וב"כנםח
הקטנה'' מחליטים, איך ייבנה הצבא, בתו
של מי תהיה חייבת למלא את החובה
הלאומית ובתו של מי תהיה רשאית
להשתמט וכדי לכסות על השתמטותו, —
יוכרז עליה "דתית", כלומר "בת־
טובים" שאין לדרוש ממנה עבווה
"בזויה" זו, כן יוחלט תהילה "בכנסת
הקטנה" על פרוגרסיה במסים או לא
ועל זאת אם יוכל כל שוטר או קצין
לאסור אותי אש יחשוב ש"עלול להינתן
עלי צוו־מאסר". ושותף שווה בהכרעה
בעניינים אלד, יהיו הרבנים לווין ופיש־

מן ג"עצוב, עצוב מאוד,.,
איני יודע, אם הדברים ירדו חדרי לב,

אך ידיה שתק שער, ארוכה.
ש. כורהוכפקי

X"D ל«9צוע טכנאות־הש1!1^
f ד, שנים רבות שמתנהלת מלחניו,
ן מצד רופאי־השניים בטכנאים
ו,עוסקים, נוסף על מלאכתם, גם בריפוי,
בעקירת שיניים ובהתקנת פרוטזות־פה,
אף שאין להם רשיון ממשלתי לכך.
מסתבר, שטכנאים אלו אין העבודה אצל
רופא־שיניים נותנת להם הכנסה מספקת,
יהריהם מבקשים פרנסה־מן־הצד. בכך
מופיעים חם כמתחרים לרופאים, ולא
"פלא שאירגונפ של רופאי־השינייפ נל-

חש בהתחרות זו.
 מעשה של עשרות־

המלחמה ישנר"^
בשנים, ועדיין לא נסתכמה בתוצאות
ממשיות. ואיסורים ועונשים מטעם הר-

שות אינם מועילים,
הצרה היא, שבניגוד למרבית בעלי•
המקצוע, היכולים להציע את עבודתם
לכל דורש, נאלצים םכנאי־השעיים לח-
בש עבודה רק בחוג מצומצם של רופ־
אי־שינ"ם, מצד שני אין תנאי־עיסוקו
של הפא־השינייפ מוגבלים בשוק חוק,
יכול הוא לקבל שוליות ברצונו, אף
כאלה שאין להם שום השכלה. הם
לומדים במשך תקופה מסוימת את
מלאכת הטמאות וכעבור שנים מיספר
כוהחים בעצמם מעבדה ומציעים עבו-
דתם לאותם רופאי־שיניים שמספקים
עבודה לכעליהם־מלמדיהס. כך גולר,

התחרות. !סופפ של פרחי-טבנאיפ אלה,
שים הם מתחילים לקבל פ*1ציינסיס

בבתיהם.
הסבורים שהסדר בשטח זד, יוכל לבוא
רק ע"י חקיקת חוק מפורש האוסר על
הטכנאים לטפל בחולים — אינם אלא
טועימ. משרד־בריאות לא יוכל לכונן
בולשת לצורך זה, וקכלת־חולים בסתר

תימשך איך־שהוא.
כאן דרוש שינוי יסודי ש< צצפ
מוסד הטמאות, כל טכנאי חייב להיות
בעל השכלה ידועה. הגיעה השער, לפי
חוח בתי־ספר ממשלתיים, שילמדו בהם,
מחוץ לטכניקה טהורה, גם אנטומיה,
חימיה, אנסטטיקד, וכוי. יהי כל מבואי
בעל ידיעות יסודיות בקצ!ע1. אל יהי
מקצוע זה פרוץ לכל וכפין. עמוד הטכנאי
בבחינה ממשלתית כמו בל בעל מקצוע
אחר — כמו אחות־רחמניה, כמו רואי־
חשבון וכוי. רק המקבל דיפלום ממשל-
תי יהי רשאי לפתוח מעבדה, &• שאין
בידו דיםלום יוכל לעבוד בתורת עוזר
בשכר (כמובן, חוץ מוותיקיט במקצוע)
אצל רופאי־שיניים או טכנאים מוסמכים.
כיוון שהמקצוע יהיה מוגדר, תיפתר
מאליה השאלה של "הסגת גבול" —
של טיכול בחולים ע''י אנשים שאיג6
ניוסמייפ לנך. א. כוגופלכפקי

שמושת
ועובדות

םאת י. נ1דד
עהדאללה ואווירוני־דהףי

ף* יי יום־יום בעבר־הירדן שוטפים בק־
; חורשים בג־ | ן צב של ימי־הביניים
!ל, סתם בני־אדס הולכים או גוםעיפ
:ל גבי חמור, פרד או גמל. אמידים יש

'הם סוסות בנות־יחש.
אבל יש גם שייכים בעלי מכוניות.
עבדאללד, גופו, בצאתו אח ארצו, הרי־

;ו ממריא באווירון.
ליקוי צבאי אחד של שכנינו
;יה: אי־ההתאמה בין מחשבתו של
;איש הרגיל בחיי יום־יום לקצב של
!נועת־הגמל, ובין אופני־המלחמה חח־
'ישים, שכולם על גלגלים, לעתים הצליחו
!נשי־הלגי!ן — בקרבות עם ישראל —
:התגנב!ת בזחילה; אבל מע!לם לא הצי
!יתו בהתקפח־שריונים. במלחמת־אוויד
5א נסו ־,טייסים הערביים להיכנס לקרב!
:וכן זהו קרב טיפוסי שבו קובע כושר?

*חשבת-הבזק, כושר־החגובה־המהירר"
והנה אנו מתבשרים, שהאנגלים מנח
;עבואללה אוירוני־דחף מהחדישים ביותו
?מהמהירים ביותר. מהירים מהקול. קשד
;!תאר, איך יתאים עבדאללה את אנשיו
!מהירות כזו, אגל בצד השאלת יש גכ
;שובה: יבואו אל עבדאללו, לא ו?

מטוסים. יבואו גם טייסים מבריטניה.
לא־רחוק מאתנו יחנה חיל־אוויר עכר?
: מטוםי־קרב בריטייים עם טייסינ ירדני

בריטיים.
לשפ מראית-עין רוצה עבדאללר, לאמן
:ןיספר טייסים ערביים. בעניין זד, עו1
?ש לו וויכוח עם הבעלי־בתים. אולי
; הבריטים יסכימו לא־זו תימצא פשרה
נומרופ־קלאוזוס, לכמה בדואים־טייסים

הסוואה ורומנטיקה כאחת,
גניכ־

j גניבה לא של מה־בכך. יש פלוגתה
:ןאךדאמר 132 מיליון מלארים, ומאן־
־אמר 300 מיליון דולארים. הגנב: "גנ־
־אליסימו" צ'יאגג־קאי־שק. ידוע גנו המ-
זוט שיו טמון הכסף: האי פורמוזה,
'לא קוטל־קנים גילה את דבר־הגניבה
'הוקיע את הגנב ברבים, המגלה —
",לא הוא םנאטור קונולי, 'ו"ר וועדת־

־,חוץ של סנאט ארה''ב.
ואעפ"ב — צ'יאנג הוא תקוות הא?
:!ריקנים היחידה והאחרונה. עדיין תומ•
:ים בו, תומכים בהתנגוות לצבא הסי־
:י העממי. ואף כי גלוי וידוע, שאין
־;תנגדות וו יכולה להשיג אלא רווה
של זמן, ארכה־פורתא למשטר הלאו•
»ני הכושל, שעדיין שולט בפינו, קזז'
נה־והולכת של סין. ורווח זה — במ־
וזיר שפיכת־דמים, והריסת בתים, גש-

רים, כבישים! מפעלים מועילים.
אבל גם זר, כדאי, אנגלים מחישינ
צב» להמג־קונג. התקווה: אולי יספ•?

האיום י ואולי — מלחמה!
אין כל תקווה שסוף הגנב הזה חהיו
תליה בידי בעלי־בריתו. ואעפ"כ מא
מינים אנו שיקום הפתגם העתיק. הענ
הסיני יידע למצוא את הגנבים, החמי
סנים, שופכי־הדמים, שהתעללו וצבר!
ממון — ימצאם וישלם להט כגמולכ

הלופ־פלהות - והמגבית
אנשי המשטרים האנגלו־סאכסיים דו-
דם מיוטי־בלהות.י ק!מוניםטיס 3ד"
ן!«!ניסטימ שם, בכל אתר ואתר. טוש'
1שו גבומת ותפקידים ג נגד ו;ק1מ1•
:יםםים פועלים יחד. כל אחד לפי סג־
:ונו, כל אחד לפי יכולתו. בארצות
;יוחות — בלי כפפות! בבית — באמ-
צעים יותר עדינים.* תיהושיפ אחרי
^שים המבצעים "פעולות בלתי־אצ<י־
ןגיות", משפטים, לחימת הטרייד־יונ־
יונים בקומוניםסים (תחליף למלחמה

גל וןמח־החיים של הפועל).
והנד, הופתענו; גם קברניטי המגבית
!»לנו הצטרפו, בסגנון המתאים להם,
!מקהלה הכללית. סיםמת־המגבית כיום
דא: יהודים, הבו כסף, אחרת יפרח

זקרמוניזם בישראל.
ולנו נראה, שאם יהודי יחן כסף,
הוא יתן אך ורק לבניין הארץ. ואם
;א יתן — לא יןןור גפ האיוס בקומי?

ניזם.
אולי סיסמת כזו יבולה להשפיע על
; על נוחני הלוואות ללא מישהו אחר

:ל תנאי בצידפ.
בקצוות הכרך

תושבי הכרכים לעתים א? להם מו-
שג מהנעשה בפרברים המרוחקים מה-
מרכז. ברחובות הראשיים מהלך השו-
טר המצוחצח ובקצוותיהעיר פועליג
הםכינאים. ויש שבין השוטר והסבינא•

קיימים יחסי־גומלין.
העולם און הוא משול לכרך עם סר
כרים, ידוע לנו מעט מן המעט עז

הנעשה בפינות נידחות,
האפ ידענו שטייפים בריטיים הפציצו
מן האוויר כפרים ושבטים בחימן ? הב'
ריסים לא היד, להם עניין להודיע ע?
כך: פעולה שיגרתית. ואולי היה כאן
ניסוי של אווירון חדש או פצצה חדשה
הידיעה הגיעה אלינו בצורה כזאת'
אומרים, שמלך תימן עומד להגיש ל«וי
עצת־הבשחון תלונה על הפצצת הכי

פרים.
גם פרברים רוצים לחיות.

שמועה קצת קומית
מיודענו פאוזי קאוקג'י עומד להת'
זנות יועץ ליד ממשלת סוריה: יוען

;ענייני ארץ־ישראל,
אילו היד. גלוי־לב במידה מספקת,
לריך היה להשיא עצת אחת; ל» להת•
יסק עם הארץ הזאת. לא בדאי. יש
:פאוזי ביי די־נסיון. אבל, מי יורע מר

:יעץ 7
אם מזמינים את פאוזי זה, כנראה
5ובאמת חסרים מומחים לעניין שלנו

:סוריה.
דנל הפלמ''ה

דגל הפלמ"ח נמסר לפלמ"ח על"יר'
; המוסוות המוסמכים של המדינה־בדוך
הסוכנות, הצבא־בדרך, היא ההגנה. כ?
עוד היד, מטה לפלמ"ח, שמר מיטה עיו

הדגל!
היונ
יש לו לדגל משכן צנוע מאוד: בביתו

!;פרטי של אחד ממייסדי הפלמ"ח.
אולי צריך היד, דגל זה להתנוסס
כראש כל הדגלים. אבל הוא נפסל

פוםליו — סעמם ונימוקם עמם.

גלויות 1/יצויר1ת

־!אמריקניים הללו תמורת שלוש הפו־
זות! זה עלה פי שלושת על המחיר
הנקוב אצל הצלם האמנוהי והמודרני
:יותר בתל"אביב רבתי, אבל התמוג־
מיתה האימהית של הגברת עברה אח
הגבולות הפינאנסיים היבשים, היא הו-
צ-אה את כל מלאי אנחותיה ושילמה
את אשר דרשו ממנה האמריקנים הגל־

בביס והיקרים,
וכשהגיעו הפרטים האלה למוסד הפ-
דגוגי הדגול, נוכחו לדעת, כי יא"כוח
העתונות האמריקנית, אינם אלא צלמיב
ישראליים רגילים, הנחפזים להתעשו
בתקופת הצנע, יושבים בתל־אביב ורו-

אים חלומות בניו־יודק.

