
לימוד חובה - חוק בישראל
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בניגוד לבל הנבואות השחורות, של ..רואי עתידות- שונים. לא
יצאה הפנטת לפגרה אלא אחר שאישרה את חוק לימוד החובר!
(במקרים מפויימיפ - עד גיל 17), נתקבל ברוב קולות גדול נגד .?החוק. המחייב במתן לימוד חיגט לנל ילדי המדינה בגיל 5- 1
קולות של הכלליים, הפרוגרסיביים, ויצ"ו ו"לוחמים", ובהימנעות
שנים מקיעת מק"י. בעד החוק הצביעו סיעות מפא-י, מכ"ם הד-

תיים, חרות" ספרדים ותינ?ניפ.
: חובת הלימוד הדיי־ אתמול הוסיןל! לחוק פרט ח/1וב אחד
תחול גם על ילדיט בגיל 5, כלומר יהיה לימוד חינם מחייג בכיתה

אחת של גו הילדים.
הם עצמם חייבים ברישום. הורים העיב־
רים על הוראות הרישום צפויים לעונש
מאסר עד 14 יום או לקנס עד 10 ל"י.
נותני־עבודה. העוברים על הוראות אלו,

צפויים לםאסר עד 28 ימים.
מראשית תש"י זבאי לחינוך

חינם בל ילד שבגיל לימוד-חובח
ובל נער שלא השלים את החינוך
היסודי, הזכאים לחינוך חינם לא
יידרש כל תשלום או דמי הושמה. אם
באיזה מקום נלקח בפת בעד לי-
מודים בשנת תש"י יש להחזיר
למשלם אה־ הכסף ששילם. רשות
מקומית תהיה רשאית לגבות תשלומ־פ,
בשעור שיקבע שר החינוך, בעד אספקה
ו-'זרותים לילדים. אולם נערים, הלומ-
דים במומר רשמי לנערים עובדים,
יק2?ו חינם ספרים מכשירי כתי־

בה ובל הציוד הדרוש.
החוק קובע את אחריותה של המד־נה
למתן חינוך יסודי חינם. קיום המוסדות
הרשמיים יהיה אחריותן המשותפת ?1ל
המדינה ושל הרשות המקומית המהאי־
מלו. את שעול ההשתתפות של שני השר
תפים בהוצאות המוסד יקבע שר החינוך
גהתיעצות עם שר הפנים. שר רה־נוך
רשאי להעניק .לרשות מקומית מפכות

להטיל מט לביטוי צרכי החיבור.

החוק מכיר בשני טוגים של מוסדות־
היגון: מוסד רשמי המוחזק ע"י המרי־
נה או רשות מקומית ומוסד מוכר. הזר־
מים המוכרים הם ארבעה: הכללי, הע,־ב־
דים, המזרחי, אגודת ישראל. אך שר הח־
נון רשאי לסטור מחובת לימוד באחד
משני הסוגים הנ"ל- ילדים הלומדים באר
פן סדיר במוסד־חינוך בלתי מוכר (הוד־
אה זו מכוונת בעיקר למוסדות חינוך

שונים של החרדים נירושלים).
לימוד החובה יוגשט בהדרגה במשך
שלוש שנים: בשנת תש"י לגבי ילדים
בגילים 6—11 (כיתות א—0: בתשי"א
— לגבי הגילים 5—12 (כיתות א'—ז' וכי-
תת גן) ובתשי"ב יקיף החוק את כל הגי־
לים — 5—13. נערים עד גיל 17, שלא
סיימו את חוק לימודיהם, יחויבו ללמוד
במוסד חינוך לנערים עובדים ועליהם חלה

החונה כבר משנת תש"י.
חובת הרישום של ילדים עד גיל 15
הלה על הורים. ילדים, שד,ם בגיל לי־
מוד־חובה של שנת תש"י, יש לרשממ
תוך 30 יום מיום הכנס החוק לתקפו. גש־
נים הבאות יש לרשום את הילדים לא
יאוחר מאי בתמוז. ילדי עולים יש לרשום
תוך 30 יום מיום העליה. נותן־עבודה
המעסיק נער החייב בלימוד־החובה עליו
?יר"ום *ח י;;;>ר. נזורימ בגיל 16—17,

מפא'" נמנעו שבעה, ואלה הם: י, בן־גבי,
ב. דינבורג, ד. הכהן. צ. יהודה, ש. לביא.
א. ליבנשטייז וי- שםחונית, בין הנמנעים

גם ראש הממשלה ד- בן־גוליון.
גצחון הלקי לאופוזיציה

המערכה השניה היתח על היקף הגילים,
בעוד שהצעת הרוב קבעה את הגילים
6—13, הציעו מפ''ם והכלליים 4—13,
בהצבעה על כל גיל לחוד. הושג רוב —
הורות לקולות הדתיים — בעד הכללת
גיל 5. ההצעה נתקבלה ברוב של 38 נגד
36- גיל 5 יוכנס במסגרת לימוד החובה

בשנת חשי"א.
סיעות האופוזיציה השמיעו עוד הס־
תייגויות רבות, בהן המכוונות לצמצם את
סמכויות השר ולהרחיב את הסמכויות
של מועצת החינוך. היו גם הצעות. שכ־
וונתן לשתף את ועדת החינוך של הכנ־
סת בביצוע החוק. הסתייגויות אלו ידחו

כולן.
הדיון על חוק החינוך התנהל בנשיאותו
של סנן היו"ר נ. ניר. שע־יה מאמצים
גדולים, כדי להחיש את הדיון ולסיימו

בזמן.
הודעות הסיעות

לפני ההצבעה הסופית מסרו כמה סיעות
הודעות על יחסן לחוק. אידוב כ ה ן הודיע
בשם הפרוגרסיביים, שד,ם יצביעו נגד
לא מתוך התנגדות ללימוד חיבת החד?, ,,
חיים. אלא מפאת התנגדותם לזרמים".
הודעות דומים מסרו א. ק ל י ב נ ו ב בשם
הכללייפ ור. כהן, נציגת ויצ"ו. ש. גי י ־
ק ו נ י ס הודיע על הימנעות ת. גליסקא.
א. רזיאל וי. בר־יהודה — על הצעתם
יעד החוק, על אף הסתייגותם מכמה מס־

עיפיו.

1אום שר החיןוך
זהו חוק של מתן תורה לגי ילדי
ישראל — אמר שר מחינוך ז. ש 7 ר בנ-
אום קצר לפני ההצבעה הסופית. חוק לי־
מון החובה הוא חוק של לימוד זכות
גדולה על הישוב והמדינה, על שאנו נינ־
שים ברצינות מריבה עוד השבה לבצע
את התפקיד הגדול של ביעור הבורות
במדינה. היי מערערים מיצר הרהבה. אין
. ואם הוסט־ להתבייש בכך, שרצינו יותר
ח0 כיתה של גז — תבורכו כי העזתם.
אך תפסת מרובה — לא תפסת. מסגרת
התקציב, שאושר לפני זמן, מגבילה את
אפשרויות ההרחבה, חבל שהמרחיבים
עתה' לא דאגו לכך בשעת הדיון על התק-
ציב, אולם, תעבור עוד שנד, ועוד שנה
— יאנו נבצע את כל הדברים, שעכשיו
אין כוחנו מספיק כדי לבצעם. אל ניבהל,

א0 עדיין לא השגנו הכל.
הנואם משמיע מספרים, המוכיחים את
ההרחבה הרבה, שחלה ברשת החינוך. את
השנה האחרונה גמרנו עם 83 אלף ילדים
בבתי־ספר עממיים 1 השנה אנו פותחים
ב־100 אלף ילד. לאלה יש להוסיף 15 אלף
בבתי"ס תיכוניים ומקצועיים, 20 אלף בג־
בי־ילדים ו־15 אלף בבתי־ספר ערביים.
אנו נכנסים לתוך השנה בצבא כבד, כן

יגדל וירבה.
ההרז־ה לגורל העול, המשיך הנואם, היא
חרדה מבוססת. נפעם ונרעש ישבתי באן

תחת כובד המשא. אך לא בשמים היא
אפשר לבצע. נזקקנו השנה לתוספת של

700 מורים והם יהיו. דרושים לנו לפחות
עוד אלף כיתות והן תהיינה: בעזרת
האוצר ומשרד העבודה נקים בנינים לאלף
כיתות. במאמץ עקשני ומאוחד אפשר לב-
צע. הנואם שולל את "פחד הזרמים". יהיה
חופש הגדרה וללא כל כפיה. אין לפחד
מפני פ־צול האומה, אם החינוך מושתת
על לימוד ספר הספרים, תולדות 2ראל

עברית, ואם החינוך יהיה תחת סרות אחת
ויטפח נאמנות למדינה אחת.

קלאפ פתח ביותיעצייות בגירות
קלאפ, שהגיעה לשם זה לא מכבר.
קיבלה ידיעות, לפיהן מתכוננת ממשלת
הלבנון לבקש את החבר הערבי שיפסוק

בשאלת שיתוף הפעולה עם הקבוצה.
לעומת זאת, ניכרות בסוריה שתי
מגמות סותרות ממש בשאלה זו. ועדה
כלכלית, בהרכב השרים הסוריים לכספים,
כלכלה ועבודות ציבוריות הציעה בשבוע
שעבר לנסח תבנית כלכלית סורית לאו־
מית' ולהבטיח את ביצועה ע"י הכנסת
סעיף מתאים לקונסטיטוציה החדשה.
באוטז זה תהיה התכנית לתכנית לאומית
מוגנת ע"י הקונסטיטוציה ולא תיפגע
עוד ע"י חילופי ממשלות. מצד שני
מתנהלת הסתה נגד קבוצה הסקר הכלכ-
לית, המוקעת כמכשיר בידי המערב ובי־
חוד בידי ארה"ב, ושתבליתה להכריח את
הערבים, שיסכימו ליישובם מחדש של
הפליטיפ הערביים מחוץ לגבולות א"י.

ת, 12 (יו. פי). מר גורדון קלאפ, רו בי
1*ר קבוצת הסקר של או"מ, החל היום
לקיים מגע עם ממשלת הלבנון מתוך מא-
מץ לפתור את בעיית הפליטים הערביים.
בירות משמשת מקום חנייה ראשון לק-
בוצה הסקר, אשר תסייר במדינות המזרח

התיכון, בתוכן ישראל, כדי לחקור בעיותי
אלו.

אירגון המזון והחקלאות של או"מ שפ-
תה אתמול גועידתו כאן, שתימשך 8
ימימ, נתבקש על ידי שר החקלאות הל-
בנוני אמיר מג'יד ארסלאן, להזמין את
- מר קלאפ להשתתף בדיוני הארגון הואיל
ובעיות העומדות בפני שני האירגונים

קלפ75ה זי את זל.
עמדות סותרות בסוריה לגבי

קבוצת, הפקר
רק, 12 (סט"א). סופר "ניר ו, ו־י י נ
יורק טייטס" מוסר מבירות, גי קבוצת־

ש8לת הגבולות ל§4 תידון בע&נרת ווו 'מ
מאת סופרנו י. ל. טלר

. נ י 1 ־ י 1 ר ק, 12. סבורים, גי ועדת
ירושלים תגיש את הדין וחשבון שלה
מחר או ביום ה'. שאלת גבולות ישיאל
אינה נמצאת על סדר היום של מושב עצ־
ות או"מ והועדה המפשרת לא תבקש
לצרף נושא זה לסדר היום. הבעיה בכל־
לה לא תעלה כנראה לדיון לפני שתגיש

קבוצת הסקר את הדיו וחשבון הראשון.
החוגים המדיניים בואשיבגטון ריאים
בדינים וחשבונות על עמדתה הפשרנית
של בריטניה בשאלת הפליטים נסיון
לסכסך בין ארצות הברית וישראל על־
ידי העמדת פנים, באילו מתונה לונדון יו־

הי מאשר ואשינגטון.

פרנביז - ,יד חזקה" בלפי ישר8ל
ל י יק ס 8 נ ס ס, 12 (סט"א). ־מינויו
4 של ד"ל אלברט גונזאלס פרננדז, מן
המשלחת הקולומביאנית, כנציג או"מ
בירושלים, התקבל בחוגי או"מ כסימן
ברור של מדיניות חדשה, של ,,יד חזקה"
נל6י ישראל. פרננדז מונה על ידי הועדה

המפשרת לפי המלצתו של טריגווה לי,
וניתנה לו הסמכות ליטול על עצמו את
תפקידי או''מ בירושלים, ולפנות לשלטו־
נות המקומיים לשם הקמת שלטון בינים

מטעם או"מ בשטח י?עיר.

ישיבה ללא תוצאות של הועלה
ישראל - סוריה
מאת סופרנו בטבריה

על אן* הפיוט המעורפל של
ישיגת ועדת שכיתת הנשק
ישראל-סוריח לפני שבוע -
המשיגו אתמול חברי הועדה
בדיוניהם בפנסיון "שולמית- בראש

מינה גאוירה שקטה ושמחה.
המלחמה הקרה המתנהלת מזה שבועות
באזלפ <8'( פנסיון "שולמית", המוצף אוד
*סש — עומד בסתירה מוחלטת לאיפול

זואופף שוב את ישיבות הועדה.
מה שעלה בידי להוציא מפיו של סגן
אלוף ס, דיין, הוא שבישיבה לא נתקבלו
כל החלטות וכי המשך הדיון נדחה לי-
שיבה הבאה, שתעדו ביום ב' בבית־המכס

הסורי, בגשר בנות יעקב.

כן סיפר, בי במשלחת הישראלית חלו
השינויים הבאים: במקום רב סרן ס,
זילברמן, ששוחרר מהצבא טובה סרן
אריה פרידלנדר ואילו סרן י. פוגל הועלה

לדרגת רב־סרן.
הישיבה נפתחה באיחור בשל ההכנות
הטכניות, פידור ומיון החוטר והמסמכים.
בארוחת הצהרים השתתף גנראל דיילי.
אולם עזב את המקוט לפני פתיחת ישי־

בת אחר הצהרים.
למרות השתלשלות העגינים בחוגי הוע־
דה בשבוע האחרון ישנה דעה מוסמכת
הקובעת, כי הסורים יפרזו ויפנו בכל זאת
את השטחים בהתאם להסכם שביתת־

הנש?' שיוחזרו לישראל למועד הנכון.

נפתח מפעל חימי גדול במפרץ היפה
תעשית־יפוד חשובה, המאפשרת פיתוח תעשיות חדשות -
61תחה אתמול עם התחלת העבודה בבית החרושת, לדשנים ולחמרימ
הימיים במפרץ חי&ה. בחצי מיליון ל"י הושקעו עד עתה בבית־
החרושת. הוא משתרע על שטח של 350 דונמים (רובם של הקרן
הקיימת לישראל) הגובלים בנחל הקישון. לפי הצורך ייבנה נמל-
םירות בקישון וייעשה חיבור בית החרושת למסילת הברזל הישר-

אלית להובלת התוצרת גישראל ללחוץ־לארץ.
שני מיתקנים בבר עובדים עתה בבית
החרושת א) לחומצה גפריתנית. בית הח־
רושת מייצר כ־30 טון חומצה ו־3 טו־

נות אולניאום ביום. את הגלם — הגפרית 1

מקבלים מטאכסאס. 300 ק"ג גפרית נות־
נים טון אחד של חומצה, לאחר תהליך
מורכב ומסובך, במכונות מן המשוכללות
ביותר בעולם: במיתקן זה עובדים רק

שלושה אנשים. החומצה הגפריתנית מש-
משת: לייצור סבון, לחרושת־טתכת וב־
כמויות קטנות יותר בענפים רבים מאוד.
התצרוכת בארץ נאמדת ל־2000 טון לש-
נה. בית החרושת מסוגל לייצר 11 אלף
טון חומצה גפריתנית. את היתרה צורך
בית החרושת עצמו לדרכי ייצור של

סופרפוסםטים.
ב) בית החרושת לטופרפוםפטים עובד
גם הוא. הייצור עוד לא מוכן בל צרבו,
אבל כבר הויו.:ן ציוד למיכון מושלם והוא
יגיע ער סוף השנה. הסופרפוםפטים מיו-
צרים בכמות של 25 טון במשמרת אחת
ועובדים ב־3 משמרות. הגלם — הפוספט
מובא ממארוקו. חלקם של העובדים המד-
עיים במפעל ניכר: הם ,109£ מתוך שמו־
נים העובדים. נעשו סידורים מיוחדים כדי
לנקות את הגאוים המופרשים תוך כדי
הייצור ולא יתפשטו ריחות מחוץ לתחום

בית החרושת.
היסוד למפעל הונח על ידי חברת האש־
לג הארצישראלית מתוך מגמה להשתמש
בגלם של ים־המלח. המפעל נבנה בעצם
ימי מלחמת השחרור הישראלית, דבר המו-
כיח על האופטימיות של המייסדים. מש-
תתפים במפעל: חברת האשלג. החברה
הכלכלית האי"ית, קבוצה דרום אפריקאית,
פיק"א ו"המשביר המרכזי". זד האחרון
יהיה גם המשווק של התוצרת לסקטור
ההתישבותי וההסתדרותי בארץ. הפתיחה
החגיגית שנערכה אתמול בבית החרושת
כינסה את נציגי הממשלה, בעלי ההון,
מוסדות ההסתדרות ועתונאיט. סר מ. נו־
בומייסקי סיפר כי הרעיון על יסוד תע־
שיה הימית גדולה נולד עוד לפני 20 שנה.
י. אפטר מהמשכיר המיגזי בירך על המפ־
על החלוצי הבנוי כולו על הח יהודי, עבו־
דה יהודית ומוח יהודי. ח. הלפרין הביא

את ברכת המשרד החקלאי.