!V כן, אמריקח חודרת לתוך חיינו
ו4 בגינוני הכוליטיקת, במוראות שי־
ןאגיותד" במגרריה ובכל עתרת אמצ־

נותיה מגומת השחקים והלבבדת.
שוכבים אנו לישון ישראליים גמורים,
:דוקים וברורים, והבה מהעוררים בבו־
!ר, מציצים בעתון ואין אנו מכירים
«ת עצמנו: ממששים את כל אפשרו־
: ותינו המפורשות והסתומות ומגלים

!מריקה!
הנה פרשה קצרה ומאלפת — כיצד
זדרה אמריקה לאחת השכונות הסמו־

:ות לעיר העברית הראשונה,
בשכונה זו קיים מעוךילדים בנוי
!תפארת. גדולי המר הגוהו, אנשי מעי
2זה ביצעוהו וטובי הפואגוגים האצילו
גליו ופרםמוהו בעולם. כל השיטוח
־,חדישות בפסיכולוגיה ושאר הלוגיור
:!צאו את מקלטם הבטוח במוסד זה
:פרסננל כולו מאולף ומוופלם, אפילו
־,שמש מכונה בשם ד"ר לנקיון וסדר.
והמנהל — פרופיסור לכל הדעוו
והמדעים — תלה באולם הגדול או
ו,אבט!פ1רטרט שלו ויופ־יום, בהננפו
לאולם, הוא מחווה קידה לדמ1ת1 המ
צויירת וכך נוהגים שאר העובדים וא
5ילו חלק מן ההורים דבקים בנימו

0יפ אלד,.
ולא יפלא, כי במוסד זד, מבקריג
?ניידים !אישים דגולים «ארצ1ת קרויוו
'וחוקות וכל אחד מביע את התפעלר
זו בכל השפות החיות בצרוף ציסםין
:לשונות מתות כגון יוונית, רומית או

*פילו סנסקריט,
1איש לא תד,ד" כשהופיעו במוסד
:אי־כוח עתנו אמריקני גמל, נחפזו
!התפעל והביעו את רצונם לצלם גם
m החניכים, כל אחד לחוד בשלוש

פוזות מאולפות,
כמובן, כל זה ניתן לחם ואחרי שע•
שו את המלאכה שגזלו; מהם זמן די
ממושך, הודיעו על רצונם להעניק להו-
רים את התצלומים הללו, הואיל והם
יודעיפ להוקיר גם את אלה שהביאו
לעולם ילדי־חמד שכל אמריקה תחמדב

בלבה.
לפי בקשתם ניתנה להם רשימת ההו-

רים בצרוף כתובתם המדוייקת.
לפני היפרדפ צילמו גפ את המנהל
ד.פר1פיס1ר לכל הדע!ת — וגס את הנן
בגנון הכללי. אבל בכל אלה לא הס

תפקו אלא בפוזה אהת בלבד.
לא עברו ימים מועטים וההורים זב
לביקורם הפרטי של באי־כוח העתונוו
האמריקנית. ד,מ הופיעו בלוויית התצ
לומים בשלוש הפוזות וכל אס התמוגגו
באופן פרטי וגם שיתפה את שכנותיו
בהתמוגגות זו. אבל מה נדהמה האנ
המאושרת בשמעה את הסכופ שמרשי!

IfiOJ HpHOM / מאת מ. מרד־

עכו. — הוויכוח על החינוך בעכו
העברית, הסתיים לאחר שההורים הכ־
ריעו את הכף בושמם את בניהם לבית־
החינוך לילדי העובדים, ורק מיעוט קטן

של ",דים נרשם לבית־הסכר הכללי.
ככי שנודע, כמעט כל הכיתות בבית־
הספר הכללי הן מעורערות, הואיל ואין
בהן מספר תלמידים שיצדיק את קיו-
מן. 15• ילדים שלמדו בשנת שעברה
ברית־הסנר הכללי עברו ד,ש:ד, לבית־

החינוך.
בית־החיגוך התכתח והגיע לחבר מו-

רים של עשרה חדרים.
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מאת ד"ד י, רותם

האבו להרבות בשימוש
בתרופות או לא?

לא פעט, כתום בדיק,; רפואית, הנך
שומע מפי החולד, או מפי הוריו:
"וב:1 הרופא אינו רושם שום תרופה?"
משפט זה ("הרופא אינו נותן כלום")
נאמר מתוך אכובד, וריסון, ושוכח
הקובל, או נעלמת ממנו אמת ישנו',
נושנה, כי המגע בין חולו', לרופא לשפ
ריפוי או טיכום עצו, אינו מתבטא תמיר

ברי&ום תרופות.

; "אל בתורח־הרפואח קי־ם חוק
תזיק", אפ נבצר מהרופא לעמר גמה-
לה ;ו או אחרת, אזי לפחות אל יזיק
לחולד, על־ידי מתן תרופות העלולות

.להרע ולקלקל.
לא־אחת, במקרי־מחלה מסובכים, כש־
קווי המחלה עדיין לא פוענחו, נווטה
להימנע ממתן תרופות, יש להסתפק
בכיקוח על החולה ולעקוב זמן מה אחר
מהלך המחלה, ללא כל פעלתנות. הסתע־
רות תירפבטית, האהובה ורצויה על
אחוז לא־קטן על חולים, מחט־אה ל"־
אחת את המטרה! גדולה מזו: יש בה
משום טשטוש פני המחלה ואביט ניק.
אל נשכח, כי לאמיתו של דבר, רוב
התרופות הן בבחינת רעל. כשהן ניתנות
במקום ובמידה יש בהן משום ברכה,
הו.רוכד" בפעולתה על התאים החולים,
מסלקת או ממיתר, את החיוקים, וכך
דועכת המחלה ונמוגה. הנה־כי־כן, התו-
עלת מהתרופה מופקת כשהיא פועלת
על מטרה מסוימת בתוך גוף, על מוקד
תחלואי אשר כנגדו מכוון התכשיר
התירפבטי, שונים הדברים כשנותנים
את התרופה לעתים תכופות או בשי-
עור גדול למדי: במקרים אלה עלולה
היא ?פעול לא רק על המטרד, המיועדת
לה' הינד על האזור החולד, שהגוף,
המהווה קטע מסוים בחזית, אלא לח-

רוג גפ לאזור בריא ולגרום נזק.
לא תמיד ולא בכל מחלה צריך
*לתת" משהו לחולה. אכן, הבנתו של
החולה בשטה זה היא לפעמים מצומצ-
מת ולקויה, אס קיימים יחסי אמון הד-
דיים בינו קבין הרופא, יבין החולה, כי
אפשר להבריא גם בלי שתינתן תרופה.
ומודגם שלפעמים פונים לרופא לאו־
דווקא לרגל מחלה של ממש. לא בע-
טים חפ, המקריפ של חלונות שאין להן
יסוד תחלואי, שהן בבהמת זיהום קל,
מחלד, של מה־בכך, שלא הגיעה לילל

ביטוי קליני.
אין בכוונתנו לזלזל בערך החרוכוח,
נתברכנו בעשר השנים ד-אהלונות בכדו,
גיבושיפ גמלים בשדה הריפוי, ושעל
אחר שעל משתכלל נשק־הריפוי עינו,
אולם מיותר בכל מקרר, קל של ליקוי־
הבריאות להלעיט את החולד, בתרוכות.
יש תכונה אחת, בעלת חשיבות רבה
לגבי ההתפתחות הרצויה של הילד וו,־
מבוגר, והיא החסינות. תכונה זו בש-
מעה כושר־העמידה של האדם בפני מח-
לות, קיימת, בידוע, חסינות מלידה,
שהשפעחנו עליר, קטנו, למדי; וקיימת
חסינות נרכשת. זו האחרונה נרכשת
על־ידי קליטת זיהומים. תוך כוי מאבק
אתם, יוצר הגוף גופיפים נגדיים,
המנהלים את המלחמה בהידקיפ ועוז-
רים לו להתגבר על המהלה, גופיפים־
נגדייפ אלה, הנוצרים כמעט אך ורק
בזמן המאבק עם המחלה, בהתנגשות
אתה, הם־חם הנשק היעיל היחיד הער
•מד לימינו של החולה נוכח קשי־
המחלה. מן הצורך, איפוא, לאפשר
לגוף — משפקדתו מחלה — לנהל
מאבק זה, שבו נוצרים הגופיפים הנג-
דיים. מתן תרופות בכל זיהום קל כגון
סומק בלוע (אודם בגרון בלשוז־הב־
ריות) משחרר את הגוף ומונע התמו-
דדות זו, הווה אומר, הוא עושה את
המלאכה במקומו ולמענו, ואז, כמו-

בן, אינם מצרים הגופיפים־הנגדיים.

ברור, שוויתור על תר1פ!ת אפשרי
ורצוי רק במקרי מחלות קלות, אשר
לפי מיטב הנסיון הרפואי יש ביכולתו
של הג!ף להתגבר עליהן בקלות ובמ-
הירות, ללא כל סעד מבחוץ. במקרים
של מתלות רציניות יותר אין חולקים,
כי הכרח לעזור לגוף על־ידי בהן

תרופות.
אך עובדה היא, כי אחוז גבוה של
הולים, ילדים בעיקר, באים או מובאים
לרופא עם תלונות שאין בהן ממש,
?טובתפ רצוי לפעמים לוותר על מתן
הדופה ולתת לגוף את האפשרות
.להסתדר" בעצמו עם ההפרעות הקלות,
ולהאדיר בצורה זו את מלאי הנשק
(גופיפים נגדיים) אשר ברשותו. ריפוי
מיותר ונמהר מונע פעולה זו. הילד
אינו גדל בחלל־דיק או בחממה. העו-
נגיפים, ומגע בי- לם שורץ חיוקיפ ו
ניהם לבין הילד, מגע מחסן ומדרבן
להתנגדות לגבי מחלות יותר רציניות
בעתיד, יש בו מש1ם ת1עלת וברכה,

גם החום הוא ביטוי לזיהום שחדר
לגוף. חום גבוה גורם לסבל, לכאבי־
ראש, לליאות, ואצל תינוקות לעתים
גם להתכווצויות. רצוי על־כן להוריד
את החום בעזרת תרופות מתאימות,
כדי שלא לגרום '!גוף סבל מיותר וכדי
לשפר את הרגשתו הכללית של החו-
לה. מה שאין כן במקרה של חום
נמ1ף או בינוני (עו 38,5), חוח כזי
מיותר להוריד, אם הדגשתו המלית של
החולה לא לקתה. לא יבולע לי לילד,
א כל־שכן למבוגר, אם נתן לו לקדוח
שעות מספר או אפילו יום־יומיים, כש-

מצבו הכללי אינו סובל מזה,
אין להטיל דופי, איפוא, בכות־שיכו־
טו ובמידת־מפירותו של הרופא שאינו
נבהל מחופ גבוה ומסתפק במתן הו-
ראות מתאימות בכיוון בקיו! כללי,
דיאטה וםיפול מתאים, בלי ר־שום

החפות.
זאת ועוד;

בשניפ האחרונות נתאזרחה בשדרות
ךרחבות הידיעה על תכשירי סולפה
ופייצימן. בינתיים מופיעים תכשירים
חדשים, ופעמוני המדע מצלצלים על
כיבושים נוספיפ אשר לא עברו עדיין
את מר־הניםד. !יש שמעיריפ לך —
מי בהיסוס ומי בילענ!ת !בפסקנות —
שמא כדאי "לתת" סולפה או פני־

צילין...
לא ניגע כלל בעצם העובדה, שרביט
מבין ההדיוטות אצלנו "מבינים" בשטח
הריפוי, תופעה המקשה מאד על תפקי-
דו של הרופא ועל חופש החלטתו.
נבהיר צד אחד של הבעיה, שאינו נהיר
ל"מבינים" שלנו. אם מרבים להשתמש
בתרופה מפויימת הרי הגוף מתרגל
אליה !אינו מגיב עליה במרוצת הזמן.
והיה בפקוד את הגוף מחלה רצעית,
הדורשת מתן תרופות "חזקות" (שנית-
נו בכל זיהום קל וחום נמוך) ניויכח
̂!ו מגיב שאין הגוף מגיב עליהן כלל 
רק במידה פחותה מאד, מהמת ההרגל
שהתרגל אליהן. התוצאה: מהלך קשה
וסוער של המחלה וייסורים מרובים
לחולה. אלמלא הלהיטות אחר תרופות
חדשות, שהשימוש ,בהן מסוייג ומוגדר
היטב (יש חוליפ המשתמשים על דעת
עצמים באותן תרופות ששרדו בביתם
מהמחלה הק1דמת...) בכל מקרה של
ליקוי חבריאות, ואף הקל ביותר, לא
היתד, באה אכזבה במקרה של מחלה

וצינית,
נזבור: התמפות הן חדי פיפיות.
ברכה צפונה בהן כשהשימ1ש ה1א במי-
דה בהתאם לקשי המחלה j קללה בהן
כשנזקקים להן בהפרזה ובפזרנות, ללא

גיקורת והתאפקות,

-r vWWV « 'י WWW... לבל ~
מהיריפ חדשיפ

בציו המתפרסם היום נקבעו מחיריה
חדשים לעגבניות, מלפפונים !חצילים.
לרגל סיבות עונתיות 1»זל מחיר החי
צילים ב 5 מיל והועלה מחיר העגבניות
ב־5 כיל לק"ג, מהיר המלפונים הועלר,

ב־15 מיל.
החל ממחר יהיה מחיר החצילים 0צ
מיל, הק''ג, עגבניות משובחות 85 מיל,
עגבניות סוג ב' 60 מיל, מלפפו-
נים משובחים 90 מיל ומלפפונים סוג

ב' 55 מיל הק"ג לצרכן.
נקבע מחיר מכסימלי לבוסנים בלתי־
הלו"ם. המחיר יחול גם על תוצרת מקו-
מית וגם על בוטנים מחויל. המחיר

לצרכן יהיה 3.00 מיל הק"ג.

הודעה למוכרי העופות
על כל מוכרי העופות בתל־אביכ להמ-
ציא למחלקת העופות שע"י המשרד
לאספקח וקיצוב במחוז תל־אביב (דרך
יכו־חל־אביב 1) את האישורים שניחנו
להם ע"י ־מחלקה הכלכלית של עידית
תל־אביב, המעידים על החזרת תמשיהפ
ממנות העוף שחולקו על־ידם לחולים.
המועד האחרון למסירת התלושים הנ"ל

הוא היום (יום גי),
חלוקת עופות לחולים

כתל־אביכ
נמשכת חלוקת מנת העוף לחולים

ככל אזורי העיר.

מנות השבוע בחיפה
חלב — המנה השבועית: 2,5 ליטר
לתינוק עד גיל שנה, 1,5 ליטר לילד
עד גיל 18! {? ליטר למבוגר. חלב שתיר,
־נשים הרות: מנה יומית של רבע ל"
טר. כדי לקבל י.. המנה 'ש למסור
אח התלוש המיועד לחמאה, אשר בכר-
טיס המיון המיוחד לנשים הרות. במ-
קום חצ־את משק חחולק גם השבוע
לחולים, למוסדות ולבתי־חולים מנר, של
חמאה אוםטראלית. החולים יקבלו את
החמאה כנגד הפתקאות שבידיהם בח-

נויות דלהלן;
פטיירמן — רחוב נורדוי, שטרן יו-
מך — רחוב ארלוזורוב 87, קפלר —
רח' פיזנר 23, ציון בסד, — רח' יפו'
10, אברמוביץ יוסף — אחוזה, לוי —
מרכז הר הכרמל, ניגס — בת־גלים,
שורצבך — נווה־שאנן, דב אהרון —

רחוב פבזנר 2,

חלוקת פצל יכש כירושליפ
; : 250 גרם לנפש. המחיר המנה
38 מיל הק"ג, התלוש : דף "שש" מס,
19. ירקני האזורים 5, 10 וין צר-
כניות פונים אל מזרחי. ירקני האזורים
1! 2, 3, 4, פונים אל קורים. ירקני
איזור 6, אל אירגון הסיטונאים. 'ר־
קני איזור 8, 9, אל חביב—כרמן, בחי־
חוליט !«1סד!ת פונים אל רחמים מזרח•
בשוק הלוואה וחסכון מס. 20 מחנה

יהודה.

הפגנח
נגד הנהלת הלישכה הכללית
כ־40 פועלי בני חיילים משוחררים,
הפגינו אתמול במשרדי הלשכה הכללית
נגד הנהלת הלישכה, אשר הפסיקה באו-
פן זמני אח עבודת מזכיר אגודת פועלי
הבניין בלשכה בגלל סיכסוך שפרץ
בינו ובין אחד העובדים. הם דרשו לב-
טל את התביעה שהוגשה ולחסל את
הפ־כסוכים האישיים בלישבה, הגורמים

נזק לענייני הפ1ע?ים,
מזכיר מועצת הפועלים הגיע למקום
ותבע מהמפגינים לעזוב את המשרדים
בטענו, כי העניינים שהם תובעים אוו
סידורם, לוי־או לדיון בפני מוסדות ההם־
הדרות. בשעות הערב נתפזרו המפגינים.
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פיופ הרביעי, פ' אלול תש"ט, 14.9.49, שעה 18,00,

תתקיים בבית הקברות בגחלת־יצחק

M mw% "Tim א31רה
לנפילתם ליום השנה 

הקרובים ואנשי הגדוד יתאספו בשעה 17.45 ליד שער בית הקבמת.
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ביום ד' כ' אלול תש"פז, 14.9.49 - יופ השנה לפטירת

ן היי דבודח wnna-BDii דל
תתקיים אזכרה וגלוי המצבה
| בבית־העלמין פכפר"פהא בשעה 4,30 אחה"צ,

המשפחה
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\ nnaiavan לחברנו ישעיהו גאון ולכל |
תנחומיפ בגמור! גיפתו 1

שוליית
משמר הע51ק ן

uninrrru וזניה, הילדיט ולקיבוץ ל
במות
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גצעף אתכמ 

ב גיטל, מ""קו! ורוזקוז י י א תל־

לקי0ץ להבות ה3ע1!
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פקיד משרד חבטחון בשכינת הל־
עמל בחיפה התלונן במשטרה, כי ב?ר
רימון, חייל משוחרר, הוציא מהמשרד
במיררד, 33 ל"י על־ידי הצגה פתקים

י־לינד, במלון.

תורנות בתי־מרקחת
"הבריאותי, רה' הר-־ 55,

הוציא כטך< כמרמה J .. . ו ך————ך??- .

"המשמר האזרחי"
להשלמת פפר "יזכור"

ערב־ערב, במשך כל ימי השבוע הזה,
כוקדים קציני "המשמר האזרחי" —
בשם האגף ליחסי ציבור של משרד
הבטהון — את בתי המשפחות השכו-
לות בתל־אביי ואוספים את החומר
להשלמת התיקים האישיים של לוחמי
מלחמת השיחרור. כל תיק אישי סביל
תצלום, שאל1ן, רשימ1ת על החלל, מכ־
הנ־ו, וכן שאר חומר עובדתי שיש בו
כדי להשלים אח הביוגראפיה של האיש,
החומר הזד, משמש יסוד לטופרים המ-
חברים על סמך המיסיובימ השונים את
קיצור תולדותיו של כל אחד מלוחמי
מלחמת השחרור, ששמו יונצח יספר

"יזכור".
כעל־חנות גנב -"!יו"יפ

באשמת גניבת צמיגים מהלוסך על
י. סוויני;.קי, נאסר ב. כחנא, בעל־חנות
ברחוב אלנבי 9, בחיפוש, שנערך א*־
לו, נמצא הרכוש הגנוב — נאמר ב־ויין־

השייטרר.
שדדו כית־קפד!

סיגריות למשקאות חליפים בסכינו
300 ל"י נגנבו מבית־הקפה של מ. נוי־
מן, ברהוב הרצל 96. הגנבים פרצו
יביה־הקפה דרך דדדהמטבח הבונד!

לחצר.
ההרשמה לשיכון וותיקי

ההפתדרומ !עושכת
בימים ג', די, ד,', וי, 16.9.1049—13
יושמו החברים ששניות המשפחות שי־־
הם מתחילים באותיות כי, לי, מ', ני,
סי, עי. שעות ההרשמה 8.30—1, 4—ז,

ביום ששי 8,30—1.
על החברים להביא פנקסי חבר מסו-
דרים של החבר והחברה, כרטיסי מזון
וכן תעודות הוכחד, על שנת עלייתם
ארצה. החברים נדרשים להקפיד ולהוי
פיע להרשמת רק בימים שנקבעו להם.
הדיון בשאלוני ההרשמה וקביעת התור

ייעשו עש תום כל ההרשמה.
בהפמדוומ המוריפ

הערב, ג־8 בביה"ס העממי "בל־
פור", הרצאת ד"ר ב. בן־יהודה, מנהל
מחלקת החינוך בישראל, על "הוועי-

דה הבינלאומית לחינוך בג'ניבה".
"י . *D\) \J t iS l ^t

הבוקר נעלמו 2500 ל"י מתיקו של
פקיד בנק הפועלים, בשעה שנסע בייכו'
נית "אגד" להרצליה. המשטרה חוקרת.
הערב טקפ חלוקת התעודות
לבוגרות בית־ה3ופד לאחיות
בביה"ח ע"ש בילינםון (מחוזר יי)
ובביה"ח המרכזי בעמק — עפולה,
(מחזור אי), הטכס ייערך בביה"ח בי־
?ינטון בשעה 8 בערב, אוטובוסים יוצ-
אים מתי־אביב בשעה 7.30 נערב, מרח'
בן עמי 14. כל בוגרות המחזירים

הקודמים מוזמנות.
60000 ראו את "חשלכ האחרון"
60.000 איש ביקרו בתל־!! ביב בסרט
הפולני "השלב האחרון", המוצג זד, הש-
בוע החמישי בקולנוע "מגדלור", כי-
דוע, מתוארים בסרט באמויות יתירה
מעשי הנאצים במחנות־הריכוז. כן מע-
לת הסרט על נם את המלחמה הקדה,
שהתנהלה במחתרת ע"י 'החיים, רוסים
ופולנים בצוותא, נגד השלטון הנאצי,

הרצאות ופרקי אמנות
במקומות העבודה

היום בית"ר ברקת, נעלי מגן, דן,
המלחים, מספרו, סולל בונה נ.!., תח-

נת רידינג,
בבית התרבות בשכ' התקווה הערב
ב־30.ד בחוג הבבלי פתיחה לסדרת
הרצאות על יסודות הציונות עם

ד. קריזמן.
ב־9,30 בערב ערב מחולות־עם למבו-
גרים ותנועות ארץ ישראל העובדת

בהשתתפות הלהקה המקומית,
טיול לגליל העליון, עמק הירדן ועמק
יזרעאל, ל־3 ימים בהדרכת חסדי ביום
19 בספטמבר. הרשמה ופרטים בנית

ברנר חדר 14,
וועדת התרבות של מועצת פ. ת"א
תכנסת הערב ב־8.15 בבית ב־נר ר
הדר 47. החברים מתבקשים לבוא

ולדייק.
אמדת צמחוגיה וטגעוניש

בישףאל
עורכת פעודה־צציהונית־חגיג־ת בש-
עה 19, ולאחריה ישיבה־מעניינת יש-
עה 20.30 בנוכחות שרים, עתונאים
ובעלי מסעדות־צמהונ־ות. צמחונים,

טבעוניפ ואוהדים מוזמנים,
במות

י — "רק את- ר מ א ק ן  ו טר א י ת
מול נולדה" הערב ב־30 8 יניוגרבי.

"המטאטא" — "חיות הנגב באות
העירה" הערב ב־8,30 בבית העם, כר-

טיסים במשרד "ארמון".
תורנות כתי מרקחת

אלםמן — רח' המלך ג'ודג' 1 ט־
3791; "אחד העם" קריסטל — אחד
העם 51, טל, 3851! שלוגר — רח'
הרצל 18, טל. 5064; ד''ר במק "התק-
ווה" — רח' יךיהודה 41, טל. 3587,

1 lM^3W%^m
אבדו ת<וו.ר[־ז!וות

אבדו 2 תעומת־זהוח ע"ש שווארץ
(הבנו) אבנר מס. 947929 ושווארץ
;הינח קלרד, מס 947930. יהחזיו לס-

ניף "על המשמר" בירושלים.

ראדיו
"קול ישראל"

בגלים: סגר 43.9 מסר (6820 ק"ם)
קצר 36.7 מטר (8170 ק"ם)
ב נוני 460 מטר (651,63 ק"ס)

6.45 "מה טובו", 6.50 התעמלות!