ברכת עידח־ לישזב ולממשלה -
ברכת שלום לעמי העולם

70 חוקים אושרו בבנפת, בפרק
הראשון של עבודתה שארך 7 חד־
שים — הודיע אמש יו"ר הכנסת י.
עפרינצק בנאום הנעילה שלו. לאחרת"
נתקבלו 4 חוקים, הנוגעים ביסודות קיום
המדינה — בחומר, בדוח, בבטחון. ארב-
עת החוקים הם: חוק התקציב, חוק שרות

הבטחון, חוק הנכים וחוק חינון־חובה.
דעתנו רשאית להיות נוחה מסיכיט
עבודתנו בפרק ראשון זה של הכנסת,
אמד הנואם. הננו יוצאים בהרגשה מעו־
דדת של העבודה שנעשתה. ישבנו באן
בצוותא ועבדנו. הגענו להווי פרלמנטרי,
השתרשו סדרים, נוהג ונימוס. על אלה
עלינו לשמור בהקפדה. זהו ראשית נםיי־
ננו ובמושבים הבאים נצטרך לבדוק ול-
השלים את הסדרים. אחר שהנואם מודה
לחברי הכנסת על יחסם ההוגן ליו"ר הכ-
נסת ולסגניו, הוא מברך אותם במיטב
האיחולים לשנה הבאה. "תהיה לנו השנה
הבאה הרחבה והרווחה". י. שפרינצק שו-
לח את ברכת הכנסת לישוב גולו' לנועי־
אשר במשלטים, לכל שבי ציון, וב-
מיוחד לאלה היושבים עדיין במחנלת
העולים, לתפוצות ישראל, לכל העמים —
ברכת שלוט והתקרבות, לנשיא המדינה,

לראש הממשלה ולכל חבריה — יאדיר
נוחם ויזכו בהצלחה.

אחר הישיבה נתכנסו חברי הכנסת באו־
לם ההמתנה, שט כובדו בעוגות ומשקאות
קרים. ברכות לרוב הושפעו על שר החי-
נוך י. שזר, לרגל חוק החינוך שאישר

לפני רגעים.
.הישיבה הבאה — ביום ב',

ט"ו חשון
פעילת החקיקה האחרונה של הכנסת,
היתה חקיקה מכוונת לעצמה: לפני נעי־
לת הישיבה אושר ברוב גדול נגד קולות
"הרות"' חוק פגרת הכנסת, לפיו ייצאת
היום הכנסת לפגרה, שתימשך עד 7 בנו-

במבר.
ק נעל את צ נ י ר פ ש יו"ר הכנסת י. 
הישיבה במלים אלו: "הישיבה הבאה
בשעה 4 אהה"צ, ביום ב', ט"ו בחשוון".
החוק קובע, כי הכנסת תכונס בימי
הפגרה, אם הדבר יידרש לפחות ע"י 40
מחברי הכנסת או שהממשלה תהיה בדעה,
שטובת הציבור דורשת את כינוסה. וע-
דה מועדות הכנסת תכינס, אם הממשלה
או לפחות מחצית מחברי הועדה יבקשו

זאת.

סיכויים ל"שיווי משקל ביז הדולר והשטרלינג"
ה י ס א ת  ו י ע ב ל  ע ן  פו י צ' ן 7נ ם א ו יד ן  י י ר ב

ו א ש י נ ט ו ן, 12 (0- מיניסטרי הכ-
ספים של ארה"ב, בריטניה וקאנדה הו-
דיעו היום על הסכם בקשר לצעדים, בהם
יש לנקוט לשם הצלת בריטניה ממחסור
הדולארים עד 1952. בהודעה רשמית מס-

רו המיניסטרים, כי יש סיכויים להשגת
"שיווי משקל משביע רצון בין אזור
השטרלינג ואזור הה־לארים'י עד 1952.
ההודעה כוללת תכנית בת. 10 םעיפלם
שמטרתם, להתגבר על הפרש הדולארים
בין היצוא והיבוא הבריטי לאזור הדולר.
כז כוללת התכנית השקעות מעבר לים,
הגבלות בענץ מימון בהתאם לתכנית
מארשל. הסדר המכס ומדיניות התערי-
פים, הסרת הגבלות על המסחר בין מדי-
נות אירופה ועל התשלומים ביניהן, ית-
רונות שטרלינג, נפט, ספנות, והסדר

להמשכת ההתיעצויות.
המיניסטרים הודיעו, כי הושג הסכם
על נקיטת צעדים מםויימיט מיד. אולם הם
הוסיפו, כי מספר שאלות תובעות חקירה
מדוקדקת יותר והן תעמודנה לדיון ותה-
יינה נושא להתיעצויות בין שלוש הממ-

שלות.
, 12 (ין. פי). הבוקר ן ו ט ג נ י ש א ו
נתחדשו כאן הדיונים הכספיים בין אר־

צות־הברית, בריטניה וקאנדה < ולדברי
שר האוצר האמריקאי ג'יהן סניידר. ייתכן
שומאן 15-2 בספטמבר. לאתרשל שר החוץ הצרפתי רוברטבעיקר לבעיות אטיח עד לבואודין אצ'יסון. שיחותיהם יוקדשוחותיו עם ייטר החוץ האמריקאיחיום גי באוין יתחיל מהר בשי-מקור דיפלומאטי מהימן מפרוזהו היום האחרון לשלב זה של השיחות.
בואו של שומאן ידונו שרי החוץ
בבעיות אירופיות ביהוד גרמניה

ואופטדיה.
. 12 (יו. פי). מומחים ן ו ט ג נ י ש א ו
בריטים, קאנדיים ואיתפיים אמרו היום,
בי ייתכן ושאלת הקניית ערך־חדש למט-
בע של כל אחת ממדינות אירופה המע-
רבית תידון בפגישת קרן המטבע הבינ-

לאומית' שתתקיים כאן.
קאמיל גוט, מנהל הקרן, אמר היום במ-
סיבת עתונאים, בי לשכת המנהלים של

הקרן תדון, בלי ספק, בבעיה זו.

1,314 מיליון דולאר — סיוע לברית
חאטלאנטית

, 12 (ר). ועדת החוץ ן ו ט ג נ שי א ו
וועדת השירותים המזוייניט של הסנט
האמריקאי אישרו היום את הקצבת 1,314
מיליון דולאר להגשת סיוע צבאי למדי-

נות החברות בברית חצפוז האסלאנטית

ועדת האיבדכ1 החליטה פ" אחר
על חידוש בסיס האינדכס

המחלקה לאיגוד מקצועי החליטה בישי-
בתה מיום 31.7,49 לבחור בועדה לבחינת
אינדקס־ההתיקרות ויסודותיו, בהתאם
להחלטת הועד־הפועל של ההסתדרות, מיום

14.7.45, האומרת:
"הועד הפוצל מטיל על המחלקה
לאיגוד מקצועי לבחון. את הזמן ואת
הנסיבות הרצויים לבחינת האינדקס

ויסודותיו''.
לועדה נבחרו החיה: ז. אברמוביץ, א.
בקר, ט. ברטנטל, זייטלני, צבי כהן, ד"ר

משקה. י. קרגמן וה. רובין.
הועדה קיימה שבע ישיבות, בהן הובאו
לבירור ולדיון השאלות הקשורות באינ-

דקס יוקר־המחיה ויסודותיו.
לאתר דיון ממושך ובירור פרטים רבים,
הגיעה הועדה, פ~ אח־ (בהסתייגותה
של הח' ד"ר משקה) 7כל7 םםקנה,
~יש לתבוע מאת הממשלה לחדש את
בםים החישוב לאינדקס ההתיק-
רית על ידי קביעת סל־צריכד, הולם את
המציאות. לשם כך יש לערוך חקירה
חדי""! של תקציב המשפחה העובדת
בהקדם האפשרי, שעל יסוד תוצאותיה

ייקבע סל־הצריכח כבסיס לאינדקס שיכ-
לול מספר גדול, ככל האפשר, של מיצ־
רכים במזון ואחרים. בן יש לתבוע מאת
הממשלה שבועדה לקביעת אינדקס ההת־
יקרות החדש ישותפו נציגי ההסתדרות.

לאחר טיגום וה שנתקבל, כאמור, פח-
אחד, הציע הח' ז. אברמוביץ, גי נוסף
לחקירה החדשה שתיעשה לשם בדיקת
אינדקס חדק, תיערך ביקורת "באיזו מי-
וה מבטא י האינדקס אשר חושב על ידי
־ממשלה בחדשים האחרונים אה המידה
הנכונה של ההתייקרות, ומה ש לעשות
נדי להביא את האינדקס להתאמה עפ המ-
צב המציאותי כסו שהוא''. הועדה לא
קיבלה הצער, זו, היות והתברר, שאין
למעשה שוק שחור הודות לפיקוח הממ-
שלתי הקפדני (עובדה זו נבדקה וסובמה
פה־אחד על ידי שני חברי הועדה: מ,

כרטנטל וש. ז'יםלני).
כן סוכם בועדה, כי הכנסת תחליפים
ימיצדנים יטאזלי ב'ז השוק, עלולה לה-
יות לרעתו של הפועל בחישובי האינדקס.
אולם כעיקרו של דבר לא ראתה הועדה
לתבוע תיקון האינדקס הקיים בזמן של

ירידת מתירים, באשר במידה שאינדקס
יוקר המחיה לא שיקף נאמנה, בתקוםה
של עלית המחירים, את ההתיקרות הממ-
שית — וזה הביא יתרון לנותני העבודה
— כן לא משקף האינדקס הקיים בתקוםה
של ירידת מחירים, את ההוזלה הממשית
בשוק המיצרכים. עובדה זו היא אליבא

דבל הדעות, לטובת העובדים.
סופרנו מוסיף:

ביום ששי, 9 בספטמבר, הובאו מסקנות
הועדה לדיון בישיבת המחלקר לאיגוד

המקצועי. המסקנות אושרו.
בישיבות הועדה לקחו חלק כל חברי
הועדה, פרט לה. רובין שהשתתף רק בשתי

ה-שיבות הראשונות.
י. דרניצקי (יודין) (מפ''ם) ביקש בישי־
בת המחלקה לאיגוד מקצועי להשהות את
פירסומן של המסקנות עד לאחר בירורן
ואישורן על ידי הועדה המרכזת, גן הציע
שהמסקנות תפורסמנה בעת ובעונה אחת
בכל העתונים והבטיח שגם "על המשמר"
ינהג כך. בקשתו נתקבלה. ואף על פי כן
גילה ,,;•- המשמר" זריזות בפר-

£־ם מסקנות ועדת האינדקס.
מציינים, כי המסקנות כפי שנתפרסמו
ב,.על המשמר" אתמול מסולפות ביסו-
דן. ויש להצטער, שגם חבר הועדה ש.
ז'יםלני ראה את עצמו משוחרר מהחובה
האלמנטרית של מסירת עובדות כהוייתן.

,מוש וי&יאלידרי© ח©יתו לרצח ברגאדוט*
העדים' שעשויים היו לגרום אי־נעימות

רבה"-
ההודעה מזכירה את השם מורים פישר
כאדם שהיה קשור עם פוש וצאלדאדיס ;
אך אינה מזהה אותו אחר כך. היא מסיי-
מעתה שומה על מזכירות מת לאמור' כי -
או''מ לפתוח בחקירה מיידית כדי לקבוע
את אמיתות העובדות הללו, שאין לערער

עליהן".

ת, הויס - 1שיא
מערב גרמגיח

. 12 (א. פ. ושרות "דבר"). תיאו־ ן בו
דור הויס, דמוקרט חופשי. נבחר לנשיאה
הראשון של הריפובליקה הגרמנית החד-
שה גרוב של 406 קול מתוך 891 קול.
ההכרעה נפלה בהצבעה השניה, בה קיבל
שומכר, יו"ר המפלגה הסוציאל־דמויזר־

טית 312 קול.

ל ,12( (יו. פי.>. הועד היווני ס י ר ב
האנטי&אי^יםטי האשים אמש, כי
שר הפנים הצרפתי ז'ול מיש ושר
החוץ היווני קונ&טאנטין גאלדא־
ריס "הביאו לידי רציחתו של
הרוזן ברנאדוט, המתווך מטעפ
או"מ. בהודעה שפורסמה על ירי
הועד הפועל של הועד היווני האנ־
טי־פאשיפטי נאמר כי בהיותו
ברודוס, ימים מספר לפני הרצחו
נמסר לדוזן ברנאדוט על משלוחי
נשק השובים מאתונה לארץ־יש-
ראל. להלן טוען הועד היווני, בי
בתקופה מסויימת יותר מ-50
אחוז מן המיוע הצבאי האמרי-

קאי ליוון חיה מועבר חישראל.
,,אנו מאשימים רשמית —נאמר להלן
בהודעה — את ז'ול מוש ואת קונסםאנ־
טין צאלדאריס, אשר נפגשו בפאריס ימים
מספר לפני התחולל הדרמה, בהסתה לר-
ציחתו של ברנדוט בקאטמון. ל,,אישים"
אלה היה עניו מיוחד וחשוב בחיסול כל

זכות הורים
לבחור בזרם

הודים יצהירו בשעת הרישום על הזרם
החינוכי, שהם בוחרים לילדיהם. שר
החינוך יוכל לחייב רשות מקומית לפ־
תוח ולקיים — לפי רצון הורים — מוסר
חינוך מזרם מסויים או מוסד אחר לחינוך
יסודי (.מוסד אחר", פירושו מוסד שלא
מאחד הזרמים הסוכרים, מוסד ,,בלתי זר־

מי").
תוקם מועצת חינוך, שתתמנה עיי
השר ובה יהיו מיוצגים הזרמים המוכרים.
השר ייוועץ במועצה בקשר לביצוע החוק.
תקפו של החוק הוא מיום פרסומו ברשו־
מות, אולם עד 31 במארס 1950 יבוצעו
הוראות החוק רק במידה, ששר החינוך

יקבע בצווים.
המערכה על הזרמים

המערכה העיקרית התנהלה בענין הז-
רמים, שצף ועלה בסעיפים רבים של
ואחרים השתדלו להשיג את ביטול הז-החוק, הכלליים, הפרוגרסיביים, חרות
רמים אגב ניסוח חוק הלימוד או
לפחות למנוע את הזכרת הזרמים
בנוסח החוק. בהצבעה המכרעת נפלו
ההצעות האנטי־זרמיות ברוב של 38
נגד 20. בעד קיום הזרמים הצביעו סיעות
מנ'א"י, מפ"ם והדתיים, אך מבין חברי

\ ,ידות טסות" מטעם המגבי ז
לזרת התשלומים והגדלתם

נבעלה ועידת התירומ של ר.מג:ית היהודית
, 12 (סט"א). ועידת החי- ן ו ט ג נ י ש א ו
רום של המגבית היהודית המאוחדת ננ-
עלה אמש אחרי שני ימי ישיבות בקבלת
החלטות דחופות לשם מניעית משבר כספי
בישראל, אחרי שהנואמים תיארו את המ־
צב הכספי בארץ כרציני ביותר לרגל

ירידת הכנסות המגבית,
. הוחלט לכנס ועידה ארצית של המג-
בית המאוחדת באטלנטיק סיטי, מדינת
גיו־־ג'רסי, ב־25 לנובמבר לשם קבלת הח-
לטות על מטרות המגבית לשנת 1950.
כמו כך החליטו 800 הנאספים, שבאו מכל
רחבי המדינה: א) לשגר מיד "יחידות
של טסית" מיאשי המגבית לנקודות טפתה
ארה"ב, כדי לזרז ככל האפשר את הכנ־
סת התשלומים במזומנים הניתנים להש־
גה. ב) לפתוח במאמצים יוצאים מן הכלל
בקרב הקהילות לשם זירוז סילוקם של
כל הסכומים שהובטחו למגבית. ג) לפתוח
בגל מקום שאפשר במגביות־עזר לשם
השגת סכומים נוספים עבור המגבית המ־
אוהדת. ד) לקבוע שיטה, לפיה תקבל
המגבית המאוחדת סכומים גדולים בבל
האפשר, ואילו הקהילות יתבקשו להפסיק
הקצבת בספיט כלשהם לצרכים אחרים עד
שלא יסופקו צרכי המגבית. ה) על הק־
הילות לקבל מיד הלוואות בבנקים מקו־
מיים, כדי להבטיח שתרומותיהן ייכנסו
למגבית בכל המהירות. הקהילות נתבקשו
גם לא לקבוע לעצמן תקציבי השקעה
השופט מורים רוטנברגמקומיים לשנת 1950 לפני הועידה הארצית

הקרובה של המגבית המאוחדת באטלנטיק
סיטי.

השופט רוטנברג, שישב בראש הועי־
דה. ציין שאין בדעת ראשי המגבית לזל־
זל בצרכיהן המקומיים של הקהילות
בארה"ב, אולם כולנו יודעים, שלא תבוא
עלינו שואה, אם נדחה את השקעותינו
המקומיות, ואילו תמוטתה של מדינת יש־
ראל פירושה אסון ליהודי העולם באותה
המידה בה יהיה בתמוטת בריטניה אסון

עגור הדימוקיטיה העולמית.