7,15 הקליטים, 7,45 פסנתר (תקליטים)!
8.15 מוזיקה מזרחית; 30 10 תקליטים;
11.00 קטע קונצרטי לפסנתר ותזמו'
רת — לבר; סימפוניה מס. 4 בפד,
מינ־ר — צ'ייקובסקי! 12,00 מוזיקה
לשעת העבודה: 12,30 למאזינים בבתי'
: ישר, חפץ, כנור חולים ובבתי־הבראה
(תקליטים)! 13,00 "קול ירושלים לח-
ייל": — מוזיקה קלסית קלה כבקשתך!
45 13 פינת הכית! 16.00 מוזיקה לש-
עת הנופש! 16.30 פאול שלזינגר, פסנ-
תר! 16,45 תקליטים! 17.00 פרקי זמ־
מכי ישראל מייזלס (טנור) ליד רה '
הפסנתר מ. למפל! 17.30 "קול ירו-
שלים": — תוכנית לנוער! א) "מהווי
המדינה" — רגבי אדמה משוחחים —
תוכנית מאת אפרים ארני! ב) "מת־
נוח האדמה הטובה" — סדרת תוכ-
ניות מעובדות ומוגשות ע"י צבי כס-
פי! 17.30 "קול ישראל"! שלישיה ממי
4 במי־מינור למור' צ'לו ופסנתר מאת
היידן בביצוע סשה פרנס, רינה רון
ומשח לוסטיג! 18,15 נעימות מזרחיות!
18.30 "קול ירושלים"! מוזיקה קלה!
30 18 "קול ישראל לנוער": א) "קול
הנוער העובד"! ב) "פינת הבול" בערי'
כת משה בן־גבריאל! 00 20 "קול יש־
ראל לחייל": — תזמורת "קול ירו-
שלים" לצבא (הנגן הראש־: אלי גורן)
בניצוחו <* קראל סלומון. ההוליסמ:
מנחם פרסלר (פסנתר)! א) קונצ'רטו
גרוס! ברה־מינ1ר (ויואלדי)! ב) וארי-
אציות סימפוניות לפסנתר (סזר פרנק)!
20,45 שיחת אורח; 21,00 המשך הקונ-
צרט הסימפוני: א) קונצ'רטו מם, 3
ידו־מימר אופוס 37 לפסנתר !תזמורת
(כםהובח! ב) קויטה על נושאים יוו-
ניים (קראל סלומון)! 05 22 "אגדות
ירושלים'' — לקט אגדור, מעובדות

לשידור גידי ו"ר ח, בךדין.
על כי"פ-ערכ ?נועד העובד

הערב ג־ג5.4 אחה"צ ב"קול־ישראל"!
"ילדי עמל מספרים על רית־ספר־ערב

לנועד־העובד".

25 שנה למות נחמן פידקין -
"«!!? ישראל-

הערב י־8.45, ישדר יוסף שפירא
ב"קול־ישראל" דברי אזכרה ליום־השנד,

2571 למותו של נחמן סירקץ.

ו לצבור גדול בכפר ו
ש \ ו ר ד  |

מתפקשיפ עדי־ראיד.
כל מי שנכח בתאונה שאירעה
בי30 באוגוהט, בי7.45 בערב פמוך
לבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי
בתל־אביב, בה נדרס איש כבן 75,
מתבקש לבוא ולמסור עדות במש־
סרת יהמר. הלוי מס. 6, קומה ג'

חדר 00. 40,

למורימ שלא ההלו בעבודה
מרכז המוריש מודיע, כי כל
המורים החיילים והשבויים,
שלא נכנסו לעבודה בי"ד בא-
לול, לרגל קיפוח שכרם -
ד את העבידה י מי מחדשים 
ומחכים להוראות הדשות שיי-

שלחו תוך שבועיים,
חומד חדש כ"ירחון הפטטיפמי"
בגליון השני של "הירחון הסטטיסטי"
מ! בא חומר רב שבמשך כל הזמן חל
עליו "איכול", יהיר, אסור לפ־רסום,
כגון המספרים על התחבורה בדרכים,
רכבות, תעופה אזרחית, דואר, טלפון,
כרטיס מלאים על סחר החוץ במחצית
השניה של שנח 1948, !הרבע הראשון
של 1949. כן באים בירחון פרטים ומס-
פרים על הייצור בחעשיה, האינדבס,

התעסוקה, שכר עבודה וכוי.

נפתהות מהעדות בתי־חפפר
כל המסעדות בתי־הספר, מטעם מפי
על־ההזנר, שליד משרד הסעד במדי-

נה — נפתחות היום.
כוועדת הביקורת חמרבזית

של ההפתדרות
ישיבת המליאה בהרכבה החדש תת-
קיים מחר ב־11 לפנה"צ, באולם היש"

בות של הוועה"פ,
מפעולות ויצ"ו למען
הקיכוציפ החדשיפ

זד, מקרוב נוסדה המדרשה החקלאית
ע"ש רופין לחברי קיבוצים חדשים
לשם הכשרה בכל ענפי המשק החקלאי.
לפי בקשת הנהלת המדרשה קיבלה
על עצבה מחלקת ההדרכה של ו־צ"ו
את הנהלת ענייני ההזנה, שתי מד-
ריכות ויצ"ו סידרו מטבח־לימודי וצח?
םו־םצרכים והנהלת ויצ"ו הקימה צרי-
פים במקום, לאיכסון תלמידות הקורס
לבישול !לאפסנאות? הקורס הוא ת? ה-
חודשי ן תחילה חודשיים במטבח הלי-
מודי של ויצייד בתליאריב, במקצועות •
בישול, הנהלת־מטבח קיבוצי, הנהלת
מתסן־מצרכים ז וחודש שלישי במד-
רשה ע"ש רופין. שם משלימות את
לימודיהן ע"י עבודה מעשית — כל־
רלתס של כל משתתפי המדרשה ובו
בזמן משתתפות גט בלימודים במדרשה.

הקורפ דעפרניפ
מטעפ המרכז לתרבות

על המשתתפים בקורס לבוא היום
ב־2.45 אחה"צ לחצר בית הוועד־הסועל
של ההסתדרות. מ1ם יוסעו לבית הספר
לפעילי ההסתדרות. פתיחת הקורס
ב־4,30 אחה"צ. ההרצאה הראשונה; דב

ן — הספרות העברית. ד ס
חיפוש קרוגיפ

ץ, חדרה, שכ' עוב- י ב ו ק ב ל פנינה 
דים — בית שמחץ, מחפשת אה פדויה
ר י ז י נ י ד ג מפולניה, דוייברויד,־

גורניצה.
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: מיכאל טאוכח המנצח
היפח, יופ רכיעי 14.9 ? ירושלים, יום רביעי I 21.9 תל־אכיב, יום חמישי 15.9

תיאטרון "ארמון" ב־9 5 "אדים"" ב־9 בערב 5 "הנימה" ב-45 8
I .כרסיסים במשרד גינצבורג, הרצל 25. \ כרסיסים אצל כהנא

ד ותל־אביב 1 ל1 ד ^ ^ ו קולנע 
ן . ן
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1 עם ג. רובינסון, ב, לנקסטר, מדי קריהמ-אנפ \
a ־
§ עלוש הצגות ליום! 9.30 — 7.30—3.30 !
= , I
2 ההנחות וההזמנות כמלות. ־
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למדו עברית:
ת, — פתיחת שיעו־ י ת ח ת ־ ה פ י ח
רי־הערב לעברית מטעב המחלקה לתר-
בות של הממשלה ומטעם העירית -
הערר ב-8 בבית־הםפר "מרכז" (רח'

צביון 6). מוזמנים כי המיידים
נ'יפ דהר לכיתיקפח

מכונית צבאית, נהוגה בידי דוד אםינ־
גו, פגעה ביום א' אחה"צ באולגה חורי,
בת 48. הדבר אירע בפרשת הרחובות
הנביאים — הרצל בחיפה. נהג המכו-
נית אפף את הפצועה, שנגרכ, לה שבר

ברגל, והביאה לבית־החולים רוטשילד.
נהג ג'יפ, שניסה אור ליום ב' להניע
את מכוניתו ע"י דחיפה, גרם לכך
שהמכונית דהרה במורד לגן הקנה
"מגדל", בפרשת הרחובות הל־הי —
בייפור. לבית־הקפר, נגרם נזק קצן ואיש
לא נפגע. בחורה, שישבר, בג'יפ הצ-

ליחה יקפוץ מתוכו.
כמ פ היפר,

; הערב ה יז ח א ם  י ל ו ע ת  י ב
ג־8, ערב מקרא ומשחק — א, קמזאי.
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בתוקף סיינויוהי לסי תקנה 3א לתקנות ההגנה (למעת רוחים מופקעים)
1944 ויתר סמבויותי, הנני קובע את המחירים המכסימיייס שבהם מותר למכור,

לקנות או להציע לקנות את המצרכים דלקמן!

ניחיר מכסימלי מחיר מכסימלי רחל
במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן מי1ם

ירקות טריים
עגבניות מין משובח 65 גייל ק"נ 85 מיל ק"ג 9.49 14
סוג ב' 40 מיל ק"ג 60 מיל ק"ג הניחיר הקיים
מלכפונים, כיין לשובה 70 מיל ק"ג 90 מיל ק"ג 14,9,49
סוג כ' 40 מיל ק"ג 55 !ייל ק"ג 14.9,49
חצילים 35 מיל ק "ג 50 5ייל ק"ג 14.9.49

גיחיר מכסימלי לחיו גיכטימלי יחיו גוכטימלי
המציך יי־בירד, לס־טונאי ביורירד, לקמעונאי בציכירר, לצרכן

החל מיום 14.9.49 החל כיום 49 14.9 החל מיום 21.9.49 ___
בלתי קלויים —.225 ל"י טון —.236 ל"י טון 300 מיל ק"ג

בקר ־* מהמשק, כל הגזעים פרט ל"בלד- — החל מיום 4.9.49
סוג אא' 264 מיל ק"ג
סוג א' 254 מיל ק"ג
סוג ב' 234 מיל ק"ג
סוג ג' 214 מיל ק"ג
j סוג ד' 194 מיל ק 'ג

צ. ליובושיץ, רשות מפקחת

־־"~ משרד חאפפקח וחקתלוכ
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נרהית פגישה
פגישת חברות המפלגה, העובדות
בקליטת עיייה, שנועדה להיום —

נדחית.
ישיבת הוועדה הפוליטית

ישיבת הוועדה הפוליטית תתקיים
ביום ה' ב־9 ביוקר, בדירת המרכז.

ישיבת מזכירות המרכז
ישיבת המזכירות תתקיים ביום ה'
ב 12 בצהד"ם ולא היום ב־9, כפ־

שכורסם,
ישי5ת הוועדה הכדכדית

היטיבה רתקייבת הערב ב־8.30,
בדירת המרכז.

הפרי מפ"ם
בוועדת ה^"קורת המרפזית

הידינו גוועות הביקורת המרכזית של
ההסתדרות גותכנטיש מחר, לפני ישיבת
המייאר, של הוועדה, בחורו של

ש. ט י ל מ ן, 9כ לפה"צ.
כי:ופ מהוזי גתל־מונד

בשבת ייערך בתל־מונד כינוס נ־דיזי
של היופלג", בהשתתפות בני מהרשק

ויווין.
בחטיבה הצעירה. — אסיפת
חברים (ברנר 14) ב־8.30 — הרצאת

אבני. אוהדים מוזמנים,
כרכיר. — ניחר תתקיים אסיפת

הברים בהשתתפות קוסו.
נדחתה ישיבת

מחלקת המושבות
הישיבה שנועדה למחר — נדחית.

וו,. "»'»<! ~ ו
פגישת החוג התקיים מחר ב־8.30
ידידת המערכת, שורות רוטשילד 60,
קריה־יש. — אסיפת הסניף בהש-

תתפות י. יסעור — הערב ב־8.30.
•אסיפת עולים חדשים בהשתתפות

N, לויט מחר ב־8 בערב,

קרית־עמל, - ישיבת הוועד -
הערב ב-8,30 בלשכת העבודה.

בית־עולים קרית מוצקין. -
אסיפת חברים ואוהדים בהשתתפות

ל. לווין — הערב ב־30.ד.
בית-העולים בת־גלים. - אסי־
כת חברים ואוהדים בהשתתפות מ.

קרושביץ מחר ב־<'.7.2 בערב.
אטיכת הב- בית־עולים אחוזה. -
רים ואוהדים בהשתתפות פ. כרמלי

וד. דוידוביץ מחר ב־30.ד בערי
נהריה. — ישיבה למועצת הסניף -

מחר י־8.45 בערב בבית־הפועלים.

\ lira דחוף \
WWVWWWVWWWV
המחיר: שורד. (5 מלים) - 150 מיל

משמר"היס, מהנח הנוער העובד
מירושלים — עליכם להיות בתל־אביב,
ימזביתת הנוער־העובד ביום ששי 9 16
בשעות שלפני הצהר"ם לפגישה עם

ו ן. ש ר ג הה' 

?"ולצמ", עבוון — מסבים לקבל
אד, התדר. הודיע לי לגבעת־ח"ם, טל-
פונית או במכתב אבסכרס את הכתובת
המדוייקת. בףאהרון
ל",™ בצד, גבעת שמואל — בשבת
ביוקר ירצה אצלכם החי דוד קוטלר.

פרץ מרחב
אמנון כרובי. — המסיבה השבוע
ביום וי. הנך מוזמן. יהודה שבק

לניח פרובר. — הפגישו; ביום רבי-
עי ב-9 יבוקר. וש"ן

ביה, — אתה מתבקש ?סור ג מ. 
למזכירות. קופ1

מ"חפ, להבות חבננן — ביום ד' ב־3
בתחנה הייריזית, עבור א^ל ,,היוצק".
חנניה

W«1>W\y<^m>\^^̂ ^,< l̂ti!<illW>^̂ ^»WW»/V»/% /̂W'>^̂ ^»/\ »̂% /̂<

הודעה דחופה־ לכל מזכידויות הקבוצים
ץ של חהםתדרות הציונית ו ל ח ה ו מחלקת הנוער 
מבקשת מהמשקיפ שבהפ השאירו פ»ודנטיפ מאנגליה
\ שגיןןדו בארץ, פ פ ר י ל י מ ו ד של הלשון הפפרדית,
, ת, ד. 92. ם י ל ש ו ר י י כי יעבירום מ י ד למחלקה לפי הכתובת .י 
־ספרים האלה הוזמנו במיוחד עבור הסמינריון לשליחים, ודרושים

באופן וחוף.

n^num §1^וו1ל :| 'Kl 
wan 

I
I ר 0 נ י ב ת  י ד ו ה י
5 מודיע על התהלת הלימודיפ פיופ 15 פפפטמפר. ?
I .שעות קבייה! רכל יום מ־5—7 אחה"צ \

i תל־אביב, רח' ארלוזורוב 80, פנת רח' שלמה המלך, 5

o

חיות חננכ כאות העירה
חערב 13.9 ביח חעם בתל־אביב
יום ה' 9 15 "ארמון" בחיפה
מוצ"ש 9 17 בית העם יתל־אביב

הצגת בכורה
ש9ו? הש&זרות אשר לשלמה"

"
יום ג' 20.9 בית העם בתל־אביב

התחלת ההצגות הרגילות ב־8.30 בערב.

תיאטרון
סאווד?

הערב 13.9 ,רק אתמול נולדה"
ב־8,30 במוגרבי תל־אביב

יום ד 14.9 "רק אתמול נולדח"
ב־8.30 באולש "נעמך ראשון־לציון

יום !ד 15.9 ,,רק אתמול נולדה"
במוגרבי תל־אביב

התחלת ההצגות הרגילות ב־8.30 בערב

;עצרו השודיפ גגניפות
ושוטטות

א. ד", בת־ 15, משכוגת־החקווה,
נעצרה באשמת גניבת כ&פות, מלגות
סכיניפ ועטינובע מדירת טובה ויק־
שיל, שדרנת־חן 14. בשל גילה הרך

שוחררה בערבות.
א. כ, נאסר באשמת שוטטות בנסי־
נוח חשודות גחחנח־חאוטובוםיפ המר-
כזית. הצוו־כן נאסר ההייל 5. א" שנצי־
צא אף הוא משוטט בנסיבות חשודות

ליד זוג צעיר על שפת־חים.
הפיל טרנפפורמטור מהעמוד
בהתנגש מכונית־טנדר בעמוד־חשמל,
הופל הטרנפפורמטור מהעמוד ופצע
את הנהג על מושבו. הוא הועבר ל«.
ד א. התאונה אירעה בכביש ת"א—

הרצליה.

פופ נהרג בתאונה
מכונית־משא פגעה בעגלה רתומה
לסוס, נהוגה בידי העגלון י. אייזמן.
פצעה קל את העגלון והרגה את הסוס.
הנהג ב. הייט, מרחוב מרכז מסחרי
55, נעצר ושוחרר בערבות. המקרר.
אירע ליד רחוב מאזה, בכביש פתח־

תקווה,

רבית המשפט המחוזי בתל־אביב
תיק ירושות 805/49
בענין עזיון המנוח דוד קושניר ז"ל

מתי־אביב.
המבקשת! חיה קושניר, מתל־אביב
ע"י ב"כ עורך דין ר. טליתלן, יהודה

הי־וי, מס. 40, תל־אביב.
ה נ מ ז ה

להוי ידוע כי המבקשת חנ"ל פנתה
לבית המשפט המחוד בהל־אביב בבק-
שה למתן צו המכריז על ירושת עז-
בונו של הנינוח דוד קושניד !ירל־אריב
ויי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל

כתום 10 ימים מפרסום הזמנה זו.
כל התובע טובת הנאה חייב להופיע
במקום ובשעה הנ"ל, שאם לא יעשה
כן י«.ן בית המשפט אי. הצו אשר

ייטב בעיניו.
י"ד אייול הש"ט 49 8.9.

{-) ב. גלעדי
רשם בית המשפט המחוזי תל-אביב.

הקיבוץ המאוהד

a 1 ש ד ה-נ ח
קבוצת פועליפ

להתישבות שיתופית בע"מ

באספה הכללית מיים 49 18 1ב־
חרה מזכירות בהרכב דלקמן ן

שלטה אפךשושן
ראובן צירלץ
פרץ כנדיקט
ו"וטה פינצ'וק

פנינה כין
אליהו הלוי

שלמה כד־ניכ
שלופ ערמון

חתימת כל אחד משלועת הרא-
שונים בצירוף החותמת מחייבת את

הקיבוץ.

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב
תיק ירושה מס. 794/49
בענין המנוח שלמה פרלוןן מתל־אביב.

המבקשים:
1) יששכר םרלמן מתל־אב-ב,

2) צפורה פקר, מתל־אביב,
3) רבקה הרצל מתל-אביב,

ע"י ב"כ עו"ד י. גורניצקי ושות' מתל־
אביב, רח' אחד־העם מספר 13.

ה נ מ ז ה
בתוקף צ1 מבית המשפט הטחתי
מהיום, הריני מזמין כל אדם להופיע
בבית המשפט הנ"ל תוך 10 ימים מפר-
סום הזמנה זו וליתן טעפ, אם יש בידו
טעם בל שהוא, מדוע לא תובח, לא
תקוים ולא תרשם הצוואר. האחרונה
ן ומדוע לא מ ל של המנוח שלמה פ ר 
תנתן תעודת קיום צוואה, שאם ייא כן,
יתן ב־ת המשפט את התעוור, ואת הצו

הנ"ל כאמ!ר.
!—) ב. גלעדי, רשם.

יום י"ד לחודש אל!ל תש"ט.
(8 לספסמבר, 1949).
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ב:3תי־־־וז31803וע
כ ת?-א3י

אוריון: מסילת סרסוגה
! בשעית; 9,30 — 7,30 — 3,30

אסתר: מעשה בזמר
ישעית! 9.30—7.30 — 3.30

אופיו': האביב בכל הדר! (3)
בשע־ת: 9,30 — 7,30 — 3,30

אלנב': אידיליה יהודית-אירלנדת ו
בשעות: 9.30—7.30 — 30 3 •

גן רנה: היי ז'ולסון
בשעות: 9,30 — 7,30

: כלש היו בני מגדלור
בשעות 1 9.30—7.30 — 3.30

(2) מוגרבי! חי־ הפקר
בשעות: 9.30 — 7.30 — 3.30

עדן: נ־רד על הבאונטי (2)
בשעות: 9.30 -7.30 — 3.30

שדרות: אהבתיך לנצח (2)
3.30 — 7.30 — בשעות! 9.30

"נגה" — גבעתיים — ג'סי ג'יי«0
בשעה 8.30 בערב

ה פ י ח
: ברלין אקספרט מאי

3.30 — 7.00 — 9.00 } 3 הצגות

*'J« 7י בבית המש0ט ד!מ1זוזי בת
תיק ירושה מם. 800/49

בענ־ן עזבון נח רוזנברג מבת־ים.
המבקשת: חוה, (אוד.) רוזנברג מגת־
ים על ידי בא־כוחת עורך הדין ד"ד
ע. זיינבל, מרח' אלנב־ 119, תל־אביב.

ה נ מ ז ה
להוי ידוע כי היובקשת הגישה לבית
ד.מש«ז המחוזי בתל־אביכ בקשה למתן
צו המכריז על ירושת בעלה המנוח
נח רוזנברג מבת־ים וכי בית גזשכט
זה ידון בבלשה זו כתום עשרה ימיט

מיום כוסוט הזמנה זו.
כל התובע טובת הנאד, בעזבון הנ"ל
יבוא לבית המשפט או יתנגד ככתב
תוך התקופה ה:"ל, שאם לא כן 'תן

בית המשפט צו כטוב בעיניו,
י"ד באלול תש"ט (6,9.49).

(—) ב. גלעדי, רשם.

אחד הגנבים הוותיקים בתל־אביב
ובילל עבר פלילי עשיר נאסר הלילה
ע"י משמד־שוטרים־גייד, — מוםד י!־

מן־המשטרה.
הל-לד, ב־3,45, בעבור משמר־שוט•
דים־נייד ברחוב הירשנברו, הגיע אליו
קול צעקות מדירת מ. נועם, הגר בקו-
מה השנייה. הבית הוקף מייד, ונתפס
פורץ־חדירות הנודע ב, ר ז נא ל, שנחי
בש בכלא, המשטרה סבורה, כי העציר
ביצע שורת התפרצויות וגניבות בזמן
האחרון בתל־אביב. ב. רונאל עזב לא

מזמן את כותלי בית־הסוהר.

נתפפ גנב וותיק



mra-nor משים בסוריה
ם, יום בי. — ?פי ירושלי
דווקת־הבחירות החדשה בסוריה,
שפורסמה אמש בעתונות הערבית,
יהיו בפרלאמנט הסורי 90 איש.
14 מקומות ישמרו מוצריפ וליהו־

ידט.
ראוי לציין, כי זכות־הבחירה
לנשים, שהונהגה על־ידי חושני

זעים, נשמרה גם בחוקה החדשה.
בעת־ובעונה־אחת הבריז גם נחאם
פחה, מנהיג ה"וואפד" במצריים,
כי הוא יכניים למצע־הבחירות של
מפלגתו דרישה להעניק זכות־בתי*

רה לנשים.
דבר זה הכריז נהאס באסיפה

של נשים.

-MWETftgpS
שנה לממשלת ק"

/ ראש־ממשלת צדפת, חוגג ק י <
את יום השגה לקיום ממשלתו. אף
מג/שלה אחת מממשלות הריפובלי־
קר! אחרי שיחרורה לא הגיעה לא-

ו "!ת־ימים מוי
הסימן המובהק ביותר ל"ייצוב"
המשטר בצרפת, אם לדון לפי הצהרתו
של קיי לפני בחב .אםושייטד־םרס"
מריקני, זהו... ריבה התיירים הש- הי
גה, לע!מת םחדם 1מםני מהומ1ת קו־
מ1ניפטי1ת בצרפח אשתקד. התפאמת
זו של ראש־ממשלת צדפת מזמרה
במקצת את התפארותו של מי סו-
ל י ני בזמנו על ה"םדר" ותנועת־הר־
כבות המווייקת, שמשטרו הבטיח לאי־

טליד, ולמבקריה הזרים.
אך לצד תרועתו על "ביטלל הסכנה
הקומוניסטית" נשמעים בדבריו של קיי
צלילי דאגה למה שעלול לקרות אם...
ופסק זרם הדולארים. אמת־נכון, הקו-
אליציה לזעליר, מושתתת ממשלת קיי.
קיימת אך־ורק בזכ!ת ה"עניין המשו-
תף" בקבלת הסיוע האמויקני. אך
מילו של המלאי סיגלה לעצמה צרפת
יותר ויותר במשך השנה האחרונה את
שיטות ה"ק:;פיטאליזם החופשי", על כל
מגרעותיו לגבי המוני העמלים, ביי?

מיד נעיר,
או8נפ, החנרות מלאות כל טוב
ולצד היבדא גדל גם הייצנר תפנימי
בענפים מםויימים, אך לעומת־זאת,
רמת־השבר הריאלי ה1טיפה לרדת, קבר
גות קאפיטאליסטיות מצומצמות צג־
וו רווחים גדולים, אך סיבויי השקעתם
בארץ עצמה מן מצומצמות, בגלל צימ־
1ום השוק הפנימי. חוגי תעשיינים
ובאנקים צרפתים משתדלים להשיג את
הסכמתם של האמריקנים להשקעת הון

*ופתי בתעשיית רוו בגרמניה. י
השפעת המוציאליגזטים והסאתוליפ
זודימוקראמים פוחתת־והולכת הן בקרב
העם והן בקביעת הקוד הממשייתי.
לע1מת־זאת גובדת־והולכת השפעתו
?ול הימיו הבורגני, בראשותו של ר י י־
גו ורנד, מאיר, הנהנים מיוידותפ
המיוחדת של הנציגים האמריקייים
הממונים על תוכגית־ניארשאל. צרפת
נןוזרת במידת יכולתח ללחץ האמריקני
5ל בויטניח. כוי לאלצה לחםתלק משי־
*ות־הפיקוח בסחדהחוץ, להוריו את
*יעוד הלירה ולוומד על שרידי זיןי?