התפשטות האבטלה נבדםה
שידנר שר העבודה ב,,קור ישראל"

בשיחתה א0ש ב''קול ישלאל" על טש־
רד העבודה, פעולתו ומגמותיו — אמרה
גולדה םאירסון, שר העבודה והביטוח
העממי, בין היתר: משרד העבודה והבי־
טוח העממי מור:ב משני אלמנטים:
מאלמנט חברתי וםאלמנט טכני. החלק
החברתי בולל: תחוקת עבודה < פיקוח על
קיום חוקי העבודה, על בטחון העובדים
ועל בריאותם! דאגה לתשלום פיצויים
במקרי תאונות; תכנון של בטחון עממי
על כל ענפיו! הכשרה מקצועית! הש־
תתפות בפעולות לשכות העבות־! הגברת
התעסוקה! דאגה לשימוש יעיל בכוה־הא־
דם? פיתוח הקואופרציה והסדרתה! מחקר
פריון העבודה, מחקר סטאטיסטי וסוציאלי.
החלק הטכני כולל ביצוע עבודות צי־

בוריות ,• מדידת הארץ ושירות מפות.
משרד מיוחד לעניני עבודה הוא פרי
התפתחות החברה החדישה, בעיקר בתקו-
פה שלאתר מלחמת העולם הראשונה,
ודחיפה ניכות לריכוז עניני העבודה נמש־
רד מיוחד ניחנה על ידי עבודתו ומה־
שבתו הפוריה של משרד העבודה הבין־
לאומי. בגל המדינות המתקדמות גברה

ההכרה שהסדרה היחסים הנובעים מתהלי־
כי הייצור הוא תפקיד רציני, הדורש
התמסרות מיוחדת, מומחיות ומערכת מוס־
דות מיוחדים למטרה זו. ברור שהסדרת
היחסים שבין אדם לחברו, בין אדם לחב־
רה ובין האדם למכונה, יכוללת את הד$גה
לאיש העובד, בטחונו, בריאותו ורווחתו.

התעסוקה
יהיה בזה משום קלות דעת אם אוסר
שעניני התעסוקה במדינתנו הצעירה ני־
תנים להסדר ללא קושי. הקשיים ה6
עצומים! קיבלנו על עצמנו להגשים קי-
בוץ גלויות- עדים אנו לעליה גדולה מכל
חלקי העולם. דרוש מאמץ כביר לגלות
מקורות עבודה בשביל המוני העולים וה-
חיילים המשוחררים. עדיין יש סבל, רבים
הסרים עוד תעסוקה יציבה. אבל יש גם
במה להתנחם: תוך הזמן הקצר של
קיומ מדינתנו נקלטו עשרות אלפי
עולים. נוסד מספר רב של משקיט
חקלאיים ומםפד מחוסרי העבודה
הוא למרות כל הקשיים אחוז לא
גבוה של חאוכלופיה המפרנסת.
הממשלה מתכננת עכשיו תכניות
להיויגת גתי-העולים למחנות
עבודה. לשם כך אנו מעבדיפ

תכניות עבודה ושיכון.
מאמצים נעשים גם למען להרבות תע־
פיקה בתעשיד. הקיימת יג0 בהמרצת כל
הייי־מיי־ ייהימת מפעלים חדשים. תופ־
ליה גוגיידדת היא שהתפשטות
ל2ן- כשגינות האה- הא8טלי! •-
רוגימ ־יעי ליייי ירידול כמי־"**
-*י-<-י -!!יבודה הנרשמים ־יומ-
יום כלשקח *ילם איז כדעתנו להשליק
כהייפה זו 1ים *יטלה. ותהא 0" ולממדים

יומנים ומצומצמים ביותר.

0. אגרייי־ל כז'ר
ציר ישראל בצ'בוםלוואקיה והונגריה,
אהוד אבריאל, הגיע אתמול לארץ לבי-

קור שיגרה.

ישר^ל מוכנה לתת עריבות
מקומות הקדושים *ו7 ה ל-ט

הכריז דיר וייצטי ב0ק0 שנערך לכבודו
באוניברסיטת םריבורג

, 12 (ר.) נשיא ישראל רג ו ב י ר פ
פרופ' חיים וייצפן, הכריז היום,
כי ישראל נ!,־כ:ה לתת עריבות
בדבר גישה חפשית ובדבר בטהו־
נם ש7 כל המקומות הקדושים
בישראל ובחלק היהודי של ירו-

שלים.
הנשיא נאם בטקס, שנערך במלאות יו־
בל שנים מיום קבלתו תואר דוקטור למ-

דעי הטבע באוניברסיטה של פריבורג.

,,נקבל בברכה פיקוח בינלאומי ישיו;
על המקומות הקדושים ןעל המוסדות למעו
עשות ערובות אלו למציאות חיה", אמר
הנשיא. ד"ר וייצמן הוסיף, כי ישראל יד־
עה תמיד את חובותיה כלפי העולם בקשר

למקומות הקדושים.
פרופ' וייצמן אמר, כי ישראל הגישה
הצעות מפורטות מאוד לאו"ם בשאלת מע-
מדה של ירושלים, הצעות המבוססות על
מזיגה בין האינטרסים של הנצתו! לבין

אלה של מדינת ישראל.

; פגישה בין משלחת ההסתדרות ונציגי הוצע
האיגודים נסססיר, רומניה והונגריה

משלחת ההסתדרות בקונגרס השני של מקום שיוצע על ידם, כדי להמשיך במו''פ
הפדרציה העולמית של האיגודים המקי ןה על מנת להביאו לסיכום רצוי ומהיר.

צועיים. אשר נערך במילאנו, נפג-.,
בזמן הקונגרס עם משלחת האיגודים
המקצועיים מרוסיה, רומניה והונגריה.

לשיחות בעניני עליה.
בעקבות השיחות האלה שלח בימים
אלת הועד הפועל מברקים אל שלושת
מרכזי האיגודים המקצועיים בארצות
הנ"ל, בהם הציע פגישה בין משלחת הס־
תדרותית מיוחדת וביו באי כוחם בבל

הצלחה לישראלים בפסטיבל
בונציה

, 12. — משתתפי הפסטיבל ה י צ נ ו
בבודאפשט' חברי מפלגת פועלי ארץ־
ישראל, הופיעו ביום השבת בפסטיבל
בונציה וזכו להצלחה יוצאת מגדר הרגיל,
חברי מפ''ם לא השתתפו בהופעה זו, היות
ולא קיבלו אישור על כך ממרכז מפלגתם

בארץ.

צעיר לא שפוי בדעתו גורם
קיאיבצידבט חמור בכבסת

לשכת העתונות הממשלתית מודיעה:
אתמול בשעה 6.25 בערב, בזסן ישיבת
הכנסת, נמצא ביציע לקהל איש אשר
ברשותו נמצא סטן ומחסנית מלאה. סדרן
הכנסת בעורת שניים מבין הקהל הוציאו
את הסטן מידי האיש ומסרוהו לידי אנשי
משמר הכנסת. חקירת המשטרה קבעה, כי
האיש — אברהם צפתי, בן 24, — אינו
שפוי בדעתו. לפני איזה זמן שלח לחברי
הכנסת תכנית מודפסת מבולבלת על הק־
מת בית־מקדש לאירגון האומות המאוח-
דות בירושלים, ותבע שהכנסת תדון על

התכנית הזאת.
בעקבות חקירת המשטרה, שנערכה מיד
לאחר מאסרו של אברהם צפתי, מתברר,
כי הוא רועה צאן בקיבוץ תל־גזר. צפתי
עלה ארצה לפני חמש שנים מטהראן

בקבוצת "ילדי טהראן''.
אין זו הופעוןו הראשונה בכנסת. לפני
זמן מה ניסה להפיץ חוברת שעסקה
בבעית השלום העולמי. בין יתר הדברים
הציע להקים בית מקדש בן 12 קומות
בירושלים. אין הוא יכול להגיד מתי צז
בו רעיוין זה, אך הוא חשב, שבעקבות
הקמת המדינה היהודית, בשלה התגשמות
תכניתו זו. הוא ניסה לבוא בקשרים עם
כמה מחברי הממשלה ואף עלה בידו
לראות את יו"ר הכנסת, מר יוסף שפרינ-
צק, שלפניו הרצה את תבניתו ודרש את
קבלתה, אך לא קיבל שום עידוד. של-
שום בהיותו בקיבוץ תל־גזר קרא שהכנסת
מתכוננת לצאת לחופשה, ולכן החליט

לאבד את עצמו לדעת בפומבי ועל ידי כן־
להסב את תשומת לב הקהל בכל העולם
אל רעיונותיו. הוא השיג בדרך הרגילה
רשות כניסה לכנסת וכשהופיע בה, קט
פתאום ממושבו, צעד לקראת תא נשיא
המדינה והוציא מתחת למעילו תת־מקלע.
ברגע זה התנפלו עליו שומרי הבית והו־
ציאו מידיו את הנשק. הוא לא התנגד
ולא צעק, אבל כשנלקח ממנו הסטן, שאל
בשקט, אם יוכל לראות את מר בן־גוריון,
שברצונו לגלות לו את תכניתו וע"י כך

להבטיח את שלום העולם.
הוא הזר והדגיש בהודעתו לפני המש-
טרה, שלא היה בדעתו להזיק לשום אדם.
כוונתו היתה אך ורק להציג את תכניתו
בפומבי. הוא משוכנע, שבאם לא תבוצע
תכניתו, תפרוץ מלחמה עולמית חדשה.
ואין לו רצון לחיות ולעבור שוב מלחמה.
אגב. הוא הוסיף, שהיה סמוך ובטוח. כי
יש לו הרשית לסיים את חייו במקום ובזמן

שהוא יבחר לעצמו.
צפתי שירת בצבא. בתור רועה־צאן
ניתן לו רשיון להחזיק חת־מקלע להגנת
עררו. חוברת התעמולה שהוציא לרעיונו

עלתה לו, לדבריו, במחיר של 180 ל"י.
את כל ההוצאות כיסה מכספו, שהשיג,
לדבריו, ע"י מכירת שני שטיחים 3=ר־יי6

שהביאם מטהראן.
הכנסת הפסיקה את ישיבתה לזמן קצר
לאחר המקרה והתכנסה אחרי זה שנית

והמשיכה בדיוניה.

ישובים חדשים
סופרנו בירושלים מודיע: שלושה ישר
בים חדשים של נוער חלוצי הוקמו בסוף
החודש שעבר! "האון" (הקיבוץ המאוחד
עלה על אדמת סמרה בגליל התחתון!
הגופים א' (הקיבוץ המאוחד) על אדמת
גניה בשומרון וארגון החיל (תנועת
המושבים) על אדמת הטין בי בגליל

התחתון .
כפי שנודע לסופרנו התיישבו על אד-
מת קסטינה ב' בדרום מאה משפחות

מעולי יפאן.
כועדת הבקורת המימית

ישיבת המליאה בהרכבה החדש תיערל
מחר ב־11 בבוקר באולם הישיבות של

הועה"פ.

שני ־הועדה המפשרת פונה ל"
הצדדים" לעיין מחדש בתביעותיהם

המו 0 יתחדש ג8וקטובר גביו־יורק. - הידיעה על שינוי
ביחס בריטניה לישראל היא דעתו האישית של מורטון ?

ז א ן, 12 (יו. פ.). הועדה המפשרת הודיעה היוט למשלחות לו
ערב וישראל, בי התביעות הטריטוריאליות, שהוגשו על ירי שני
הצדדים _ אינן הגיוניות. בתזגיר, שהוגש לשני הצדדים ערב
דחית שיחות לוזאן מבקשת הועדה מממשלות ישראל, מצרים,
סוריה, לבנון ועבה"י לעיין מחףש בתביעותיחן. הערכים תבעו, בי
חלקי ארץ-ישראל, שהוקצו לישראל בהתאם לתכנית החלוקה,
יימסרו ל-700 אלן? הפליטים הערבים לצרבי יישובם מחדש.

ישראל תבעה, כי יורשה לח להישאר גשטחימ, שהוקצו לער2ימ
מהתאם לתכנית החלוקה אף נכבשו על ידי צבא ישראל בתקופת

המלחמה.

דובר הועדה אמר, כי תביעות שני
הצדדים "עדיין משאירות פתח למשא־
ומתן נוסף" שיחודש בהתכנס הועדה שוב

בסוף חודש אוקטובר בניו־יורק.
הועדה המפשרת קיימה היום את ישיב־
תה האחרונה בלוזאן עם נציגי ישראל
וערב אך תישאר כאן עד סוף השבוע
כדי לאשר את הדין וחשבון שלה על

"התקדמות'' השיחות לעצרת או"מ.
הדובר הוסיף' כי משלחות ערב ויש-
ראל הסכימו היום לשלות נציגים לישי־
בות הועדה בניו־יורק, אף כי הערבים
הביעו את תקוותם. שלאחר תום עצרת
או"מ תיערך הועידה במקום אחר ולא
בניריורק, שהיא לדבריהם, יותר מדי
'.פרו־ישראלית". בתחילת השבוע הבא
יועברו משרדיה הראשיים של הועדה
לירושלים על ידי מזכירה ד"ר םאבלו
אםקרטה. רק שלושת החברים העיקריים
של הועדה פול פורטר, בוסאנז'ה וחוסיין
יאלצ'ין ייצאו לניו־יורק כדי להשתתף

בדיוני העצרת.
בקשר לידיעות אובםרבר- על
שינוי ביחס בריטניה לישראל
גילה: החבר האמריקאי של הועדה
בי פיר רטנק־נר מורטון, סגנו הב-
ריטי של ג ידוו קלאפ, הכריז
בעת שהותו לאחרונה כלוזאן,
כי זוהי רעתו האישית על בעיה

ראובן שילוח, אחד מראשי המשלחת
הישראלית כאן יצא לפאריס ויחזור בדרך
האויר לתל־אביב מחר בערב. אליהו
ששון הראש השני של המשלחת היש־

ראלית יחזור לתל־אביב בסוף השגגוו.

תעודות המלווה הלאומי בנות -10 ל"י
ניתנת בזה הודעה, כי ביום הראשון 11 דנא נתקיימה ההגרלה
השלישית של תעודות המילווה הלאומי ננות — .10 ל"י לשפ

פדיון עשירית מכל התעודות מן הסוג הזה.

כל התעודות אשר מספרן נגמר בספרה 9 יצאו בגורל ותעמודנה
לסרעון ביום 15 בדצמבר 1949 ביחד עם הרבית המגיעה עליהן.

התשלום יעשה בכל הבנקים והאגודות לאשראי.

הנהלת המילווה הלאומי
?של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
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י ר ב ע ם  ז י ב ו נ פ ט ־ ס
בדיון *ל פריון הייצור ופליון העבודה
מרבים המתווכחים להשתמש בדוגמאות
מהמציאות הכלכלית '78 ברית המועצות
או מהנוהג הקייס בארצות הברית. דוג־
טאות אלה לטעמים קרובות מטעות. עוב־
דה מנותקת משרשרת העובדות של מצי-
אות אחרת מאבדת את אופיה ומסתלפת

מהותה.
יש והשימוש בעובדות מנותקות טהמ־
וניאות מביא כמה מהמתדיינים למדי! ית־
יה של צביעות. שיטות עבודה ססוייטות
כשמשתמשים בהן במשטר הקפיטליסטי
מתוארות כשיטות עבודה הטנווגות את
הפועל. אותן השיטות בברית המועצות
מתוארות כשיטות להעלאת הרמה הרר
חנית של הפועל. הסופר הנוקט גישה
זו של איפה ואיפה אינו הש שהוא מוציא
לעז על גרית המוצצות, בזזילו היא מק־
ריבה את הפועל קרבן על מזבח העתיד.
זאת ועוד. קצב העבודה המכוון להש-
גת פרטיה במפעל קאפיטליסטי, מכונה
ב6י כלכלניט טםוייטים כמעשה של הת־
חרות מגונה המביאה לידי ניצולו של
פועל אחד על ידי פועל אחר. אותו קצב
עבודה כשהוא מונהג בברית המועצות
מתואר כמעשה של "גילוי. החרבות הפו־
עליות" וכביטוי "לגבורה פועליה". כפי-
לות זו בהערכת שיטות עבודה וקצב היי־
*ור אינה דרך של ביקוש האטת, ואף ל>!
תעמולה יעילה. עתיד הפועל לעמוד על
הזסד הכנות ועל הניגודים הפנימיים שב־

הערכות ותיאורים אלה.
לא נגיע לאמת, אם לא נכיר בעובדה.
שפריון הייצור חדל להיות מושג טכני
,־. בד- זוהי תופעת סוציאלית הפות;* בל
על ידי המשטר הפוליטי והכלכלי. המזרח
מפתה את דרכיו הוא והמערב בורר לו
את הדרבים המתאימות לו. בידי ש:י
המשטרים כאחד נעשתה התנועה ל־ע־
לאת פריון הייצור אמצעי חיוני במאבק
על דרגת חיים גבוהה יותר של ההמונים
ועל יציבות המשק. אכן. ברי גם לאילי הכ־
0ף בויקסטייק, כי הנצחה ד,סזפי יונקי:
למשטר שיבטיח דרגת חיים גבוהה יותר
להמונים !1ל ידי פריון ייצור גבוה יותר.
ההיסטוריה האנטי-קומוניסטית בארצות
הברית נותנת רק ביטוי לחששותיהם של
מנהיגי המשק בארצות הברית לגבי סי־

גויי נצחונם במאבק זה.
יש לעמוד על אוםין המיוהד של הת־
נועות להגברת פדיון העבודה בברית
המועצות ובארצות הברית. בברית המוע-
צות עבדה תנועה זו במשך שלושים הש-
נים האחרונות נמה שלבים. השלב הרא-
שון ידוע כשלב של "סובוטניקיט קומו-
ניסטיים'". היה זה בימי מלחמת קולצ'אק
בשהםועליפ החלו להתנדב לעבודה של
שבעה ימים בשבוע — עד השגת הנ־
צהון. *נ<ן הציג לתנועה ;ו מטרות החור-
גות ממסגרת המאמץ לשעת חירום. .הסו־
נוטניקים- התאזרו להצלת המולדת, לנין
תבע להפור התאזרות זו ההוצבת ממעמקי
נשמת הפועל אוצרות של יזמה ויצירה —
לאחד היסודות של המדיני! הסוציאליס-

טית.
תנועת "הםובוטניקים* התמידה גם
כתקופה הראשונה לריפוי הפצעים שמל־
תמת האזרחים גרמה למשק הסובייטי.
נשלב ראשה זה הושתתה התנועה להג־
נרת פריון העבודה על המאמץ העל-אנושי
6זל חברי התנועה הקומוניסטית ואוהדיה.
היה זה קרבן על מזבח העתיד. מאמץ על־
אנושי כזה בהכרח שיגרום לניוונו של
הפועל. צודקים וראי אלה הטוענים, כי
שיטה זו אפשרית רק בשלב הראשון של
ננין מדינה סוציאליסטית. איו לקיים או-
סוציאליםטית אלא אם תה במדינה לא־

נן התנאים הם תנאי חירומ.
בשלב השני עדיין מבוססת הייזה התנועה
להגברת פריון עבודה בהלקי. הגדול על
י המאבסימלי. על דג- נ פ ו ג ה המאמץ 
לה של התנועה התנוססה הסיסמא .גבי-
רת העבודה". אולם המגמה היתה מכוונת
לחולל מהפכה ביחס הפועל לעבודה. הוכ-
רז על קדושת העבודה' על שימוש מאב־
טימלי במכונות. בשלב זה הונהגו ועדות

?יצור, וכינוסי עובדים היו מוקדשים
יתיכנון הייצור ולשיפורו. בשלב זה נע-
טר, הנםיון הגדול להוות יחם הדש בין
ץאדם למכונה. במקום שלטון המכונה
באדם — טיפות אמצעים טכניים אשר
?שמשו את רצונו היוצר של האדם.
־-מוני הפועלים נתבעו לעצב את גורל
י1משק. השיטות של שכר עבודה חתרו
!שויון בין הפועלים. בשלב זה נוצרה
גורה חדשה של אירגון העבודה. הברי-
גדות החלוציות" (''בריגדות של אודאר־
ניקים*). הבריגדות הראשונות הו&יעו בש־
נת ן2־1928. קבוצות קטנות בנות עשי
־ה אנשים כ"א היו משקיעות את כוחו-
תיהם לניצול מאכסימלי של המכונות
העומדות לרשותן ולתיאום תהליכי יזע־
בודה השונים. הבריגדות החלוציות הפ-
נו לתנועה הסונית והביאו לעליה עצו-
מה של פריץ הייצור. בתנועה להגברת
פריון העבודה בלט העקרון של שטירה

על כוח האדם.
תחושת הריאליזם דחסה את מנהיגי
המשק הסוואטי לקביעת 6ראמיות עביר
כל הצעה של שיפור מנוגה, ניצול טוב
יותר של המכונה וארגיז משוכלל יותר,
הפרמיה הגיע לםעפיט ל־3000 רובל,
תשומת לבן של "הבריגדות החלוציות'
הופנתה גם לטיב העבודה, לצמצום הפחת

ולהפחתת ההוצאות הכלליות.
בדץ וחשבון שמסר סטלין לועידת הטי
פלגה בשנת 1930, ־השתמש בביטוייפ
שהושאלו כאלו מתורת א. ד. גורדון

בודה אינה עור סבל אלא מעשה של כבוד"יחס הפועל לעבודה נשתנה מעיקרו, הע־
עבורה*.

תנועת הסטאבנוביזם שמיתה השלב
השלישי של התנועה להגברת פריון רעי
נולה שמד, לה למטרה להפוד בל פועק
למהנדס, להגיע על ירי כר להגברה
פריון העבודה. במאמץ גופני
אי אפשר להגיע לידי הישגים כה
גבוהים בפריון העבודה כפי שמגיעים
אליהם הסטכנובצים. הסיסמה העיקריו
של םט&כנוניזם היא ראציונליזציה שק
הייצור. התנועה החלה ב־1935. וםטל־ו
2וב ניסה את מהותה כ"תנועה להשלטת

"טכניקה החדישה במשק".
סטכנוביזם הביא לידי הרחבת ההב-
דלים בשכר העבודה של הפועל. סטלין
:תן את הב־סום הרעיוני גם לשםת זו:
.אנחנו נתונים במעבר ממדינה סוציא-
ליסטית למדינה קומוניסטית. העקרון סל
המרינה הסוציאליסטית הוא, כי כל אדם
8ובד לפי כשרונותיו ומקבל םיצרכים לא
יפי צרכיו, אלא לפי העבודה שהוא עו-
גות עבור החברה". ללא יצירת שפע עצום
!\ל מיצרנים לא יתכן לעבור להברה קו-
מוניסטית בה יקבל כל אחד ל0י צרכיו
?לא רק לפי עבודתו. משום כך הונהגו
$תה בססס''ר פרמיות בצורות שונות. פר-
גיות עבור תפוקה גדולה יותר, עבור
£יב התוצרת, עבור חסכון גלמי, עבור
צמצום בשימוש בדלק, והפחתה בהוצאות

:לליות.
הצורות שקיבלה התנועה הסטכנוביה
בתקופה שלאחר המלחמה מבוססות גנ
על פיתוח של הפראמיות וגם על פיתוו
גקרונות של עזרה והדרכה מצר הפוע-
לים המצטיינים בעבודה לחבריהם הנח־
שלים. מחובתנו ללמוד בנידון זה, מברית
המועצות ולהקים בתוכנו תנועה להגברו
פריון הייצור. לעתים תכופות נשמעת הטי
ענה, כי התנועה להגברת פריון העבות
מוצדקת בברית המועצות — משום שפי-
תת העבודה מקבלת מדינה סוציאליטי
טית. ואיו תנועה זו מוצדקת אצלנו משוט

שפירותיה יאכלו בעלי הרכוש.
טענה זו מבוססת על הנחה מוטעית
כי נדרש כאן כביבול קרבן מאת הפועל
קרבן על מזבח העתיד. קרבן זה — לטי
דעתם של אלה — כדאי הוא רק כשמבי-
- י אל צי ־סו אים אותו על מזבח מדינה 

. ת י ט ס
הנחה זו מופרכת מעיקרה. המדובר הח
לא בקרבו גופני או. רוחני, אלא ביצירו
יחם חדש של הפועל לעבודה, זוהי תבי

עה להעלאת מעמדו של הפועל ולהעשרת
תוכן הייו. לא נדרש מה6ועל מאטץ גופני
המנוון אותו אלא יחס חדש ל&כונה. חדי-
רה לבעיות הייצור, אחריות לחסכון בד-
לק. יזמה בהכנסת שיפורים בארגון הע-

בודה-
זאת ועוד. הננו תובעים שיתופו של
הפועל בהנאה טפריוז עבורה גבוה יותר.
לא תתכן השגת המטרות האלה ללא שינוי
מאוירת במפעלים, ללא הנהגת ועדות־
ייצור, ללא שיתופו של הפועל בעיצוב
דמותו של המפעל על ידי הצעות וי1מה
משלו. רווחיו המוגדלים של בעל המפ-
על אין בהם כדי לשלול את הטעמים הח-
יוביים שבתנועה להגברת 6ריו1 העבודה.
ביהוד אם תועטד ב&ני הפועל הברירד
האכזרית: הידרדרותו של הםשק במדיו]

־.התנוונות או העלאתו לדרגה של פשק
קולט מיליונים אחים.

קטני־האמונה בתוכנו מזלזלים גפ בער־
:ו של עצם האידיאל, של בנין משק לאר
2י הקולט מיליונים של אחים. אין הללו
מאמינים בתנועה המונית, משום שאיו
הם נותנים אפון בפועל. זאת ועוד. ומאידך
— המזהירים אותנו בפני סוציאליזם ביש-
ראל מתעלמים מאמת אחת יסודית. אם
ירגיש הפועל העברי שכל מפעל חדש
שהוא עתר להקים בעבודתו ובמסירותו
עתיד לעבור פעם לבעלות העם ומשום
:ך הוא מפעל סוציאליסטי בכוח, — יתן
ידו לתנועה להגברת פריון עבודה שלא
בם&קלח 8תנ1עח הקעננל־ תי0ו'! מנינה ר

ביזם בברית־המועצות.
לא חיקוי של דרכי ברית המועצות נת־
בע מאתנו — אלא לימוד דרכיה וסיגו־

לם לתנאי מאבקנו אנו.
נתן גן"-תן

3*1 תונים
על ת3י8ח לקויה ומזל 3י'6ו

נשבוע שעבר, ביום ז"' הגבנו על צורת
הפרסוט, שנתן ,,על הם-פר'' לנאום התש־־
בה של ך. בן־גוריון לויכוח נכנסת על
חוק שרות הבסהון. ,על המ-מר'' עשה
.מלאכה נקיה" נפולה: א. בהביאו את
̂נואם נגד חלוקת הצבא לחלק חלוצי דברי י
ולחלק לא־הלוצי, השפיט העתון את הכ."־
פט האחרון של הנואם בענין זה: "במידת
יכולתנו נשווה לצבאנו כ;לל אופי מליצי".
ב. ה"ניתוח" השני נעשה בקטע, בו העיב
נך־גוריון להאשמה על הרכב הד־ככלגתי
של הקצינות הגבוהה. את ההאשמה הזאת
העלה בכנסת דובר הכלליים י. גיל ובהשי-
בו לו, סיפר ראש הממשלה על הא־&טה
רומה, שהטמיע לפני זמן קצין אהד בכי-
נוס צבאי והנואפ מסר את תוצאות הבדי-
קה' שערן על סמך האשמת הקצין. ־על
המשמר" מסר את דברי הנואם על הבדיקה
שעשה, אך לא הזכיר את הקשר שב־!
הבדיקה הזאת לבין האעפות הקצץ ובך
יצר אגדה על "לשכת הקירות", שאת קיו-
מה "גילה ראש הממשלה בכנסת, בדרך־
אגב". הגילוי על הגילוי ניתן בהבלטה רבה
ובבל המממנים לחימום הקורא: מסגרת.
קריקטורה, מדכאות וכוי וכוי. הגבנו על
הנוהג הנפסד הזה של ,,על המשמר" -
הנוהג כך לא בפעם הראשונה! — לעשוח
בדברי הזולת כבתוך שלו. לסרס תוכנם עי!
ידי השמטות שרירותיות ועל ידי כך לה-

ציג את הנואם באור מסולף.
למחרת היום נתב "על המשמר", כי
תגובתנו נולדה ב"מזל ביש". הם הישר־נ
והחמימים, נאלצו לקצר במסירת הרב־
לימ מחוסר־מקום .והעיקר — מדגיש ע.ה.
— רעיונו של נן־גוריה על צבא אוויל
לא הושמט כלל וכלל. במפורש נמסו
בעתוו, כי בךגוריין טען נגד חלוקת הצ-
בא לחלק חלוצי ולחלק לא־חלוצי. כד,
ה ח ט א של "על המשמר" י הו* לא הביא
: ,,כל את הפסוק הנוסף של בן־גוריון
הצבא יד'יה חלוצי". אך אם נאמר במפורש
שאיו לחלק את הצבא לחלק חלוצי ולחלק
לא־הלוצי' הרי ברור מאליו כי הכוונה
היא שכל הצבא יהיה חלוצי. מי פתי ולא
יבין זאת ל האם גזירה היא, שכל קורא
תהיה תפיסתו כה לקוייה להבהיל נתפי־

סתו של אותו קורא־כותב של "דבר" 1י
אמת ויציב. מי לא יבין ממילא, שהת-
נגדותו של בךגוריון לחלוקת הצבא לחלק
הלוצי ולאיחלוצי מכוונת לכך שהצבא
בולו יהיה הלוצי ן האין -'על המשמר"
מתאמץ בוקר וערב להשריש את האמת
הזאת במוחותיהם של קוראיו! האין ,.על
תטשמר" מוקיע בבל הזדמנות את הנסיו־
נות לייחס לשר־הנטחון כוונה לגרוש ה־
רוח החלתיית מן הצבא 1 למה לחזור על
נל עוד פעם בשם בן־גוריון — '.היי
ברור מאליוי לקוראי .על המשמר", שבן
נויייז יוגי? בצבא. שיהיה כולו חלתי...
ואשר לעניו השני — מסביר .,על המש-
גר" כל: "את האשמאי השמיע י. גיל
כחצי שעה לפני נאום־התשובה של גן־
גוריון. כיצר יכול היד, שר הבטחון לבדוק
.לרגל האשמה זו* את העניו'- הרי לא
ייתכן, שאפילו איש גד> מוכשר וכה
דינאמי כבן־גוריון יצליח מניה־וניה לע-
רוך הקירה מדוקדקת של הרכב הקצייים.
מסתבר, כי חקירה זו, מדוקדקת וקפדנית,
נבר נעשתה מזמן! תוצאותיה כבר מונ-
חות בקופסה אצל שר־הבטחון 1 ולשבת־

חקירה מיוחדת היא הבוחנת ובודקת".
־ממש ..גוק־איט'' לבעל התגובה של
.דבר"- אבל. בעל ההסבר מתעלם מן הפרט
המכריע, שבן־גוריוו ערך את הבדיקה, לא
.לרגל האשמה זו" של י- גיל, אלא לרגל
האש&מ שהשפיע קצין בכינוס מפקדים

זמן רב לפני הויכוח בכנסת. זה מוכוו
גם מן הלין־ומעבון מנתונים אחריפ על
קטע זה בתשובת בן־גורי-ן (,,הארץ".
"פלשתין פוסט". "הצופה") וגם מן הסטי־

נוגרמה.
אן־ ,,ע? המשמר'' למד, כיראה, את תך
רת "ההגנה ע"י התקפה'' והוא משלב
כתשובתו התקפה: בכתבה של "דבר"
מדיוני הכנסת על חוק החינוך "הועלמו
לגמרי ־גותי הנקודלת העיקריות —גילויו
של צי־ליננ על השוחד, שניתן לגוש
הדתי ע"י מפא"י בשתפר, את שר הפנים
בקביעת חלוקת תקציב החינוך, והודעתי
של 0:קס שאפשר לדחות את אישור החלק

גם עד לאחר פגרת הכנסת".
באותה ישיבה נסערת י5ל הכנסת ני&מ־
עו הרבה .נקודות" כאלוו גפ הן, כמו
שתי "העיקויל!/" הנ"ל' היו כקצף על 2ני
המיט—ללא כל ממש. אמנם, ,,על המשטר"
ראה בהן דווקא את העיקר והכתיר את
הדו"ח מהישיבה בכותרת גדולה משתרעת:
"הקואליציה רוצה לדחות את אישור חוק
חינוך־חובה עד לאחר הפגרה". במידת
האמת של בשורה זו ניווכח ד,יים, כאשר
הכנסת, בישיבתה האחרונה שלפני הפגרה

תאשר את הלק חיניד־חובה...
אבן, צדק "על המשמר": .הגל צרי-
כים למזל, ואפילו כתבת־פולמוס פשוטה".
ובסוף : אי! תשובה זו באה על מנת להו-
כיח מי מבין כתבי ,,דבר" .ו,,על המשמר''.
תפיסתם לקויה יותר. אין באי שאלד, של

כושר הפיס־, אלא של י ל ש ר תפיסה.
ח. י.