!ואותה הכלכלית.
«. ג.

בוו" ידו! באוה־ב
mm wnm»ל עצירת

. — חיום ייפגש ן ו ט ג נ י ש א ו ו
בווין לשיחות עם דין אצ'יסון, על
בעיות אסיה, ב־ל1 בט-טמבר, עש בו,ו
שומ.ן, שר־החוץ הצרפתי, ידונו שי-ו-
שת השרים על ג, מציה ואוסטרית ובע-

יות אירופיות אחרות.
ב"שיחות אסיה" ידונו בין הש.:ר
ביקורות אלה: צעדים ":ורך גבולות
סי! למניעת החקרניות קוצ־וניזם דרו־
! עזרה אמריקנית להונג? מודמזוחה
^ונג הבריטית, אם תותקף ע"י הקו־
מוניסםים 1 כיצר למנוע נפילת פ1ר־
,־ מדיניות־ מוזז', לידי הקומונ־כטים
מכחד בריטית־אמדיקנית משותפת ליגיבי
סין העממית. (י1 פי.)

ת ל ־ א ב י ב, יום א'. — "הת-
פשטות האבטלה נעצרה בשבועות
האחרונים, ויש לציין ירידה במס-
פר הנרשמים יומ־יופ בלשכה —
אמרה היומ שרת־העמדה, גולדה
ן, בשיחתה ב"קול־יש־ רסו מאי

ראל".
ג. מאירסון הצביעה על הביטוח הסו־
ציאלי כעל השאיפה היסודית של החב-
רה המתקדמת, והבטיחה, ששאיפד, זו

תוגשם אצלנו בעזרת המדינה.
"האוייב «ס' אחד" לביטוח הסוציא-
לי הוא חוםר־העבודה, משום כך הוצ־
מדה המחלקה לעבודות ציבוריות אל
משרד העבודח. הפקידה של מחלקה
זו הוא, לכאורה, להקים בניינים, לס-
לול כבישים, לבנות סכרים ונמלים —
אך במידה רבה קובע עתר, היקף עבו-

דותיה את גורל התעסוקה בכלל.
להלן דיברה על השותפות הנאמנה
גץ המדינה 1ההסתדר1ת וכן על הג-
ברת ד,ייצ!ר, ש"תיפתר ע"י הממשלה,
אירגוני נותני־העבודה והאיגוד המק-

צועי".

ה*\,33&לה 1*1צדה""הת3שט!ת
HIOSP

שו£1־הע3ו?"ה

תביעת ישראל לשטחים שצבא־ההגגה כבשם ——
יסנים־ .בלתי־הו.יונית° בעיני ה"89

!ווודת־הפ"זס ס"מה "ש,13ת־3ר,זרה 33ר11ת

ל ו ז א ן, יופ כ/ - וועדת־הפיופ הודיעה היופ למשלהות
ערג וישראל לשיהות השלומ פאן, בי התביעות הטריטור-

יאליות שהוגשו ע"י שני הצדריפ אינן הגיוניות.
בתזכיר שהוגש לשני הצדדים ערב דהיית שיהות לחאן, מב-
קשת וועדת־הפיוס מממשלות ישראל, מצרים, סוריה, לבנון ועה"י.

לעיין מחדש בתביעותיהן.
הערבים תבעו, כי חלקי א"י שהוקצו לישראל בהתאם לתוכ-
נית החלוקה יימסרו ל־700־אלף הפליטים הערבים לצרכי יישובם
¤דש. ישראל תבעה, כי יורשה לה להישאר בשטחים שהוקצו
לערבים בהתאם לתוכנית החלוקה, אך נכבשו ע"י צבא ישראל

בתקופת הםלחםה.
וועדת־הפיום ישבה היום בישי•
בות־הפרידה שלה הנפרדות עם
המשלחות הישראלית והערכיות,
עשרים שבועות אחרי שהתחילה

את עבודתה בלוזאן.
דובר הוועדה אמר, גי תביעות שני
הצדדיפ "עדיין משאירות פתח למו"מ
נוסף", שיחודש בהתכנס הוועדה ש!ב
בסוף חווש א1קט!בר בניו־יורק. !!עדת־
הפיוס קיימה היום את ישיבתה האחרונה
בלוזאן עם נציגי ישראל וערב! אך תי-
שאר כאן עד סוף השבוע! כוי לאשר
את הדו"ת שלה על ."התקדמות'' השי-

חות לעצרת או"ס.

•שלח! !ציגים לניו-ודק
הדובר הוסיף, ני משלחות ערב
וישראל הסכימו ד,יז& לשלוח נביגים
לישיבות הוועדה בניו־יורק, אף כי הע

ובים הביעו את תקוזתם, שלאחר ת1ם
עצרת או"ם תיערך הוועידה במקום אחר
ולא בניו־יורק, שהיא לדבריהם, «יותר
מדי פררישראלית''. בתחילת השבוע
הבא יועברו משוויה הראשיים של
הוועדה לירושלים על־יוי מזכירו, ו"ר
פאבלו אזקרסה. רק שלושת החברים
העיקריים של התערה: סול פווסו. בו־
א1ס1ז'דו וחוםיין 'אלצ'ין, ייצאו לגיו־

יורק, כדי להשתתף בריוני העצרת,

שילוח !ששון ח!זר־ם
ראובן שילוח, אחו מראשי המש-
לחת הישראלית, ייצא מחר לפאריס ויח-
זור בורך האוויר לת"א מחר בערב.
ן, חבר שני של המשלחת אליהו ששו
הישראלית, 'חזוו לת"א בסוף השבוע?
ואש המשלחת הלבנונית יצא הערב לאי-
טליה בדוכו לבירות. הוא נתמנה ואש
המשלחת הלבנונית במושב העצרת
פי. וסנו''א! בלייק־סאכסס, ניו

ו י ם, "דימוקראט הוכ־טי", נב,"־ . ו בון, יום בי. — תיאוחר 
לנשיא ראשון של הרפובליקה הפדראטיבית הגרמנית־מערבית,

ברוב של 406 מת,,' 801 קול,
"היכרי' מודיע, כי הכתם
̂;נשר למצוא בהרס הוא, שבהיותו ציר ליבראל־,ה"יחידי" ש
ברייכסטאג, בשנת 1933, הצביע
בעד החוק, שהעלה לשלטון את

היטלר.
ניתן לשער, כי 35 הקומוניסטים
הצביעו בעד שומאכד, אם כי הוא
אנטי־קומוניםט מובהק, כי מיספר חלו-
לות שקיבל שווה כמעט בדיוק למיהפר

הקולות של שתי הסיעות האלו.
(רויסר)
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נשינן ו.01נית ה112ו"<ז

, יום ב'. — אדוארד ן ו ד נ ו ל
אלול, לשעבר פקיד בממשלת
מאלטה, אמר היום, כי לדעת
בריטניה אין עוד ערך רב למאל•

טה בתקופה האדומית...
אלול, לשעבר נציב מאלטה
בלונדון, ומינטוף, םגן ראש־
ממשלת מאלטה, התפטרו מתפ-
קידיהם אחרי מיבסוך עט ראש־
הממשלה בופה, בקשר לשיחות
הכלכליות עם בריטניה. אלול
אמר במסיבת־עתונאים, כי ברי-
טניה היא רחבת־יד כלפי... גרי

!ניד,.
על האולטימאטופ המאלטאי
אמר: .,הוא לא יפהיד אפילו
עכבר, לא בל־שנן שר בריטי".
( אפ )

"w ערד רב
למאתזה בתקופה

11VJ EL1111הךלףת Dinna,
וו אש י נ גטו ן, יום בי. — שרי־
הכספים של ארצות־הברית, בריטניה
וקנאוה הודיעו היום, ני השיגו הסכם
על האמצעים שיש לנקוט, כדי שברי-
טניה תצא עד שנת 1952 ממצוקת

המלאוים.
בהודעה הרשמית שנתפרסמה נאמר,
כי יש סיכוי, שיושג ,,שיווי משקל
צשביע־רצון בין אזורי הסטרלינג וה־

וולאר, בשנת 1-952".
בהודעה גלולה תוכנית רת 10 נקו-
דות, לגישור "התהום הדולארית", הנפ-
ערת בין קניותיה של בריטניר, ומכי־
רוחיח. (רויטר)

D'IUIIT תזכו
י3!ו00 הי<0

ז א ן. — היום תפרסם ווע־ לו
דת־הפיוס את הדין־והשבון, בו
מוצע כינון משטר בינלאומי בירו-
שלים• תזכיר זה יוגש למליאת־
העצרת של או"ם במושבה בניו־

יורק.

iminn "m
w TO 0מעי
ira וו^שלג

מאת כתבנו
ן, יום ב'. — נודע כאן ו ד נ לו
ממקור מהימן, הבקי בענייני חב-
רת האשלג, כי הידיעות שנתפר-
סמו בדבר הידוש העבודה במפעלי

האשלג' הן מוקדמות למדי,
חידוש העבודה בצפון ים־המלח, נא-
מר לי ממקו! אלה, כרוכה בהסדר
מדיני שאינו אקטואלי לפי־שעה. המפעל
בדרום אינו טעון .וי'ןוס, ולפי מצבו
כעת אפשר ,חדש בו את ,עבודה לאל-
תר, אך לעו ,ז ינת טרם נמצא י־ זדון
מעשי להובלת התוצרת ג השימוש
באמצעי התחבורה הקודמים מחייב מע-
בר חופשי לירושלים, שמתוך הטעמים
שהוזכרו, אינו אפשרי. הפתרון חוא
בסלילת כביש המקשר אח דרוס יט־

המלח עם באר־שבע.

מענבר בםנבית הםאןחדת
מאת י. ז. לוריה, כתבו המיוחד של "על המשמר"

ד ק, יום ב'. — ל"חרי ווים ה נוקב, שארך שמונה ו י נ י ו־ 
שעו!נ, קיבלו 800 נ.נ'גי הקהיל!!נ היהודיות תוכנית בת ארבע נקו־

ר!,., ;"יק!! 0/!ובר הבםנ!ינ1 בג/י.בית־היהורית־תמאיהדת.
הנקודה תר"שונה היא, אירגון "קבו־
צ, 11 מ<1כ-1ו1" של מנהיגי !,קהילות,
!< יט קט-ות וגדולות, יח ו בע! עי3ק,
את גביית ו,!־,!", בויות הישנות ויקמו

הת מות חדשות.
ם, .נק ב. הבט,1ת מילוות מ,.ת ב

יו. ו, נג! ע, בית הח"-ווז J ,,יו ב,
-"ןוu ,1 ',,..יו .וח ג. /-"ו,, /ק,
יים, ויגו-.־ את ב,^צב!ת קערכיס מקומ
החסכונות לרשות המגבית, כדי שזו
תוכל להוציא את ה"לוקים מן המד!.1ת.
ד. לכנס בעוד חוואים 1!<'־דד! י.ר־
צית ליתכנון מב"<י האגבית 7*גת
ילות, שלא יקבלו 15:0, ולדרוש מהק,י,
על עצמן כל התחייבויות מקומיות לש-
נה הבאה, בטרם ידעו את דרישות

המגבית המאוחדת.
הוועידה לשעת־חירום ננעלה ע"י
ן, יו"ר האגף הא- לדמ ו * ד'ר נחום 
מריקני ש; הסוכנות, שאמר בין הי־
חר, כי יש לצקת כל פרוטה הניתנת
להשגה — אל תוך מדינת ישראל, שהיא
הקובעת למעשר, את גורל יהודי העו־
לם כולו. הוא ה ו,יר ו!;מר — מוסיפה
םוכנור םט''א — כי מדינה יהודית בת
מיליון, או שני מיליון חושבים, לא
תוכל להחזיק מעמד, אם העם היהודי

יכל מקום ומקום לא יזדהה עמה.
בנאום הנעילה של הוועידה אמר ציר
ישראל בארה"ב, אליהו אילת, ש"הח־
למות הוועידה יעודדו את מדנח־ישראל

וכמוחן כנצחון מדיני גדול",

טוליויןטי שנה ליריביו
/WUWVMVWVSAAAAA/

רומא, יום בי. — מנהיג
ו;ק1מ!ניסטים האיטלקיים, פאלי
י, הכחיש את- ט א י ל טו מירו 
מול את הידיעות, שהקומוניס-

טים נחלשים במדינה.
"אחרי שנה של מדיניות ממ-
שלתית ריאקציונית — אמר בנ-
אומו — יש למפלגה הקומוניס-
טית כ־200 אלף חברים יותר
משהיו לה אשתקד. טיליאטי
אמר, כי' מגוחך להגיב על ידי-
עות הבאות מגיו־יורק, שלפיהן
עזבו חצי מיליון חברים את
המכלגד, הקומוניסטית, (א פ.)