הדים
לחשבוננו עם הגרמנים

ד''ר דוד ודווינסקי. אחד ממנהיגי המרו
נגאטו וארשה, שעלה בידו להנצל וטיפל
*ח"כ הרבה בשאלת הפיצויים שיש לד-

רוש מהגרמנים' כותב ב"טאג":
נציגי הדמוקראטיה הגרמנית המחודשת,
שהתאספו במועצת הארצות הגרמניות,
•הליטו לפגות את קרבנות הנאצים בסכום
850 מיליון מארק. כך מעריכים איפוא
הגרמנים את שיעור הנזקים שגרטו לקר־

בנותיהם.
אותנו מעניין, כמובן, החלק היהודי של
הבעיה הזאת. וכדי להאיר אותו, יש להז-

כיר נסה מספרים ועובדות.
בתחילת נובמבר 1938 נורד, בטאריכ
פרייהאר פון ר&ט, הנספח לצירות הגר־
8נית בצרפת. ב־9 וב־10 בספטמבר פרץ
"ספונטאנית" זעם העם הגרמני ובבל גר-
מניה התחוללו פרעות איומות נגד היהר
דים, מלווות בהצתות בתי־כנסת, הריסה
מוסדות יהודיים וחילול בתי־קברות של
יהודים, הממשלה הגרמנית מצדה הטילו
קנס על היהודים, כסף־ענושים, בסן

ן 0 א ר ק. ו י ל י ב
מיניסטריון הכספים הגרמני פירסם דו"ד
כ־ משרדי־האוצר הגרמניים עבדו בחרי-מפורט על מס־עגשים זה. מדו"ת זה יוצ£
צות כה רבה' שהסכום שהוקצב לכיליון

מארק עלה בתוספת של 200 מיליון-
צורה אחרת של כטף־ענשים היד, .מ:
הבריחה"' ז. א. במלים אחרות, כי כ?
העוזב את גרמניה הריהו עריק ובוגד ויק
להענישו לפחות עונש ממון. הואיל ר0/"9(
יוצא איפוא, כי "מס הבריחה" נגבה בעי-של "עריקים ובוגרים" אלה היו יהודים
קר רק פיהוד-ם. לטי הסםאטיסטיקה הרשי
טית של הממשלה הגרמנית ד,:ניס "מג

הבריחה" למעלה מכיליון מארק.
ת ו י מ ש ר ה לפי זה רק הקונטריבוציות 
ומסים מיוחדים היוו במעט 2/2 ביליון
מארק. היות שבאותם הימים, זמן קצר
לפני פרוץ המלחמה, ישבו בשטח הגר-
מני (יחד עם אוסטריה והפרוטקסוראט
תצ'אכי) בערך 650.000 יהודים, מחוות
תקונטריבוציות לערך 4000 מארק לנסש.
כל זד, נוגע למיליון היהודים הגרםניים־
אוכטריים־צ'אכיים. אך מהו המצב ביחס
לנזקיהם של שאר 5 וחצי מיליון היהו-
דים מפולין, ליטא, רומניה, לאטויה, אס-
טוניה, הונגריה' יוגוסלאויה' בולגריה ן

ראינו לעיל, כי רק מס הקונטריבוציה
של היהודים הגרמניים עלו לערך 4000
מארק לנפש. הואיל והיהדות המזרח־אי־
רופית היתד, בממוצע עניה מהיהדות הגר-
מנית. נניח כי "כושר המסים" הממוצע
של יהודי מטזרח־אירופה הגיע רק לרבע
מזה של היהודי הגרמני. לסי חשבון זה
יוצא, בי "בושר המטים" המינימאלי של
יהדות מזרח־אירופה הגיע ל־5 וחצי ביל-
יון מארק. ומה על דבר הנכסים, המכו-
נות, הווזב היהודי המוחרט. הבתימ. בתי
החרושת והמוסדות השרופים והחרוטים ז
ומה בדבר מיליוני המארקיס שהמנהלים,
הקומיסארים והפקידים הגרמניים לקחו
אתם, שעה שהשתלטו על ההון היהודי
בארצות הגיבוש ו ומה בדבר מעשי השוו
והגזל ן ומה בדבר פיצויים על הקריר

הגרמני שנמשך 12 שנה ן
ששת מיליוני אחינו ואחיותינו שעונו
ונרצחו בידים הטמאות של חלאת טין הא־
רפ לא ישובו אלינו עור, ואין להט תמו-
רה בשום פיצויים שבעולם. אבל לבם של
הגרמנים אינו נוקפם אפילו על מעשי
תעתועיהם. ב־850 מיליון מארק הם רר
צים לרחוץ בנקיון את ידיהם המגואלות
בדם. בי בזמן שרק קונטריבלציות ומסי
כפיה שהוטלו על יהירים עלו לכל הפחות

ן מארק. ו י ל י ב ה  נ ו מ ש ל
אם כי אינני מומחה לתורת החוק' פט-
רני כי מדינת ישראל רשאית — לא רק
מבחינה מוסרית, אלא גם מבחינה משפ-
טית — להופיע כתובעת מצר ששת מיל-
יוני היהודים שהושמדו ובשם שאריו
הפליטה. זכות זאת יש למדינת ישראל
ולממשלתה על יסור הצהרת בלפור וה-
מנדט לשעבר. בשתי התעודות נאמו
ט היהודי. לפי- ע ל בפירוש, כי הם ניתניט 
כך יהיה זה מחובתה של ממשלת ישראל
להופיע כתובעת בועידת השלום עם גר-
מניה ולדרוש לבל המיצער גערו 25 מיל-
יון מארק פיצויים כשילומים לאבידותיג!
ועינויינו- סכום זה יאפשר למדינת יש-
ראל לבצע באופן חלקי את תכניותיה
הגדולות והמקיפות לקיבוץ גלויות והח־

ישבות רבת־ממדים ובינוי הארץ.
.9
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דומה, גי הנחותיה של טמשלת
אתונה על נצחונה המכריע במלחמה נגד
המורדים לאחר פעולות הצבא היווני בה־
רי ו ו י ט 0 י היו אופטימיות טדי. אמ-
נם אנשי הגארילה נעקרו מעמדותיהם, אך
אין זד, חזיון נלתי רגיל במלחמת יוון,
כי תכסיסי הקומוניסטים במשך שלוש
שנות המלחמה ביוון התאימו בדיר 1לל
לדברי המשורר האנגלי גולדסטית: .לו-
חם שנס בעור מועד ישוב אולי להתמו-
ו למערכה דד! אך ^,נופל בשדה־הקרב

אינו עוב"...
תפקיד השמדתם של כוחות הגארילה,
שניגפו בהרי וויטסי, אינו קל בשים לב
לעובדה שגבולות אלגאניה, יוגונולאביח
ובילגאריה. פתוחות לפניהם < אין ליגת
אמון רב בהודעת טיטו, גי גבולות יוגו־

םלאביה סגורים לפניהם.

מיגים המגע בהרי וויטפי
הודיע ראש המשלחת הצבאית האפרי-לפני פתיחת ההתקפה בהרי וויטסי
קאית ביוון הל"טנאנט־גנראל נ'יימס וואן
ט ל י ט, כי מטרת הפעולה לכתי ולהשמיד
את הטורדים שהתבצרו באזור זה. מקץ
המעות יפי המסע שלח וואן־פליט מברק
נדכה לראש הצבא היווני חגנראל 0אםא־
נוס והכריז כי 60 אחוז מכוחות הגא־
־ילה "הושמדו" וכ־0ג אחוז הצליחו להי-
מלט לגבול אלבאניה. טירוש הדבר, כי
"הושמדו כ־4,800 מאנשי הגארילה. כ־
2,400 נמלטו לאלבאניה וכ־800 מוסיפים

להילחם בעמדות מבודדות.
אולם המטה הראשי של צבא הממשלה
היונית הודיע כעבור כמה ימים, כי פחות
מ־2000 איש נהרגו או נישבו ע"י צב*
הממשלה. בעת ובעונה אהת הודיע ראד־
יו טיראנה' כי קרוב ל־5000 יוונים, רובב
"אזרחים", באו מאזור וויטםי ונכנסו לא-
לבאניה. וראריו בלגראד מסר על 7x0 אנ־
שי־גארילה יוונים שנכנסו לגבולות ייגר

סלאביה.
לפי חשבון פשוט מסתבר, ני מודעיו!
טיראנה ובלגראד מאשרות את הודעתה
הרשמית של אתונה, ואילו הגנראל הא-
מריקאי טעה כדי 35 אחזז. לפיכך, נראו
כי 5,000 פבין 9,000 אנשי גארילה שהת-
בצרו בהרי וויטסי בראשית המערכה
הצליחו להימלט לאלבאניה, ב־700 מצאו
להט מקלט בייגוסלאביה ורק כ־000,!
נפלו בידי צבא הממשלה- נהרגו או נל-

קחו בשבי.

החור;* ממשמש ובא...
אופנסיבת הקיץ של צבא הממשלה
החלה השנה במאוחר: בראשית אוגוסט
— לעומת המסע הקודם שהתחיל ביוני

1948. מספרם הכללי של אנשי הגארילה
נאמד השנה כדי 17,000 — לעומת
25,000 ב־1948. לפי הסיכום הנ"ל נותרו
עוד כ־25.000 אנ'טי גארילח, בגלל זה
כ־5,000 איש שהתבצר; בי"טח של 230
פילים פרובעים של אזור הרי גדאמוס.
וכיוון שהחורף ממשמש לבא ספק הוא אם
תוכל הממשלה לערוך לפני רדת הבל-
גים פעולות ביעור גם נגד כוחות אלה,
שאליהם הצטרפו הנמלטים מאזור וויטסי
ומספרם הכללי בהרי גראמוס מגיע' לפי
האוסדנה, ל־10,000 איש. הן נשנה שעב-
רה נאלצו 70,000 חיילי הממשלה ל5ע,־ל
לפעלה מהדשיים עד שעלה בידם להדוף
את חבורות הגארילה מהרי גראמוס. או-
לם בעת לא נותר להם אלא זמן מועט
מאוד. .נצחין" הממשלה ביוון עוד בט־

שך -שנת 1949 מוטל נספק.

גוהות ל,ומוניכטיי3 פרצו 27י;דוס
יש עוד גורם חשוב המסבך את המצב :
כוחות קומוניסטיים ניכרים הצליחו לע-
בור מאזור גראמוס להרי 6 י נ ד ו ס שב־
טבורה של יוון, הוא המרכז, שממנו ערכו
הקומוניסטים בחורף -געבר התקפות־םשי־
טה מוצלחות על כמה וכמה ערים וכפ-
רים. קציני מטה אמריקאיים הנמצאים
ביוון רוגזימ על צבא הממשלה ושואלים:
כיצד קרה הדבר, ער3 הריוויזיות שנשלחו
בימי המסע בוויטםי לרתק את אנשי הגא־
רילה שבהרי גראמור, לא מנעו את הם־
תננותם של הכוחות הקומוניסטיים לאזור

הפינדוס ו

משחק מחכואיפ
כזהלן; ד';#דילד, חזרו, .איפוא, לאזורי
י הנמצאים ל ו א ס ו ה  ק אר מ 1 £ס
גמזרח וממערב למרכז האספקה החשיב
ה אזורים' שמהם נהדפו לפני נ י נ א
£תיחת האופנסיבה בצפון הארץ. ביעור
1קומוניסטיט באזורים אלה הוא שגרט
יאיחור בפתיחת האופנסיבה האחרונה.
:דרך כלל, לא הל שינוי ניכר במצב הטל־
?זטה ביוון.- בשנת שעברה נוזרגוו הקוטו־
:יסטים מהרי גראמוס והצליחו לחדור לה־
־י; וויטסי, שהיו מקודם בידי הממשלה.
גשחק זה עלול לחזור גם השנה: אמנפ
בקומוניסטים נסוגים כעת. אך אם לא יז-
דרז צבא הממשלה לנקוט אמצעים נמר-
צים עלולים אנשי הגארילה. שנמלטו
נזוויטמי לאלבאניה, לשוב ילהתבצר שונ
בהרי גראמוס. ואם יהדפוט מיגמ — אי1
?ויטטי...1ה מז הנטנע, גי ינסו לשוב להרי
המצב השורר עדיין ביוון אין בו כדי
לאשר את ההכרזות על סיוט המלחמה

עוד בשנת 1949.

*'י, ה-^ נ:ר י ^,^; '^ -*אי ,,0."^ר פוו.,
יית. 1.ני>ב־7ג ובראגה אמיתית פרוויים
גל כך ידידים. ב'*נ,,ור,־י'־א1־ 000־ימ על
־'" מ-ז!1ץ זמבג־נ 6. .,פי1בר הזה מתג.;,
־ב-6 7"1;ר-־ג .ת עצכ,ן ם1 ;ט בו/לד הקבו*
בוו1, יבי" ילג1<ת או/ ה0 7$ משבר. נ,ו
?•-ט שג,!; י*יפ 7מ,0קנ", כי ד,משנר בא ?
גלינו. מתון־ ?••<". מתוך גירו? חנכט-^
גם, מתוך ריבוי הנ"־י, ב1 נק12צ<ה 7בק
5ו־1וך ההכרה ש-ש במה להתחלק, שיש מח
לרשת (.אליעזר גויב-צקי — ,,מבפנ<פ"1.

ויש מנתחים שרוא־ם את הגורם העיק-
רי ילג/^בר הנוכחי כהזנז/ת ד.ד־\.גה לסי-
דוק ו,צר:>9 החיוביים של איש הקגו^ה,
לישו; נאידיאליזציה ע-ל 2'"טלת ד,היים ("
̂, והם תובעים סי־ 8ו.שי העליה השניהי
וו-רימ' שכללליפ, ־^יפוריפ, ה*?את רנגת־
ך,ה"ם. בזר, רלאים את עוגן ההצלה. בדלן
:לל יש אמת בדברים, לאפשר להוסיף
וגליהם עלד גורמים רבים ושונים- אולם
:לף־סלף אי? הניתלח כ'&לעצכ'ל מעיקר,
?אין הוא החשוב- החשוב הוא: היש מו:
2א ט; המצב הנוכחי, ד,אם ?ד, משבר זמני
חולף, נעץ על פרשת דרכים, או זהו מה־
$ן טבעי' שאליז הגי-'גז קומונות־ותיקוה
? שמא בעולם. בהזדקנותן, בהתנוונותן
צלדקים אלד, שנאו לידי גפקנה, כי תקו-

פת הקומונה חלפ־ ולא תקום עוד !?
יש בכל הפר'&ה הזאת פקחו מדהים
ומפתיע. עברה תקופה כה איומה על אר־
צנו, ועל הישובים החקלאיים נמיוהד. קשה
שבעתיים היה גורל ישובי חבר־חקבו־
צות. י*־ לנו הרבה ישיבי־ספר, והישובים
הללו היו נל הזמן בקוים הראשונים, במע-
רכות הכבדות ביותר. והם ניזוקו קשה,
אף סבלו אבדות בנפש. רבים מהם עמדו
על סף היאוש. בהניחה, מצובה ואילזן לא
היו קרבות רציניים, אך הס היו במשך
שבועות במצור קשה, והיו ימים ושבועות
שלא יכלו להוציא את הילדים, שלא יכלו
לספק את הצרכים ההכרחיים ביותר למבו־
נו־י0 ולקטנים. 1קךית־!1נביט וטטלררהק־

:ושת ונוה־א־לן, — מי ידע לענות על
140לתו£ המתמדת: ,,מה אפ ניעאר בחיוק
הערבים?" קברי־ד&חימ בביתיהעלמין של
קדית ענבים מעידים, מה קשה היתה הח-
זית למשקים הללו, מה קרובה היתה מע־
לה־החטשה למשלטי האויב ואיזה קיר־מגן
שימשו המשקים הללו לירושלים הנצורה.
ובמרכז הארץ — כפר־החורט הנצורה
רית מדורות, מוקפת כפרים ערביים שהט-והמבודדת, טול נצרת הרוויה שנאה נוצ-
רידו בלי הרף את גניגר והפסיקי לא
פעם את התחבורה בעמק. היו ימ־ם וגם
אנו שמחוץ לבפר־החורש לא האמנו שה-
ישוב הזה יישאר שלם, שהיושבים בו

יובלו להחזיק מעמד.
ובעמק הירדן — הדגניות ונזסדה שעב-
רו מערכות כה כבדות, יניד־עם בדרום
וחולדת בדרך ירושלים ומשקי הנגב —

צר, עבי עליהם (
והנה בא היום — ונפסקו הקרבות בא-
רץ, וכל חישובים הללל נש־איו בתהומי
מדינת ישראל. והתגלו סיכויים משקיים
שלא חלמז עליהם. מי חלם על שטחי־קד־
קע נוספים כאלה בסביבת משקי ירושלים ו
מי יאה בחלוט אפשרות לתוספת אדמת־
שפלה בה רבה לכפר־החורש. ושפע מים
בחניתה ובמגונה' ואפשרויות בה רבות
בסביבי ניר־עם, גבים ל מי האמין שבימינו

נגיע להתרחבות כה רבה וממשית ז
ואמנם. גדלה השמחה למאוד בכל הקבו-
צות הנזכרות בחלוף הסכנה, בצלצל פע־
טוני הגאולה. אולם השמחה לא ארכה
ימימ רבימ. בו בירוי־הדבש כאד, ,,הת8כ־
חלת". התגלתה פרצה, בא משבר. נוכחנו
שחברי הישובים נחלשו במידה כזאת
/ האושר שאינם טסונליט לקגל ולעכל *<

הרב, את השפע שהגיע אליהם עם התטו־
רה הגדולה בחיינו המדיניים בארץ. מדי-
נה לישראל! חיים עצמאיים; עליר. חמו־
נית! רבבות יהודים מגיעים לארץ, ממדי
עליה שאף האופטימיסטים שבינינו לא
שיערום. הישגים שעלו על כל החישובים
שלנו. אלא מה נ לא אלינו. הקבוצות וה-
קיבוצים. העליה הזאת- התגלה שחמעין,
ממנו שאבנו את הרזרבה הקבוצתית, דלל
לגמרי... וקדרות כיסתה את שטי ישו־
בינו השיתופיים. במקום להתעלות- להע-
ריך נכונה את מקומנו בכל ההישג־ם
הגדולים הללו, באה האכזבה והתחיל
לכרסם הספק המר. ברחבי הישוב ובכל
העולם היהודי השתכרות מעוצם הנצ-
חת — ובעולמנו אנו מקננת מחשבת טרה,
שמא אין עוד צורך במאמץ חלוצי, שמא
אפשר להגיע למעמד חקלאי עברי בלי
זעזועים חברתיים, שמא אפשר לבנות את
המרינה באופן "טבעי", בלי פרטנויות
חברתיות יתירות. באופן פשוט, ע"י יהודים
פשוטים' ב־גלרת־חיים פשוטה. ככל הגויים,

כנהוג בכל העולם...
והופיעו אישיט בתוף ההתישבות וגזגהי־
גיס במדינה, וגם במפלגות, שהחלו לקדש
את הגישה הפרימיטיבית והפשטנית
ילי תביעות יתר מהדיר הזה". הזאת — ,,
ואנשי־חקבוצות החלשים, .הכורעים מעומס
רב. הושפעו מאוד מגישת אנשי מדינה
והסתדרות לקבוצה כגורם הזמן. כגורם
ממלא פונקציה לאומית בזמננו. בקבוצה
גופה — גם רבימ מהותיקיט אינם מערי־
כים את צורת חייהם מתוך חשבון ־כלל'
מוזיר וז8יכון הגיבר, מתוך פרטפקטיכה
מרחיקה ראות. כל אחד מאלה עושה את
חשבתו הוא, הצר, היומ־יומי, הקשור
בחשבונות *ישייט •שיטיס. וע* נירמ