כרבע גזריזז חברים
נוספו השנה באיטליה
למפ' המזמוניסטית

¤ הדיח טל הסדר 3דתד
הדש בענף הלול

ת ל ־ א ב י ב, יום ב'. — תחת לחץ גורנלים ציבוריים, נתחדש
ב:?סרר ההקלאות הדיון על ביםול גזירת ההקפאה בענף הלול ועל
תוכנית הסדר הדש. נודע, כי שר־המשפטים התערב בשאלת ההסדר
והזהיר בפני כל כפייה בחלוקה ד!עלולת ליצור סיבוכים משפטיים.

המדובר הוא לחלוקת . .ופ:-ו1 על
700 אלף מטילות, לשם השלמת מספרן
הכללי כדי שי, וחצי מילי1\ם מטי-
לות, למען העלות את תנובת הביצים
בשנת תשייט -תש"' לשל! 1 מאות מי־
ליון ביצים. ההתיישיו! העובדת תופסת
55% בענף הלול והפרטית — 45%.
לפני הנהגת שיטת "הקשר" בין שיווק
הביצים לבין האטפי־? ללול, סיפקה
"תנובה- 65% מהיקף ,,שיווק והטקטור
הפרסי — 35%. עם הנהגת שיטת "ד,ק־
שר" עלה אמנם חלקו של הגורם
הפרטי בשיווק הביצים גמילה ניכרת —
בן חלקו של אף־על־פי־כן "המיםפרים" 
הגורם הפרטי בענף הלול לבין היקף
חנוכתו המשיוקת, נשארו בעינם. ידוע,
כי הסקטור הפרטי ניצל את הלול כענף

קוניונקטוראלי.
היפלו ד^תות וענף הירקות

בסביבות הערים ובמושבות, היפלו המ-
שקים הפרטיים זוך את הרפת וענף
הירקות והעדיפו >•. . הלול כענף המכניס
יותר. לעומת זה שמרה ההתיישבות
העובדת ־מתה היסודית! הספקה
חקלאית מגוונת ליי וב. בהיותה מת-
בססת על משק מעורב, הקפידה החק־
לאות הקיבוצית על פיחות אורגאני של
:ל ענכי המשק. לגבי פיתוח ענף הלול
התחשבה החק ות הקיבוצית בשורה
אפשרויות של ייצור מאכ־ ־,ראשונה .
מימנם אספקה עצמית לחי. והמספרים
מעידים: בעוד שבסקםור הפרטי עולים
נחלקה של Jל יחידה משפחתית 1000—
120c עוף, הרי במ ביה, למשל, עולה
נחלקה של כל יחיה; משפחתית רק
40 עוף, בשריד — 60, באילת־ד. חר —

35 וכוי.
הצעדז עוה&עירה את

הפלצור וו0ל«י
בקשר לתוכנית ההסדר בענף הלול
הופיעה הצעד, לכוון את ההדגרה לעתיד
ע''ם העיקרון, ש קודמים כהנאה
המקופחים ביותר, ול ־' 1 ווגיס שניצלו
את הקוניונקטורה ייתריעל־המידה, יונ-
הגו הגבלות מסויימות. הצעה זו היא
אשר הסעירה את אנשי הסקטור הפרסי
בענף הלול ותחת לחצם של המשקים
הפרטיים נטל, כנראה, על עצמו שר־
המשפטים להגן על «ה8קוכחיט" בשם

חוקי המדינה.

(סוף מעמי 1)
לתוך התא, השכיבו את הצעיר
השחרחר והצליחו להוציא מידו את
הכלי הטעון, בטרם הספיק לכוונו

כראוי.
חראשונים שחשו לעזרת הסדרן
היו המורה שמחד, שרייבר,
מתל־אביב, ופקיד־העירייה י. ל ו י
(איש לה"י לשעבר), מאיר ריב"
ן ושני פלמחני"ים מחטיבת לי
הראל־ בעל הסטן פורק מנשקו.
והועבר מייד בגייפ של מ. צ. אל
המשערה האזרחית לשם חקירה,

"אני אהד1ג את 3ן־ג1די:1"
המורה שרייבמן פיפר לי,
כי כשעת ההיאצקות *נוע
מפי אברהם צפתי את המ-
לים "אני אהרוג את כן•
גוריון*. שאר החגדיפ, שנח-
. לצו לעזרה, לא אישרו ולא

הכחישו את המלים הנ"ל.
בינתיים נשארו על ריצפת תא־
הנשיא פזורים טפנוימ (בהוצאת
מהודרת) מתזכירו של המתנקש
המחר, בו הוא מציע, בעברית
משובשת, "תוכנית להקמת מיקדש
השלום הנצחי בירושלים — מרכו

העולם".
המיקדש — נאמר בתזכיר ־—
צריך להיות בן 12 קומות (על־פי
?), ואילו את מיםפר שבטי ישראל
כל הארץ יש להפוך לאי, ע"י חפי-
רת תעלות םביב־סביב. כתזניר
מדובר גש על פירוק'גשק, דאגת

למזון וכדר.
בחוברת נמצאימ פדטימ גמ 1ך
בעל־התזכיר עצמו. מהם מסתבר,
כי אברהם צפתי עלה ארצה בשנת
1945. הוריו מרוסיה. יש לו 3 אה־
יות ואח בטהראן. הוא יצא להו"ל,
מקום שם נאסר למשך שנה וחצי,
ואח"פ חזר ארצה. בסוף התזכיר

מופיעה תמונתו עפ חתימתו,
שד־־המשטרה גובה

עד11ת
דקות ספורות לאחר הנסיון
להתפרץ עם סטן לתא הנשיא, הת-
מלאה הכנסת שוטרים ושר־המש־
טרה שיטרית, יחד עם הקצין
פלג, החלו בגביית עדויות. ב"מ־
םיבת־בזק" עבו העתונאימ הודיע
אה"כ השד, כי אברהמ צפתי מסר
את התזכיר הנ"ל לכמה מהברי־
הממשלה וצירי־הכנסת לפני כמה
שבועות, בתביעה שהכנסת תדון

על תוכניתו.
במזוודה, שהשאיר בלשכת־המו־
דיעין, נמצאה טיוטה של התזכיר.
על כריכת הטיוטה כתוב! אברהם
צפתי, חבר קיבוץ תל־גזר — קי-
בוץ שאינו קיים למעשה ואלבום

עם תמונות משפחתיות,
המשלה ממשיכה בחקירה.

בשיחה של כתבנו עם גיבור־
ל ר (אגב, הוא ג י היום, הסדרן צ 
הבר מפ"מ וממגויי "על המש-
מר" — לשעבר מסבלי הרכבת),
כיצד לדעתו הצליח צפתי להגניב
את הסטן, ענה לי! אני מניה, שכ-
אשר הופיע לראשונה עד היציע,
היה הסטן מפורק. אחייב נכנם כנר-
אה לבית־השימוש — הרכיב את
הסטן, והתפרץ ישר לתא־הגשיא,

העלמים עובדי?
נחזור שוב לאולם־הכנםת. הדרא-
מה שהתחוללה בתא־הנשיא היתה,
כאמור, קצרה ביותר — דקותיימ.
היו"ר המפיק אפילו להודיע "הי•

שיבה הבאה תתכנס בשעה..."
אך משנודעו פרטי המעשה על
היציע, געשה הכנסת עוד שעד,
ארובה. הצלמים חטפו צילומים
"על ימין ועל שמאל" (של גיבורי
היום, התזכיר ההיסטורי, תמונות
המתנקש, מהאלבום), וכתבי־חוץ

שיגרו מיברקים ארוכים.
בחלל הכנסת עדיין היתה תמית
* מיהו המתנקש ועומדת השאלה

המיסתורי ן
כעבור שעה פתרה לשכת־המו־
דיעין הממשלתית גס הידד. זו.
בהודיעה ־ חקירת המשטרה קבעה,
כי איש אברהם צפתי, בן 24 —

אינו שפוי בדעתו...

mi להתאבד
!מסת

ל, יופ בי. — פצצת־ ו ב םטאנ אי
זמן התג -«! בכניסה ,ונסוליד. התור-
כית בפלובדייב שבבולגריה. לא היו
אבירות מבין אנשי הקונסוליה. אשד!
שעברה במקרה נפצעה, והכניסה לב־ת

נהו סד,.
כצצת־זמן שנייה נמצאה מתחת לחלו-
נות הבית. המיליציה הבולגרית פירקה

־,. . או
i ר תורכיה בסופיה מברו עם ממשלת
ca.K) .בולנריה את המקדים האלה

̂!8מ!ל"ה ת*ד3ית ב:
rmv353a

ואד ש ח, י!ם בי. — משלחת כמ־ ו 
ריס רומיים־קא"ולייס ג..זז אמש אל
ט, וה- רו י בי נשיא פולין, בולטלאב 
ביעה את רצונה ?הישמע לתקנ1ת הממי
שלה על פעילות דתית — מוסר ראדי!
ווארשה. הכמרים נשבעו אמונים למדינת־
פולין. (רויםר)

כמר" צולין
w'/1m לממשלתם B

כינים לפיזיקה. — 600 .ירים מכל
חלקי העולם התכנסו ביום א' בקומו
שבאיטליה, לרעידה הבינלאומית לענ-
ייני פיזיקה. בין הנוכחים — שישה

התני פרס־נובל.
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לייק-סכסס, יום בי. — מינויו
נדס, של דייר אלברסו גונזאלס םרנ
מן המשלחת הקולומביאנית, כנציג
או"ם בירושלים, התקבל בחוגי או"ם
כסימן ברור של מדיניות חדשה, של

מפרשים את מינ1י! של פרננדס כנו-"יד חזקה" כלפי ישראל.
בע מהשתת3ות1 בעניין א"י בא1ת1 זמן
שהמשלחת הקולומביאנית נטלד• על עצ-
מה תפקיד פרויערבי, מזכירים כאן, בי
פדגנום היד, הציר הלא ערבי היחיד
שהסכים להשתתף בוועדת קמשנה טס-
טר 2 ההיסטורית, אשר מינתה את
ודעדת אד־הוק הפוליטית, אשר הצביעה
בעד החלוקה. שנים התנגדו לחלוקה
ואחו מהם היד, פרננדס, !סמי אן

מינו" 3רנ3דס
בש דת "•ד n 1קה"

3ל3י "עווראל

בירות. — גורמן קלאפ, יו"ר
קמצת הסקר של או"ם, החל היום

לקיים מגע עם ממשלת הלבנון.
אירגון המזון והחקלאות של או"ם
שכתח אתמול "וועידתו כאן, שתימשך
a ימים, נתבקש על־ידי שר החקלאות
הלבנוני אמיר מג'יד אי־סלן, להזמין את
קלאפ להשתתף בדיוני האירגון, הואיל
ובעיות העומדות בפני שני האירגונים
חופפות זו את זו. (יו פ.)

uiato »קלא3* ב
WJ !.לבנין

ואנידס" 1 rrorL עבדאללה בעד
לניצול נ11ן1ר1ודנזנף*ם
מגמת הת1כ1ית - לשלב את ?שר»ל במערכה

הכלכלית של המזרוזר־הקרוב
מאת גכריאל שטרן. כתבנו המיוחד

ם, יום בי. — עם בואה של וועדת־הסקר לבירות, ירושלי
רבו הוויכוחים על תוכניות־הפיתוח בעתונות ובציבוריות הערבית.
דרך־אגב מתגרים גם פרטים מעניינים על ההצעות שממשלות־ערב

עומדות להגיש לוועדת־הםקר.
א כותב במאמר ראשי חנ יוםוף 
אובייקטיבי למדי, בעתון "אד־ריפאע",
כי ובנית ,רשות עמק־הירדן" ח!רגת
ממסגרת מדינר. אחת. אחד הגורמים
לתוכנית הוא — לפי המאמר — הר-
צון "לשלב את ישראל במערכה הכל-
כלית של המזרח־הקרוב, כדי למלט את

היהודים מאיום החרפ הפלמי",
תוכנית יואנידס

לדבריו, קיימת גם תוכנית צנועה
יותר, .תוכנית יואנידס", שבה תומך,
כנראה, המלך עב ד אללה. לפי
תוכנית זו יש לנצל את מימי הווא־
דיות של עבר־הירדן, המשתפכים אל
הירדן — הירמוק, זרקה, וואדי שר

אית! וואדי אל־חסד! ועוד.
שתי דר3ימ

בדור — כותב חנא — בי הקמת
רשות־פיתוח אפשרית רק בשתי דר-
כים ; על־ידי שיתוף בין יהודים וער־
בים, או על־ידי הקמת וועדת־םיקוח
בינלאומית של או"ם' שתנהל את המיט־
על. בעל-המאמר אומר: אלו שתי
האפשרויות. אינני בא לחוות דעה, באיזו

יש לבחור.
כמה יעשוק הורמון

העתונות הערבית מוטרח, כי מור-
ט ו ן, חנציג הבריטי בוועדה, אמר ייפ־
ני צאת! לביתת: "נעס1ק בשייושת
דברים: א) דו"ח דחוף על מצב הפ-
ליטים ז ב) אפשרות לניצול הנהרות

!ג) בעיית מימון התוכניות האלו".
לדברי!, היקדדר, השנייה היא העיק-
רית. כן אמר, כי "ננסה להבהיר לעצ־
מנו באיזה מידה מוכנים הצדדים השו-
נים לשיתוף־פעולד, ולא נהטם כוו"ח
שלנו לגלוי! »ת הגורמינ* שיביא! לידי

כשלון".