מעצמו, מעברי. הוא מושפע יותר מדי
מ>;6-זירות חולפות ואינו רואה את העיקר,
את השוית בקבוצה, את הדאגה המשותפת
והמסורה לילדו ב־מי מצוקה בכל הארץ.
הוא שוכח את דאגת הקבוצה לאדם
המפגר, לחבר הכושל בחברה השיתופית.
הוא שוכח מד, רב הכוה הקולקטיבי בהג-
נה, במלחמה, בבניו העמדות התשובות
ביותר למדינה המתהווה. הוא שוכח לגמ-
רי שבצורה השיתופית הזאת נתגלה כוה
עברי מחושל ומרוכז שהדריך את התנו-
עה הציונית, שעיצב את דמות תנועת
הפועלים הארצישראלית. כל אלד, הן זכו-
יות עבר — אומרי0 ה"פיבחים" שביניגו.
כייפ יש שכרון של המדינה, ליש סיכויים
לאדם שעבר הכשרה בה טובה, גם יקרה,

בפשק ובחברה.
טוענים לליקויים בחיי הפרט, בנוחותו,
בסידוריו — טענות צודקות כשלעצמן,
המחייבות תיקונים ושיפורים. ואפשר לת־
קן ולשפר. אולם, כאשר כל אלה ד'לסכיפ
מרכז, עיקר' — הרי זד, אסון, משימ שזר,
הופל פסיכוזה, ד&ידנקת למדעילה את

כל אשר מסביבך.
לעתה, נניח שיתוקנו הפגטימ והליקויים
בחיים היופ־יומיים, יסוקקי התביעות ה־אינ־
דיוידלאליות, ישופרו החיים. יוטב השי-
כון — הילכו אז המונים לקבוצות, הנע־
כב בזה את תהליך היציאה מקנוצלו! צעי-
י רות שטרם טעמו טעם חיים שיתו&יים

מתגוללים אנשים צעירימ ומשפחות
צעירות במחנות בארץ, חיים בתנאים
גרועים, מתנוונים מחוסר עבודה, מבטלה
ממושכת, וכאשר מבטיחים להט עבודה
ושיכון בקיבוצים, דאגה לילד — הנוהרים
הם לקבוצות ? לא חומר־נוחיות היא הגו-
רס המפריע להטיית <ר0 העליה '(י'8וניפ

שיתופיים, ולא סיפוק הצרכים עלול לש־
נות את ניוון העלי". העולים החדשים
שונאים תכלית שנאי, את ד,היים בצוו-
תא, הם שונאים שנאת מות את ה"קול־
הוז" שרא1ד,ו בברית־הפועצלת, וכל קבו-
ם להם בקולחוז, והם צה וקינוץ בארץ נרא
בורחים מחט. אין להם כל ענין לטרלח
ולעמול ליצירת צורת־תיים יותר צודקת.
הם רוצים דבר פשוט — .תכלית". לגי־
שה כזאת הגיעו גם רבים מהעוזבים את
חיי השיתוף. .עייפנו — טוענים הם —
הזדקנו. איננו רוצים להחמיץ את השעה".
המדינה נותנת עכשיו אפשרות להסתדר
לבל איי* קבוצה, לבל גושל בקבוצה.
מזכירים, מדריכים, יועצים, פקיד-ם —
דרושים הרבה, ומי עוד כמוהם מוכשרים

? לכך
סטינו מן הדרך- סוטים אנשי השורה
וסוטים פנהיגים במפלגה, בהסתדדלת,
במדינה. חיים באשליות. איו רואים את
הסכנה הגדולה האורבת לכל מפעלנו, אם
ה"משבר'' הזמני בתנועה הקיבוצית ייה-
פך למשבר מתמיד. אני סובר שזהו משבר
י. חולף, עור יוכשר הדור, עוד נ מ ז
יתפנה. אני מאמין שגם רבים טהעווביב

את הקבוצות יתפבחו...
בשני מומנטים רואה אדם־הקבוצה אח
עוצם מעלת הצורה השיתופית. בשעח
קמל;ה לפרט. כאשי הלא רואה ניצד כל
החברה משתתפת אתו בשמחתו, כאשו
הוא רואה כמד, אהבה ורגש"אחוה שןפעינ
ימפבימ סביבו מרבים, מכל החברה. וב-
. קרה לו אסון גדול, אין תנ- ו אבל שעת 
חומים, אין תחליף במקרים כאלה. אולב
מתגלה לו לחבר המוכה, -שאיננו בזדד
שאיננו עזוב לנפשו. שאיננו כה מסכן ובו
עלזב, נטו *0רנ<'8י0 <רזנ *נ'6י0 נטר

-,ו 1.1 .ברה הרגילה.
האסון הוא שרק נטקייט ה;"ל ילדע
והתגלות החבר בקבוצה, ר.ק אל הוא יו-

רע לי'עריך את צורת חייו.
ויתפכחו עוד העוזבים את החיים האלה.
?עוד ינהרו אלינו בני רבינ; מחיה! ריפ
?־ופיוטים שמפחדים מפני "קולחה" וסול-

דים מכל צורה של ה"ם בצוותה.
ועד אז ? — עד אז עלינו לבצר את עצ־
גנל בפנים. עלינו להתחשב ייתר בדאגות
הפרט בקבוצה. חבר־הקבוצות היה נבדל
£יתר הזרמים הקיבוציים בזה, שגם בימי
-גיאות לתנועה הקיבוצ"ת דע להחשיב
את גורם הפרט בחברה השיתופית. דיברני
וטיפלנו בשאלות החברתיות־הפנימיוו:
בקבוצה בכל ימות השנה. אפס, הרנינו
לדבר ולא עשינו די. עתה אנו נדחקיפ
בכוח המצנ הנוכחי לעשיר" לרפורמות,
בל נראה את זה כאסון, כהכרה שכפו אן-
תו עלינו. אנו זקוקים כולנו להקלת העול'
לשיפור תנאי חיינו, ליתר הסדר בהנהלת
המשק והחברה. על־נן נקדים לתקן את

הטעון תיקון.
ופניני צריכים להיות מופנים לנער זל~
ילד בתנופה גדילה, בממדים אחרים משי
הורגלנו להם עד כה. ולפחזת באותט
הממדים שנהגנו בהם בפיתוח תנועותינו
בחוץ־לאדץ בשנים שלפני המלחמה העו־
למית- על אף הקשיים שלחנו מאות שליי
חים לחו''ל. נשלח מאות שליחים למחנות,
לישובים החדשים, לערים ולתנועות־הנר
ער השונות. הדור הבא לא יטתפק במה
שיש. הדור הגדל יחפש לו דרך שובו!

מהמקובלת — וימצא אותה בתוכנו.
בדרך הרגילה, הפשוטה' המקובלת, לא
יקימו ולא יבססו את מדינת ישראל. בלי
חלוציות ובלי חלוצים לא ישוו דמות

מוסרית־מתקדמת למדינתנו.
על פרשת דרבים אני נמצאים, ועלינו
לאזור כוה לעבור את תקופת בין־הזמנים

הזאת.
יו$3 ברץ;

ם י כ ר ד ת  ש ר פ ל  ע ה  צ ו ב ק ה

 ̂ 9מ*ן הפטוטרת
(ש.) אשת שיחי, חברה המכבדת מאד
1ת הוקי הצנע, ונוהגת לפיהם — טענה

קשה בפיה:
הבט יראה, אומרת לי ההפרה, יכזל
*תה להיכנס לכל מסעדה שהיא ולאכול
;א רק ביצה אלא ביצים, אם בצורת
1ידיביץ ואם בצורה אחרת. ואילו פעוט
<ו פעוטה ה-גקיקיס ל־2ל;י ביצים ל'לפ
למען נוכל .להעמידם על הרגליים" —
8לר, מקבלים רק 4 ניציס לשכלע- היתכןו
ועוד טענה בפיה: לימון וגזר הם פיצ־
־כים פאד היוניים בשביל תינוקית. האט־
:מ גם על מיצרכים אלה צריך ל"היהרג*

כדי להשיגם בשביל הקטנים ז

שינוי הכרחי
(י. יעקבי). בעליות הקודמות היתה לנו
8ז9ה משותפי: עם עללים חדשים- לא כן
עתה. לרוב אין הותיק שולט בשפת העו-
לים החדשים, והם אינם מבינים את שפת־
נו, ובגלל דברים פעוטים נוצר רוגז והת-
מרמרות. סח לי מזכיר מועצת פועלים
אחת: באחד הערבים הופיע אצלי עולה
תר*. הוא דיבר אלי, השתדלתי להבין, אך
בשים אופן לא תפסתי את מבוקשו. העולר,

התרגז, סגר את הדלת בהמת זעמ והםק^
לק. רצתי אחריו, השגתי תורגמן ובקשתי*
לתרגם לי אח. משאלת העללה. המשאלה
היתה צבועה מאד וסודרה תוך רגעים מוע־

טיט.
תופעות כגון אלו מחייבות את ההסתד-
רות לשנ!י בהרכב המיסדות ועובדיהם.
הכרחי להכניס אנשים מיוצאי ארצית
העולים החדשים שיטפלו בעניניהם ויחיו
המקשרים בינם לבין התנועה ומוסדותיה.

*81יגי ישראל*
פתיר טכתב מבודפשט:

— — — חברים ניסו לבוא בדברים עם
חברי המקהלה "רון'' של מק"י כשהגיעו
־נד, כמשלחת מישראל. אבל אי־אפשר
לדבר אתם, אינם רוצים לל־אלת אותנו.
־מקשר שלהם המתרגם את דבריהם, —
תגר ותיק של השוטר הצעיר שחי שנתייט
במעברות, ועתה — אזרח הונגרי, הוא עז3
את ה־בוץ ואת הארץ. לפי ד'שק8הו —
וזחייל הסיני הלוחם עתה בעד החופש
קרוב יותר ללבו מכל יהודי בהונגריה.
בכלל מצא את הדבר למוזר שבאים להת*
ענין במשלחת הישראלית: "מה ההתרג-
! סוף שות ו בשביל מה זרי הפרחים האלה
סוף הם אנשים זרים ובלתי פוכרים, מעי-
לם לא ראיתם אותם- מאין ביטויי האהות
רוקא כלפיהם ? מדוע לא הלכתפ לקבל את
פני האחים מיוון ומשאר הארצות? למה

דוקא לישראלים הכבוד הזה !?"
וכאן אסור גיום להתווכח... ובחורה

 ̂
אחת מישראל שדיברה הונגרית צחה, ורק
הונגרית, התנפלה בצעקות והשמיצו!̂ 

וקיללה את ישראל. י
אנו מתפלאים שיש אצלכם אנשיט
כאלה ושהם עור באים לייצג אתכם. או־
תנו כאן רודפיט. אין נותנים להתארגן ולא
לעלות. משמיטים מתחת רגלינו את יכו-
לת הקיום. ואתם שהפנתם את השטמזן
למשק פורח ואת המדבר למדינה פורחת,
נותנים אפשרות קיום לארגונים כאלה והם
גם מייצגים את ישראל בפגישת הנוער 1

-המלצה*
(א. םינברג) שבעה פלאים ועוד אהד._
•הפלא השמיני הוא, שפלוני בן פלוני לא
קבל שבץ הלב כשנודע לן. שמכתג
ההמלצה שניתן לו לעבודה, ושהיא עצ-
מו העבירו לכתובת הדרושה, ה1? טור־

גנ מ -
סעיף א' — המהלל וטשבת ומפאוי את
רוב חריצותו, ידיעתו ויזמתו בבחינת
"כולו נאד," "כילו יאה"... וסעיף נ' —
(מין .עיקר־שכחתי* גטדמד), בזו הלשון!
-לא יכולתי להסטר מהנודניק ומוכרח

יתי לתת לו מכתב זה"... וי
אם נותב ההמלצה תעיב קוי* בווי
משים אומץ לב צבורי, הרי זכינו נבו־
גן ומוסרי יותר...בחיינו לראות אוםץ-לב גדול יותר, חר־

גופקז ותיור
(צ. ר.) קרית עמל וטבעון נחונו בגל
הסגולות הירושות לעשותן אחד טגגרכזי
הנופש והתיור בישראל. אולם תושביהן
עד"ן לא למדו את התירה כולה הכריכה
בפיתוח הענף הזה. אם בטבעון עדיין אין
טלפון, אין האשפה בה. אולפ אם מכשיר
הטלפון היחיד בקרית עמל הותקן במשרד
המועצה המקומית (ולא בדואר הגפצא
באותו בית) והוא עומד לרשות הפזדקקים
אליו רק בשעות 10—12 בבוקר, ט"טע
שלגבי הנופשים כמעט שאינו קיים. יאם
נבדקו כמה -גניליפ כסביכה להט עהד,
נקיים מסוקסים וטרמונים מיפי הקרבות
והתםדונים — 6דוע לא סופנו השבילים
כנהוג בכל ארץ תרבותית בסביבות הנו-
עדות למטיילים, מסיירים ונופשים ו הן
הדבר ניתז להיעשות ללא הוצאה, בשיתוף
פורים ותלפידים או תנועות הנוער שיק־
דישו לפעולה זו נמה ימי טחנה בקונה.
שתי דוגמאות אלל באלת ללמד על
הכלל — לא רק בטבעון ובקרית עמל
אלא במדינה כולה. אלה הדברים שאינם
תלוים בטבע (מי יביא לואדיות החרבות
שלנו נהלי האלפים ז) ואסילו לא בפעולה
שיטתית רבת־שנים (נטיעת חורשות וגנים
בתחופי המקום למען הקשישיס והזקוקיפ
למנוחה שלמה ללא אפשרות של טיול־ם
ביעילח. הסביבה) אל בהשקעת הון רב
(תוספת בתי מרגוע, שבלולים בנל מלון,
נית פרטי המאכטן נופשים ותובע ת'&לים
כאילו היה נית מרגוע עליון ידרגה' גס
כשהוא הסר נוחיות ראוייה לשמה). נעשה
לפחות כל מה שניתן להיעשות מיד, באמ-

צעים מועטים, בעבודה לא טיובה.

בשוני 1:11*3

תקציב עירית ירושלים
לשנת תקרי

מועצת עירית ירושלים פתדר, השביע
בדיון על התקציב המגיע ל־2 פלייון ל"י.
לעומת תקציב אשתקד שהוקדש לשרותים
הסניטריים הדחופים ביותר, 0פעל המים
והתגוננות הפסיבית, מוקדש התקציב הת־
רש בעיקרו למפעלים הגדולים והעממיים:
חינוך ותרבות, עבודה סוציאליר שירותי
הבריאות ועבודות ציבוריות. שירותים עי-
רוניים אלה יורחבו בשנה הבאה, עם גידול
השטח על ידי צירוף שכונות המערב, ישי-
בם מחדש של החלקים הצפוניים של העיר

ויישוב השטהיפ הכבושים.
פרטי התקציב

הפרק הגדול ביותר בתקציב הוא "חי-
נוך ותרבותי, העיריה החליטה לקבל עליה
את החזקת החינוך העממי משנת הלימו-
דים הש"י ועליה גם להשתתף בסכיב
מסויים בהוצאות לשנת תש''ט. ההוצאה
המשוערת היא 276.250 לירות וגוללה
. בתש"ט. הפ- 30.000 ל"י הוצאות החינוך
רק השני בגדלו הוא "העבודה הסוציא-
לית"' אשר לו הוקצב סכום 235,814 ליי
רות ומקיף גם הטיפול במשפחה, טיסו?
בתינוקות, בנוער, בילד. בעולים, במיעוי
טיפ וכמסוגל הזנת הילד. שירותי הברי-
אות עוליט ל־186,146 לירות. העיריו
אומרת לשקוד על נקיון העיר, ביעוו
השופגין, ושירותים אנטי־טלריים. .שירר

תי הבטחון", כולל מאור הרחובות וניביי
דליקות. כן הוקצבו 2500 להגנה פסיבית
ולמשםר־העם. פרק ..העבודות הצביריות"
כולל 40,400 להחזקת דרבים ומדרכות,
3000 לקביעת שמות לרחובות ומספרים
לבתים, 3500 בשביל תכניות לפיתוח ירו־
שלים ו־28,100 לעבודות והוצאות קטנות.
הפרק "הוצאות בלתי רגילות" הוא מאה
אלף לירות וכולל נטיעת גנים חדשים,
רכישת ציוד חדש לשירותי המחלקה הס-
ניטרית, הפקעת קרקע לשוק מחנה־יהודה
וסלילת רחו; הרצל והרחנתו בכניסה
לעיר, כן הוקצב סכום לעידוד התיירות.
עבודות ציבוריות בקנה מיד־
גדול, החלה העיריה לבצע מכספי ההל־
וואות שקיבלה ועוד תקבל טהאיצר וה-
בנקים המקומיים. התקציב המוצע פגי*
ל־629,577 לירות וכולל 122,200 לירית
לסלילת כבישים ומדרכות, 444.877 לירות
לבנין רשת ביוב, 54,000 לירות לבניניט
(בהם גיתני התעשיה בסך 51000 לירות)
ועוד. משום-כך נאלצה העיריה להעלות
את הטס במידה ניכרת. טס הרכוש נש-
אר בשיעור 13 אחוז, והוא הגבוה ביותו
שהוטל עד כה על ידי איזו עיריה בא-
רץ. מס רכוש על קרקעות בלתי תפר
סות, הועלה פשניפ לעשרים אחוז והפג
להחזקת החינוך הועלה ט־25 ל־40 אחוז

גידי?1 ההסתדרות בחי&ה
שתי הפעילות שנקבעו ע"י ד,ועה"פ של
ההסתדרות — הוזלת הפס האחיד ומפעל
השיכון לותיקים — נתקבלו י בהוקרה וב-
הערכה ע"י מליאת מועצת פועלי חיפה,
שנתכנסה אור ליום בי. א .א"זנשטט, שה־
ביא לפני המליאה את דבר החידוש במס
האחיד ציין, ני כבר עשרת הימים הרא-
שונים של חודש ספטפבר הביאו גידול
ניכר להסתדרות בחיפה. העולים החד-
שים נוהרים להסתדרות הכללית ובזמן
הקריב ביותר תהיה אפשרות לגשת לאר-
גון מחדש של החברים שהיו בהסתדרות

וזנחוה.
בעגין שיכון הותיקים הרצה י. אלמוגי,
לא מן הנמנע, אמר, כי כבר בראשית
1950 תיגמרנה הדירות לפי "תבנית שיכון
הותיקים־ של הועה''פ. אחד הגורמים
להוזלת הדיור — מהירות הבנייה. מתוך
הדירות תיבנינה בחיפה 1200: מחציתן
בקרית הייט ומחציתן ברוממה (רושמיה).
עד היום נרשמו 500 הראשונים, אילם פ.
ט. חיפה הכינה שיכון עוד בטרם נודע על
החלטת הועה''פ. טפ"ח קיבלת מאת הממ-
שלה כ־100 דונם במושבה הגרמנית וב-
קרית אליהו ושם יוקמו שיכוניט הסתד־
רותיימ־מקומיים בס"ה 600 יחידות בנ־ת
2, ג ו־£/י3 חדר בבתים של שלוש  ̂ .2
קומות. יש גם הצעה של עירית חיפה על
סידרת בתים גבוהים (עד 10 קוטית) לפי

תבניתה של העיריה.
הדיונים בשתי השאלות היי עניניים
תסבו על שאלות תכליתיות. ע. בן דוב

משיכון חיפה מילא אחרי דברי י. אלמוגי
בדיונים השתתפו: י. שיין. י- ליטואק.
םסיה אונגר וי. ולוססקי. בהחלטות המלי־
אה הובעה הערכה למזכירות מ.2.ח על
פעילתה לשיכון עממי לפועלים ותיקים
במערב העיר והוקרה לממשלה על עזר-

תה הרבה לביצוע המפעל.
בראשית הישיבה שמעו הנאספים בע-
מידת דומיה דברי אזנרה לחבר המועצה
דוד פרנקל "דמית־םםל של הפועל החלו־
צי בעיר אשר ראה את ייעודו בעבודה
ובפעולה י הציבורית למען ציבור הפוע-

לים'.

טכתבים למערבת
•8א7ח

אני היל משוחרר ונמצא בטפולו של
!גף השקום, מערד הבטחון, סניף חיפה,
?גלל סוג בריאותי עדין לא סידרתי בעבי־
־ה ואני מקבל דמי כלכלה בסך 4.200
ישבוע. והרי ל&נינם הפרוצדורה שעלי
יעבור אותה כדי לקבל את הסכום הנ"ל:
עלי להצטייד בתעודה מתאימה מהמח-
י ש י ל ש לקה המטפלת בי ולבוא ביום 
אשרד האגף ברחוב חיאט 6 על מנת
י עלי לביא ע רבי .יקבל מספר. ביום 
ומשרד שני של האגף ברחוב הנ"ל
?למסור את המספר. כאז ניתנים לי מטפד
י למש- ש י מ ח *חי ואתו עלי לבוא ביום 
רד שלישי של האגף ברחוב מיכאל־ס.
במשרד הזר, אני מקבל צ'ק. עם הציק
עלי ללכת לבנק הנמצא ברחוב יפו יאז
0ני זוכה לקבל את דמי הכלכלה. אס
:קח בחשבון- ני בכל משרד עלי לעמוד
כתור שעה־שעתיים, קל לםבם את מספר
שזנית ך,ע5:ננית והמיידית 7>מני18ת במס-

דרונות של משרדי השקום.
דרכו של חיל משוחרר אינה סוגה בשו־
שנים, האט סדריו של אגף השקיט צריכי0
להוסיף קוצים בדיכוי חייל משוחרד

? מ3ס על רפואות
לפני כשבוע הזמנתי בבית מרקחת
רפואה שעלתה לי לפני כמה הרשים 225
מ"י. הפעם דרש בעל המרקחת 580 ם"י.
הואי הסביר לי, שברפואה זו יש גם אלכו-
הול והממשלה העלתה במידה גדולה מאד
את המכס על אלכוהול. נשאלת השאלה:
מדוע לא תע"ה הממשלה הנחה מהמכס
על רפואות בהחזירה לבעל בתי הםרקחח
חלק ממנו אחרי שיוכיחו את כמות האל-
כוהול שהשתמשו לרפואות ז האם איו מחר
בת הממשלה לדאוג שהרפואות לא תת־

יעקב עט^ חיו

למורים בישראל
זכויות רבות עלו בחלקנו מאז הקפתה
של מדיגת ישראל. זכינו לעליה גדולה,
לשחרור אדמות המולדת וגם זכינו, שחלק
גדול מן העולים יפנו לעבודת אדמה בי־

4ובי עולים.
עד היום הוקמו 36 ישיבי עולים בחל־
קי הארץ השונים. הועידה החקלאית השבי-
עית החליטה על הק5ת 400 ישובים ב־4
?שנים הקרובות. כשני -:־לי-:ים מהם ייוש־

י :ו עולים הרשים, הקמת י"ובים אלה, הר־
־כתם וביסוסם' היא אחת הפעולות החשי-
: יישוב הארץ, השתרשות בות המבטיחות

בקרקע, חינוך שלם ומיזוג עדות.
נישובי עולים אלד, נאחזו במעט כל שב־
£י ישראל ללשונותיהם, מנהגיהם, אורה־
חייהכ. ואם בישוב אהד יש עולים משני
ארצות פוצא — איו שסה משותפת ביני־
הב. הקניית השפה העברית בזטן הקצר ביו-
תר לא זו בלבד שהיא הכרח כשלעצמה,
אלא ג= אחד הגורמים העיקריים להבנת
איש את רעהו, להרחקת הסכ:ה של דור

תפלנה.
הקמת מוסדות החינוך — בית־הספר
וגן־הילדיס—היא אחת הפעולות הראשונות
בייסוד יעיב הדש. הם צריכים ללוות את
;עולים החדעןיב מראשית צעדיהם בישוב
זבטוש. בית־הספר בישוב עולה תפקידו
:דול ותשוב מאעזי בכל ישוב עובד אחר.
זלושה גורמים חפ בחינוך הכפר העובד :
:ית־ד,םפר, המשפחה וההוי. בישוב -גל
•ולים המ"פחה אין עד"ן גורם חינוכי
*רצי־י-2ראלי. גם הורים בעלי תרבות
נהם אינם גורם משפיע בחינוך חדש זה,
גואנו רוצים וחייבים להקנות לנוער. בישוב
:זד, ודאי אין עוד הוי מחנך. על בית־
־טפר מוטל איפוא, למלא נם את התפקיד
-חינוכי שב-"ני הגורמים החסרים עדיין

:ישובי עולים.
לשם מילוי הפקיד כוה מן ההברה הוא,
2בכל ישוב יהיה לנל הפחות מורה אחד
נעל שיעור קומה, מחנך בעל נסיין, מעורר,
בחיי הארץ- בעל ד,ש2עד, מוסרית, שיחיד
בנוחו לעשות את בית־הפפר למוסד טח-

נו ויקרין מאורי על כל חיי הישוב.
אין כותב השורות האלה מהעלם מהמח-
סור הגדול בארץ — וביחוד מירים בעלי
תבונות כנזכרות למעלה. זה עשר שנים כפ־
עט לא נוספו לנו כוחות הוראה וחינוך
טחוץ־לארץ ושוב לא יבואו אלינו. הם אי-
נם. גם הכשרת הסורים בארץ הופרעה לא
2עט בשנים האחרונות. הצעירים שרוח ד,ח־
לוציות מפעמת בתוכם עזבו את ספסלי הס-
מינרים למורים והתגייסו, גם במלחמת העו-
לם וגם במלחמת ישראל. ועם גידול היי-

שוב בשלוש מאות אלף נפש — גן ירבו
— החמירה מאוד בעית חוסי מורים ומחנ־
ניט. זוהי המציאות שאי-אפשר להשלים
עטה' שכמעט כל המחנכים והמורים בי־
קוובי עולים יהיו רק מורים עילים או מר
ריפ ומורות (בעיקר) צעירים, שרק עכשיו
ירדו מספסל הלימודים. ודאי, שנם נין
!זמורים העולים יש כוהות הוראה וחינוך
תשובים, שיש לקרבם! אולם בשנה־שנת־
יים הראשונות אין להטיל עליהם בלבד את
התפקיד הזה של חינוך דור חדש בארץ,
בני הורים שלא ידעו את הארץ. ובגל
בית־טפי שיש בו שני טורים וייתר, צריך
אהד מהם להיות ותיק בחינוך ומעורה בא-

רז-
יש בתי־ספר בישובי עובדים, בעריט
ובמושבות, שמספר הטורים בהם הוא עש-
רה ויותר, ובכל אחד םהם מורים אחדים,
הראויים שיופל עליהם התפקיד הזה. ודאי
יסבול כל בית־ספי אם יוציאו ממנו מורה
ותיק ומעורה, אולם ביתיהספר בכפר־
ויתקין, עין־חרוד, גבע ודומיהם, יוכל להת-
גבר על חסרי! זה במשך שנה, בעוד שלי־

?גווני עולים זוהי היא ?אלת חיים ממש.
בשנתיים האחרונות התגייסו פוריפ לפ-
עולת חינוך בפחנות הנידחים, וחשיבות
-בה וגם הצלתה היו לפעולה זו. אולט
־.תפקיד החינוכי בישוב עולים עולה על
1ה ב"כרחיותו וחשיבותו, ינל העמל הרב
3הושקע במפעל החינוך במחנות יאבד
?ערכו יהיה כאפס בלי ההמשך בארץ- מת-
קבל על הדעת' שאם ציבור המורים, חברי
-.הסתדרות ברשת הםיכז לחינוך ומחוצה
5ה, ייתבע לפעולה גדולה זו וציבור המו־
ריס יסתכל בדבר והצורך יחדור להכרתו
— ייחלצו עשרות רבים מהם, כשם שנח־
לצו חברים חקלאים, לעזוב את נתיהס
•משקיהם וללכת אל הכפרים החדשים. והם
נאימ על סיפוקם. ני אף שעבודתם נמקד
1ות אלה ק?ה ואחראית היא, הם רואים

£יי בעמלם והוא בשל פייט ליום.
אין כיום למחנכים בישראל תפקיד גדול
יותר- מאשר להתגייס, על אף נל הקשיינ
של הכלל וה5רט' לחינוך ילדי ישראל

נישובי עולים.
מורים כישראל — התביעה מופנית אלי-
נס, אל כל אחד לאחד מכם. חדשו את המ-
סורת החלוצית של המורה העברי. פעולוו
גדולה. לאומית וחלוצית. חינוכית ואנושית,
מחכה לנם. אפ לא תעשוה נפסיד כולנו:
החינוך. ההתי־גבות, הישוב, המדינה. אפ

תיענו — תראו ברכה בעמלכם.
יוסף שפיר*

כהשלמה לקליטת העליה עושה מח-
לקה התיבות של מדינת ישראל עבודה
רבה וענפה גבתי העולים ובשכוני העו־
ליס החדשים בדי לקלוט את העולה ול-
הכשירו פיוס בואו ארצה לאזרח ישראל
יעיל, להקנות לו את השפה העברית

וידיעות יסוד בהווי ותרבות הארץ.
חבר העובדים ההולך וגדל, דאה צורך
להתארגן לשמ שיפור רמת חייו ורמת
עבידי/ו כאהד. בכינוס שהתקיים בחדרה
הוקט .ארנון מחלקת התרבות של מדינת

ישראל' ונבחר ועד עובדיט,

הוכןם ארגון עוכרי מחלקת
התרבות של המרינה

העתון הבריטי .דיילי וורקר* מודיע
כי הפשיסט הבריטי לאראט באטיסבי,
מצדד ותיק של היטלר ומוסוליני, הגיע
בזמן האחרון לאפריקה הדרומית והחל
לפתח בה פעילות רבה. הוא מוציא שם
לאור את העתון האנטישמי .העט", ופ-
עילות "עתונאות'' זו של הסוכן ההיטל־
ריסטי נהנית מתמיכתה הגלויה של הממ-
שלה הדרום־אפריקאית. באחד מגליונו־
תיו הביא העתון בעמודו הראשון קטעים
מ;אומי היטלר, המכונה בפי העורך בתו-
אר "פיהרר". בעתוו נאמר בין היתר בי
,,כי1ט שואפים אנו להקים בארץ זו מכון
ע"ש אדולף היטלר, שישמש גם בית מק-

לט ליתומים גרמניים ואריים".
"דיילי וורקר'' מציין כי "אפריקה הד-
רומית הפכת בזמן האחרון לארז מקלט

ענור פשיסטים ואנטישמיים למיניהם*.
(פ.א,פ.)

מכלן ע"־* היטלי כאמריקה
הדרומית תפוקת הנפט בפולין עומדת להתרחב

לרגל הצלחת קידוחי הנפט. התכנית
יזתלת־שנתית לקדוחי־־נטט שמועד סיומה
נקבע לסוף 1949, בוצעת כבר ב־4 ליולי

ע!.ז.
המיניסטר הפולני למכרות ואנרגטיקה
ר"ר פאלקוביץ' הצהיר, כי שני גורמ־ם
יסודיים תרמו להצלתה: התניעה של הת־
ם יזרות בעבודה שהקיפה 0י789 מהעובדי
:קדוחי הנפט והציוד ד&וביטי רב־חעדך
לצרכי קדוחים שסופק לפולין במסגרת
־הסכם על אספקת נכםי-השקעות לפולין.
:ל הציוד הדרוש לקידוחיט סופק לפולין
ע"י ברית המועצות. נוסף לכך סייעו
הטכנאים הטוביטיימ בעצותיה" ובהדרכ-
תם לעובדים הפולניים. ולימדו אותם

שיטות־עבודה יעילות וחרישות.
(פ.א.פ.)

עליו? גתעשית הנקט ב5וליו

ע1י1י התישבות ובטחון נדונו
־ בעבזק המזרחי ב"יום שטורם

דיון בשאלות התישבות ובטחון בעמק
זמזרחי נערך אתמול במסגרת ישיבת
גועצת הגלבוע למועצת א־יר בית שאן
כבית שטור&ן במלאת י"א למותם של
1יים שטורמן, אהרן איטקין ודוד טוסנזון.
נדיון השתתפי נציגי כל הישובים: ט- בן
רוד יו''ר מועצת הגלבוע. שפתח את מסי-
כת הזמ־י!' הזכיר את יפי העליה של עין
1תד ונהלל באליל תרפ"א, שסימלו את
ץתהלת התישבות העמק וסקר את שנות
-מאבק והיצירה עד להקמת מדינת ישר־
<ל. היא התרכז כשאלת קליטת עילים
נישובי העמק והקמת ישובים חדשים
?מסר על קידוחי בארות חדשים וריכזן
ל,י המעיינות באזור והודיע על התכנית
להקפת ישוב על הגלבוע, לזכר בני הא־

1ור. שנפלו בקרנות.
כז מסר על תכנית להקיט בית נז'1ר

אזורי ליד המעין ע"ש יהושע חנקין.
י. ייסקק, יו"ר מייצת אזור נית שאן,
דיבר על אפשרויות הפיתוח ומסר. כי
־אוכלוםיה נאןיי עללה כבר !1ל 5000 ו
נפש- שטחי הקרקע מרובים וכמויות המים
הגדולות מאפשרות פיתוח רהב מידות
והקמת ישובים חדשים לביצור נקודות
הפ&ר הקיימות זה למעלה מעשר שנים

והן "דייו מבודדות.
הרצאות מקיפות על מצב חבטחלז במ-
דינה ושילוב ישובי הכפר במערכת כוחות
ההגנה נשמעל מפי האללף מ. כרמל וסגן
*לוף י. פנט. לאחר ההרצאות היתד, שיחה

על נושא זה ונשמעו דברי סיבים.

מ. גולדננרג, נציג הקרן הקימת באזור
מסר, ני שטתי הקרקע בגלבוע ובבית שאז
הוכפלו עם הקמת המדינה ועזיבת הערבים
ולעמק המזרחי ניתנת אפשרות להכפיל

את מספר ישוביו ואת האוכלומיה.
ש. סבוראי דינר על דמותו של חיים
שטורמן, איש הבטחון וגואל אדמות עמק
בית שאן ומסר על התפתחותו של בית
שטורסן, מוסד למחקר ומדע המשמש את
האזור ומרכז בתוכו חומר חשוב להכרת
הסביבה והישובים שמוסדות ממשלה
נזקקים לו עתה. היא קרא את הישובים
להגדיל את הקצבותיהם למען הרחבת
הננין והקמת קומה נוספת לכינוסים

לבוגרים ונוער.

לחמנו — מפעל שיתופי לא5יד!
אושרה התכנית להקמת מנ-על .לחמנו"
בתל־אכיב המשותף להמשביר המרכזי
יחדיו" תל־אביב. השקעה בבניו וב- ול,,

ציוד תעלה כמאה אלף לירות.