לסינג רוזוואלד, הידוע בהתנגדותו
למדינת־ישראל, הצטרף לאירגון פרו־
ערבי חדש. באירגון זר, משתתפים

מתנגדים גלויים של ישראל
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הבוגרות המקבלות את תעודות הגמר
מתבקשות להופיע בשעה i אחה"צ.

j שינחה ורבקה גרבויס :
8 מזמינים את קרוביהם, מכיריהם, וידידיהם :
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לפנות: לחברת "הספקה"
(יסוד טנא רסקו)

חפרה מרכזית לחקלאים בע"מ
J רה' צ'־נוב 20 תל־אביב?

י, יום בי. — האונייה היש- באר
ראלית "גלילה" הפליגה לחיפה, כשעל
סיפונה 1000 עולים מצ'כוסלובקיה,
הונגריה, ברית־המועצות ואוסטריה —

מוסרת סוכנות "רויטר",

@"39fJ iQQQ
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ברוב נדור man niwrn הכנסת
rw ח1ק־חינוך־וז1בה

ב, יום בי. — תוך הנ!תעות־הצבעה ראין־ספור תל אבי
אישרה הכנסת הערב, בישיבתה האחרונה לפני צאתה לפגרה,
את הוק־הינוך־הובד" כשהוויכוח על שפע ההסתייגויות היה לעתים
סוער. החוק בכללו נתקבל ברוב קולות גדול. התנגדו לו דק
7 צירים (פרוגרסיביים, ציונים כלליים, "הלוחמים", וויצו) ונמנעו

חברי מק"י.
כל סיעות הימין חזרו והדגישו
את התנגדותם לקיום הזרמים,
י. בר־יהודה הודיע בשם סיעת
מפ"ם, שהיא תצביע בעד החוק
בכללו, מתוך הערכה לחשיבותה
למרות התנגדותה לכמה סעיפים

עיקריים בו.
מכל הסתייגיוות האופוזיציה על כל
חלקיה, שהיו לדוג הסתייגויותיו של
א. ציז7ינג (מפ"ם), נתקבלה רק הסתיי-
גות אחת שלו, האומרת שהחוק יקיף
ילדים לא מגיל 6 אלא, מגיל 5 (כלומר
כיתד, אחת של גן), לעומת זאת הו-
כיחה היום נופא''י שוב, כי אין לסמוך
על הודעות נציגיה מוועדת־החינוך וה-
תרבות — והיא שינתה ברגע האחרון
את טעמה על־פי־רוב בקנוניה עם הד-
תיים. כך, למשל, התחייבה מפא''י, שאי-
שור התקציב־ם לצורכי חינוך ייעשה
רק בהתייעצות עם שר־הפנים (שהוא
מן החזית הדתית); ב) שאם יאשרו
תלמויי־תורד, ביים אחת, יהיר, זה לתמיד
כתחילת הוסכם שיש 'זרם כל שנ־
תיים); ושוב הוכנס "דרך החלון" —
על־ידי מפא"' — הסעיף על הקמת
בית־ספר "בלהי־זר."־'', אפ כי ד,ד,וק
מכיר רק ב־4 זונןים: כללי, של תעוב

דים, של המזרחי !א ישראל.
.,,נןןריפ"* בנקודה אחת, היינו בקשר להכרת"נעריט עו2דיט" או
זכויותיהם של נערים עוברים הגדילה
מפא''י עשות: בשעת ההצבעה נתפלגו
קולותיה ובמקום המונח ,,נערים עוב־
דים", הוכנס המונח נערים, אך בישיבה
השנייה חזרו בהם נציגי מפא''י והמונח

נערים עובדים נכלל בכל"את בחוק,
התקפת הימין

בתחילת הישיבה ערכה החזית המ-
אוחדת של דוברי הציונים הכלליים.
הפרוגרסיביים, חירות וויצו — הת-
קפה' כדי לבטל את ההגדרה על זרמים
מוכרים, אך בקולות 9a"0, מפא"י

והדתיים נדחתה הצעתם,
החוק לימוד חובה יקיף כל ילף
מגיל 5 עד 13 וכל נער עובד ונער
אחר שטרם השלים את החינוך

היסודי.
אשר לשלבי הביצוע: בשנת הלי-
מודים תש"' יחול החוק על כל ילד
שבר־"שית אותה שנה היה באחד הגי־
לים מ־6 עד 11. בשנת הלימודים
תשי"א — על כל ילד שבראשית או-
תר. שנה היה בגיל מ־5 עד 12 (זהו
למעשה התיקון היחידי של ציזלינג
שנתקבל). משנת הלימודים תשי''ב ואי-

לך — על כל ילד מגיל 5 עד 13.
לימוד חוכה במוסד מוכר לנערים
עובדים, יחול משנת הלימודים תש"י.

ן לא תינתן ארוהת־הינם
לילדים עוכרים

ההסתייגויות האחרות של א. ציזלינג
בנוגע להיקף החוק היו, שהוא יקיף
ילדים מגיל 4 (כלומר שתי כיתות
גן) ועד גיל 15. כן הציע לזרז את
שלבי הביצוע. אך כל הצעותיו נפלו,

אם כי לעתים בהפרש קולות קטן.
ציזלינג דרש עוד, שהשר יוציא
את התקנות לביצוע החוק s7 על דעת
עצמו, אלא על דעת וועדת החימר וה-
תרבות של הכנסת' אך גפ הצעה זו
j כמו הצעתו להנהגת ארוחת חינם ליל-

דים עוברים וכוי — נדחו כולן.
החוק קובע, כי זכו! לימוד•
חינם רשאי לקכד כל לד משנת
הלימודים תש"י וכל נער בגיל
לימוד־הובד, (14—15), שטרם

השליט את החינוך היסודי.
ההורים יצהירו בשעת הרישום
על רצונם, כי הילד או הנצר
ילמד במור חינוך של הזרם
הרצוי להם. אפ לא מהרו הצ-
הרה הזאת' יראו אותם כאילו
הצהירו על רצונם שהילד או
הנער ילמד במוסד החינוך
הרשמי הקרוב ביותר למקום

מגוריו.
תחילת תוקף החוק

תוקפו של ז ץ זה הוא מיום פרסומו
ב"רשומות"! אך עד 31 במארס 1950
יבוצעו הוראות הדוק במידה שתיראה

בעיני השר כאפשרית.
לפני ההצבעה ; החוק כולו נאם
שר החינוך והתרבות ז. שור וטען, כי
ן בשלב זר, אין אפשרות להרחיב את
ן מסגרת החוק. ציין, שהשנה לומ־
\ דים בבתי־ספר עממיים 100 אלף תלמי-
' דים, לעומת 66 אלף מראשית שנת הלי־
מודים הקודמת ועוו 12 אלף תלמידים
ממחנות העולים מחכים ל ,ליטתמ בבתי־
הספר. השר ! *, כי השנה יתווספו
0רד מורים חדשים וייבנו 1000 כיתות

חדשות.

ס, יום ב'. — קבוצות של פארי
פרטיואנים מזדיינים מתארגנות ביוגו־
סלאבית ויחידות של אברים כבר התנגשו
עם כוהות הממשלה — מטר ראדיו
מוסקבה. (סי"צ)

מאת כתבנו
, יום ב'. "" כמות גדולה ב י ב א ־ ל ת
של תומרי־בנ־ין, שהוזמנו ע"י הסוכנות
בהוץילארץ, לשם הקנו הצריפונים לעו-
. המחסור לים — לא הוכנסו ארצה, בג,

במטבע זר.
סחורות אלה מונחות במחסני החב-
רות הזרות, עד שתינתן לסוכנות הק-

צבה מיוחדת של מטבע .
ולמי «קי.יי2י§ «ט13ע זר?

עשרות נשי שליחים וסוחרים נסעו
בזמן האחרון — ואחרות חםענה בק־
ריב — לחוץ־לאדץ, כדי להילוות לבע-
ליהן שם — נמסר לי מפי חוגים יודעי־

דבר.
כמה מן הנוסעות, אומנם, לא לקחו
אתן בצאתן מטבע זר, אך :חו"ל הן
משתמשות _.?ט_ע המוקצב ע"י הממ-
שלה. אחדות קיבלו גם רשיונות למטבע

זר, הורות ל"קשרים טובים".
מאחר שקיים מחסור חמור במטבע
זה עוררו הנסיעות הללו תימהון והת-
מרמרות רבה בקרב חפקידות הגבוהה,

בקריה.

r&z !גטבוו־זד
0&3יל וזומר"־בנ"ן

I3'TO 1iis'un

משרדי מלווה הנול0מה
ר ו ב י ג ה ת  ו ש ר ל

עד ערב ראש השנה הש"י 23.9.49
עם סיום פעולת הביצוע של מלווה המלחמה, וכדי לאפשר
לאלה שעדיין לא הסדירו את חתימותיהם בבנקים, וכן לאלה
שמכסתם נקבעה בוועדות הערעורים ועדיין לא הסדירו את
השתתפותם — החליטה נשיאות,מלווה המלחמה להמשיך
ולקיים חלק ממשרדיה לשירות הציבור צד יום וי. ערב ראש

השנה תש"י (23.9.49), שעה 11 לפנה"צ.
המשרדים יהיו פתוחים במשך כל ימות השבוע משעה 8
בבוקר עד 3 אחה"צ, פרט ליום שלישי בו יהיו פתוחים מ־8
עד 1 ומ־4 עד 6 אחה"צ. ביום ששי משער! 8 בבוקר עד 1

אהה"צ.
יש לפנות בשעות ועייל למשרדי המלווה: בתל־אביב' דחוג
לילינבלום 41, חדרים 62 ו־73 ובערי הארץ ובמושבותיה

למשרדי המלווה.
ביום ששי 23.9.49 אהרי השעה 11 לפנה"צ יימסרו למשרד
האוצר כל התיקים של אלה שלא סידרו את חתימותיהם ולא

מילאו אחר ההלטות ועדות הערעורים.
במשך התקופה עד ה־23,9 ניתנת האפשרות לכל אלה אשר
עדיין לא קיבלו את תעודות מילוי החובה להשיגן לפי

הכתובת הנ"ל.

המזכירות הכללית של מלווה המלחמה

מאת-כתבנו
ב י ב, יום ב'. — פניכים של , ת ל־:ו
מכלגת־הבועלים־חבאוחרת הוקמו בזמן

האחרון כמעט בכל מתנות־העולים.
נבחרו וועדים מקומיים, המנהלים
סעולת־הסברד, ענפה ועומדים בקשר עם
בא'־־בוח מחלקת העלייה שליד מרגז

מפ''ם.
'ש לז"ין, ני חברי מכ"ם במחנות
מגלים עניין רב בפעולה ולוקחים בד,
חלק פעיל. כפי שנמסר, הוקמו בימים
האחרונים סניפים גם במחנות־המעבר

באבו־כב־ר ובסלמה.

E3 ממ ,^
,1
"s ל'זו ךןדי

ב«ה3!ת השלי?

ת ל ? א ב י ג, ־ופ 3'. — יפי שמוס-
רים, תוקם וועדה נ, חדת בת 3 שרים,
ר קנ לבידוד עניינם של הקצינים 
ו ש ט י י נ ב ר ג, שהודחו מתפקידיהם
לאחר מסקנות הוועדה הבינמכלגחית

בעניין מותו של ס. מירוניאנסקי.
כידוע, צויין בדו"ח של הוועדה הנ"ל,
גי שני 'קצינים שיקרו בשער, שנגבתה

העדות ;ם

D'tiyriTun ת1קם
ל3יר13ד m"w עול
33ד ושט"גכדג

ביטוח נגד." שיתוק ילדים. _
בסכום שתי לירות לשנת יכול כל
אוסטראלי לבטח .'!ת עצמו נגד... מחלת
שיתוק־ילדים. במקרה של מחלד, יינתנו
למבוםח 5 לירות חודשית במשך
שנה, ואם לא יי! פא עד אז — סגו6

גללי 750 ! רוח גו פות,