ום 1 הי ח  ו ל
במועצת, פוןעלי תל-א5י3 ויפו

<£־ ד11וריטטת ', 'שייכון ותיקי הו
ו', ה', ף 16,9־!;1 הדרות. 1:יםים ג', 
יירשמו חוברים ע<"םות ם-^נ־-
חותידום מתהילים באותיות 2', וי.
מ', נ', ם/ ע'. שעות ההרשמה
מ־8.30 עד 1 1ימ־4 עד 7, ביום ו'
ם־8.30 ער 1. על החברים להביא
פנקסי חבר פםודרים של החבר
־ההברה, כרטיסי מזון וכן תעו-
דות הוכהה על שנת עליתם לארץ.
החברים נדרשים להקפיד ולהו-
פיע להרשמה רק בימים שנקבעו.
הדיון בשאלוני ההרשמה וקביעת התור
ייעשי עפ תום גל ההרשמה־ ישיבת
ועדת התרבות, הערב ב־8.15 בחדר
47. החברים מתבקשים לדייק. הרצאות
ופרקי אמנות במקומות העבודה היום:
בגית"ר ברקת, נעלי־טגן, דן, המלחים,
מספרו, סו"ב נ"י' חהנת רידינג: בבית
התרבות בשב' חתקוה. הערב
ב־7.30 בחוג הבבלי' פתיחה לסידרת הר-
צאות על יסודות הציונות עם ד. קריזמו;
ב־9.30 ערב מחולות־עם למבוגרים ותנו-
עות ארץישראל העובדת בהשתתפות הל-
הקה המקומית: טיול לגליל העליון,
עמק הירדן ועמק יזרעאל ל־3 ימים
בהדרכת חסרי ב־19.9. הרשמה וסרטים
,בבית ברנר, חדר 14 ו באגודת פועלי
המרי בנין. טקס אזכרה לח' אברהם
בקר ליד קברו בנהלת־יצחק מחר ב־4
אחה"צ. הברי האגודה. קציני וחיילי גדיד
145 לשעבר, ארגון ותיקי ההגנה יכל
מכריו וידידיו מוזמנים. חברי האגודה
נפגשים ב־3.30 אחה"צ בתחנה המרכזית
קו נחלת יצחק: ארגון אמהות עוב-
דות. הערב ב־8 בגבעות עמל בבית
המפקדת הרצאת הח' הלמן על הנגב עכ
פנ6 קסם. אותה שעה במועדון. רה' מנשה
בן ישראל 24. אסיפת חברות בשאלות

5ל5ליות עט אוליה. חברות מוזמנות.
ב,חפועלי תל-אכיב הערב ב־8
מיפקד דתיף של יל חברי קבוצת .הסד־

רן* ברהוב נחמני 4.
כמוסדות, ובמפלגות

במפלגת פועלי ארץ ישראל. אסי-
פות ארנון והסברה על הנושא: המפל-
גה לקראת הועידה השביעית היום
ב־2' עובדי קופת מלוה וחסכון באו-
לם קופת מלוה! ב־8 חברינו פועלי המת-
נת והעובדים בלשכת המס: ב־7 הנהלת
ת* מספרו 1 ב־8.30 פעילי השכונות עם
המזכירות; אותה שעה בזמנהוף 16 פגי-
שת החוג לאינפורמציה פוליטית. חבר
ר,מ0לגה! היפקד הערב בבית אר-
לוזורוכ. מלא את חובתן. * במרכז
קופת חולים. טקס חלוקת התעודות
לבוגרות ביה"ס לאחיות ע''ש בילינסון,
הערב ב־8 בביוו החוליט. הבוגרות מקב־
לות התעודות מתבקשות להופיע ב־4
אמו,**. • בהסתדרות המורים. הע-
רב ב־8 בביה"ס "בלפור"' ד"ר ב. בן יהו-
דה: הועידה הבינלאומית לחינוך בז'א־
נאוה. • בערב פסיכולוגי. הערב ב:8
בגינת מלון .סבר". גאולה 5, ד"ר ש. לב:
אמונה טפלה, מקורותיה וסכנותיה. •
באגודת הצטחונים והטבעונים.
הערב ב־ז סעודה חגיגית ואחריה ב־8.30
ישיבה בנגחות שרים, עתונאים, ובעלי
טסעדות צמחוניות. צטחונים־טבעונים

במחלקה לתרבות ולהסבר־
הרואות במקומות עבודה היום בנעלי־
; ביום די ארצנו! מחד בביח"ר פרידמן
ב"המקשר'י, ובביח"ר זלצמן ,• ביום ה',
; בחצר אליאנס ט. ברושי: חזית הצפון
במלחה מסיבה עם אדרי, מיקרון ונגינה.
במפלגת פועלי ארץ-ישראל
הערב ב~6 בבית המפלגה ישיבת חברינו
המטפלים בעולים החדשים, עם ח. רוקח
מהמרכז. אותה שעה בבית המפלגה הוע-
; ב־7 לה לעניני המפקד עם ן. הרינג
בערב הועדה לעניני המגבית. ב־6,30
אסיפת תא עובדי הדואר! ב־8.30 נערב
אסיפת תא פועלי האפית עם מזכיר המו-

עצה.
תערוכת רהיטי "לכלי באולם
בית העם מרכז פרלםן, רח' הרצל. התע-
רוכה פתוחה מ־12.9 עד 19.9, מ־10 עד

1 ומ־3 עד 6.
תורנות בתי מרקחת

אופלםקה, מחנה יהודה: "המזרח",
מאמ־שעריס.

?5 חי̂ 
גללי מצבת לשמואל איצוף

היום ב־5.00 אחה"צ, בבית־הקברות
בקרית־עםל.

במפלגת פועלי ארץ-ישראל. תא
קירשטין־גרינשסון הערב ב־8 במועדון
המפלגה עם י. רוזנבלוט. תא תע;'ש
(טיפר קנופף מושלי) הערב ב־6.30 במו-
עדון עם ב. שושינסקי, • מפעלי הנפט
הערב ב־6.30 במועדון, פגישת חברי
הנהלות התאים והחברים בועדי העוב-
יצ* פגישת דים עם יוסף אלמוני. • ב"
חברות היום ב־5 בקפה "דפנה''. חברות
מתמנות. • לתושבי חיפה בעיר
התחתית הערב ב־8 פתיחת שעורי־
הערב לעברית מטעם המחלקה לתרבות
•;!ל הממשלה והעיריה בביה"ס "המרכז",
רחוב צהיון 6. בל הלומדים שלמדו בש:ה

בבית הולים אחוזה. הערב ב-8שעברה ושנרשמו השנה מתמנים.
0. קוטאי, מקרא ומשחק,

תורנות בית מרקחת
הרצל 55.

ב ב-- האדץ
רחובות. קונצרט חגיני לשושנה
דמארי הערב בבית העם- ליד הפסנתר:

2. וילנסקי.
כפר־סבא. ב־5 לתלמידים ובערב 2

הצגות בבית הפועלים.
איגזים. הערב אסיפת הכפר עם יד
סף שפירא, מטעם המרכז החקלאי: דרך

ההתישבות החדשה.

שידורי ישראל"
פרקי היום בחנ־־ך

דברי הימיפ ג—ד.

יום ג' י"ט באלול תש"ט (13.9.49)
; 06.45 "מה טובו" ו 06.50 התעמלות
; 07.00 הודעות משרד האספקה והקיצוב
07.15 נעימות בוקר; 07.45 "קונצרט
זעיר-1 08.15 מוסיקה מזרחית: רחמיפ
; 10.30 תבנית פרפראות; 11.00 עמאר
מאולם הקונצרטים: ובר, נ'ייקובסקי;
12.30 ; 1100 מוסיקה לשעת העבודה
תכנית למאזינים בבתי-חולים יבבתי־
1 הבראה < 13.00 "קול ירושלים לחייל'-
13.45 פינת הבית; 16.00 מוסיקה לשעת
; 16.30 אינטרמצו ליד הפסנתר: הנופש
פאול שלזינגר; 16.45 אנדרי קוסטלנץ
ותזמורתו: 17.0 פרקי זמרה מפי ישראל
; 17.30 .קול ירושלים" מייזלס ו0. למפל
תכנית לנוער: רגבי אדמה פשוהחיפ;
; "מתנות האדמה הטובה" אפרים ארני
; 17.30 שלישיה סס. 4 בסי־ צבי כספי
מינור לכנור, צ'לו ופסנתר בביצוע סשה
6ונס, רינה קון ומשה לוסטיג ו 181,15
18.30 ; נעימות מזרחיות: עזרא אהרן
"קול ירושליק"; 18.30 .קול ישראל
; "פינת לנוער": "קול הנוער העובד"
הבול" : משה בו גבריאל; 19.00 "מעי-
לם הספורט"; 19.45 תנ"ך ?, 20.00
"לחייל" תזמורת "קול ירושלים' לצבא
20.45 שיחת אורח; 21.00 תזמורת "קול
ירושלים"; 22.05 "אגדות ירושלים: ד"ר
22.45 ; ה. בר־ד"ן < 22.15 אידיש לגולה
; 23,05 מוסיקה מוסיקה האהובה עלינו

האהובה עלינו;
ילדי עמל מספרים על בתי םפר-
ערב לנוער העובד - על נושא זה
תשודר היום ב־5.45 אחה"צ שיחה ב"קול

ישראלי.

^ץ5 11111 ̂י ̂ע 8̂?
1*210*ממ$810* $1x1 חבות אחריות ככגימ "ג'נדכ- (1^
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םתכנרת להודיע שהחלה מחדש בפעולותיה בישראל בכל ם1גי הבטוח
הסוכנים הכל־ל"גז בישראל:

בטוח - ^פלן כספי די&קץ ו
משרד ראשי: יי."8לי3 תל-אביב -ןיק-

ספ- בניי סנסור =י "ו. ק פ ל־ ן מר י"קב 3
רה' הגדוד העברי 2. רח' המערב 2,

ת. ד. 882. טל. 3793 ת.ד. 1655, טל. 2034 ת.ד. 27, טל. 3026
2

?*~ —— ?—?—?—^=^^^— —̂י

1̂ מיוחדים *7י1*?ק שט1|^07*< קונצרט ם " ם |¤ ^̂ 1ט8
^1̂28 ־ המנצח: מיסאנ־ טאובה

'< .אדיסוך ג־9 בערב - ־־ 1 ' "-" ו -"י -"!
כרטיסים במשרד גינצבורנ יום חמישי 15.9

הרצל 25 אצל בהנא, םול קולנוע ,,ציס* בית .הבימה" ב־45 8
^ . ^

יצאה לאור
ינמצאת למכירה בכל. הקיוסקים

קומדיה סוציאלית אקטואלית
בשם

""הבית #*3־ה
ש ה&יהנונ!" ̂ב

מאת מאיר אחי-חנוך

קבלנו את ההפצה היהירה עבור
, * סיריי רחץ

יפרסור קיקרס)

• קפה אריספרסו
ל־2 ר6 כוסות

• בא וילרס
ל־30 ליטר

דרושים לנו עוד סוכנים עבור מקומות
. לפנות בין 9 ל־12 לפנה"צ. ם י ד ח א
להכרה לקרדיט ולמסחר בע"מ
רחוב יהודה חליי 39, טלפון 2492.

 י— ./ז

ם | טבחי
לארוחת־בוקר וקפח
ממדרגה ראשונה

דרושים מיד
ו/נאים: 70כל, לינה (נ''&כורת.

מרון השרון
הרצליה חוןל-ים.

מטגר־מ&^ט
השמל ואוטו;ן עם נםיון רב
מהקש מקופ עבודה. רצוי עם
~כ1ן גם בכפר. לפנות: קולין, בית

קרול, עין ורד. דואר תל םונד.

חיות הנגב באות העירה
הערב 13.9 בית העם נתל-אביג
יום ה' 15.9 ארמון. בחיפה
מוצ"ש 17.9 בית העם בתל־אבינ

ה ר ו כ ב ת  ג צ ה
.שטר השטרות אשר לשלמה-

יום ג' 0.9ג בית העט בתל־אבינ
התחלת ההצגות הרגילות ב־8.30 בערנ

 לןאנורי
 ̂

מיאוורח
ח נ חעו דות  6תי

הערב 13.9 'רק אתמול גולדה-
ב־8.30 במוגרבי תל־אביג

יום ד' 14.9 .רק אתמול נולדה'-
ב־8.30 באולם .נעטןי ראשון לציון

ייט 1?' 15.9 "רק אתמול נולדה־
ב־8.30 במוגרבי תל־אגי!
התחלת ההצגות הרגילות בשעה 8.30 בער*

ירושלים, יום רביעי 14.9 באדיסון ב־9

לה~2וה6
תל־אב"ב. מוצאי שבת 17.9 ב"הביםהי

ב־8.30

ן ו ו מ
בהשתתפות: אדיפ דח־פילי8

המנצח: מ. גולינקין
פתח-תקוה, יום ד,' 5.9נ ב"היכלי ב־*
תל־אביב, יום א' 18.9 ב"הביסהי ב־8

ספ1רי ה&פמן
כרטיסיס תל־אביב, ביילץ, אלנבי 67.

̂§1 קולנוע "מגדלור" ̂£
0 /*{!$§$££ ייחל מיום שלישי 9.49 13 90!0̂מ

סולם היו בני
עם: — א. רובניםת, ב. לנקס&ר, נזרי קריסטיאנס

3.30 '7.30 .9.30 : שלוש הצגות ליום
ההנחות וההזמנות בטלות

1 7 .̂^ /1 ו 1 69 08 868
60 5^^ 

ו ו .̂^ \ 1 1 1 |£9

קו ישר^ל־אמריקה בע"מ
ר,חזב פינסקר 2. חל-אביב

שרות אניות סדיר וייטיר בין
ק1רה, ארצות הכרית וישראל

א/ק "םוכרטיס* מגיעה לחיפה סמול ל- 15.9.49
7*01:8ל." 8/5 "5ב1

א/ק "אבסירטו* מגיעה לישראל סמוך ל־ 29.9.49
8/8 "^6818X0"

א/ק "חיפה* מטעינה במונטריאל. א'-כ ניו־יורק
1̂גמ" 8/3 מגיעה לישראל סמוך ל־ 6.10.49

א/ק "תל־אביבי מטעינה בניו־אירליאנס,
מגיעה לישראל ספוד ל־ 20.10.49"1¥י\*-^1£" 8/5 *"כ בולטימור, א"כ ניו־יורק.

הסוכנים הכלליים בארצות־הברית:

.ד.^ ,5 ]{?0־:ו--זז6א ,511661 1מ11118י\ו 27
הסוכנים הכלליים בישראל:

~ח" רזו"^ז יחוב המלכים ל- חיםה (טלפון 4483) *1£1!141 1~±1 1.1 רחוב פינסקר 2, תל־אביב (טלפון 2045)ווז?

ם^יקה תחנה ̂ל
9:מש9לו9ת החיילים 3ת"א
ברחוב פוגרשוב 38

6ת1הד, כל יוט מ־12-8 ככקר
4-9-* אחח־זנ ו

ביום ששי מ-8 ער 12 אחה-ג

 ̂
ברית 3ק1ח

לקואופרציה החקלאית הע31דת בע"מ ¤

הקורס למ2ה<" חשבונות במ$שבי עולים ¤
(כפריט נטושים) קב

יפתח ביום ה־, 15 בספטמבר 1. ז. בנהלל =

על המשתתפים להיות בנהלל ביום הי, =
לפני הצהרים' ולפנות אל ועד המושב. ~

יי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ג־15 לספטמבר 9^
משעה 2ו - * לפ:ה'צ וט־6 - 1 אחה-*
מבחר גדול של רהיפיט 5ורבבי!1 וגס בודדיט.

שטיחים פרסיים, פסנתרים, פריג'ידרים, קריסטלים יכל' וני'.
תבקרו בתערוכתנו

תקנו את היפה וה&יבדר ביותר במחירים זוליט

חכרה ישראלית למכירות פומביות בע"מ
היפה, רחוג אלגגי 2ו קימה א'

: המפ&ח עלי נכס־ 3פ^ד"ם ^מחוז ירושלים ;
; ה 3 ר ז ה '
י נגרות בנין, מטות ברזל, וגלי מטבח. ינתנה בזה הודעה, כי משרד זה העמיד למגירה ר""גו משרמקו, חלקי י
י, על המעונינים להגיש את הצעותיהם למשרד זד, במעטפה סגורה הנושאת י,

? את הכתובת:
1 המפקח על נכסי נפקדים במחוז ירושלי8, חגר?ח מט- 11. ;

לא יאוחר מתאריך 18.9.49 שעה 12 בצהרים.
; אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא. ;

י כל מציע ידרש להמציא פקדון בשיעור של 596 מסכום הצעתו.
•

! קתם אפשר לקבל בכל יום בשעות 13.00—15.30 בלבד, ין פרטים ביחס להמרים הנ"ל העומדים למכירה וביחס למקום המצאם ובדי־ ;
? במשרד המפקח על נכ8י :3ל"ימ יר־שליפ רהלב הנסיגה י
; מרי - פנת סנט לואיס בית ,8ננט8־. ;

ת / צ ד ח

ה ב ו נ ת
־ ם ו ר ד ה ק  ו ש -

י פ ו
רח1ב פ"סל. ע"י הגשר

ה ב ו נ ת י  צר מו כל 
•רק1ת. פיר1ח. דגים ןעופות.
ביצ־ט, חלב ותוצרת חלב.

י"שמורים.

בית הוז־)1.ה דחופה
הארגון הארצי של מנקרי־ישראל

3וח לאספה דת1מה מו "ן
את גל מנקרי מדינת ישראל, שבה ידינו על המצב הקשה במקצוע

ועל האמצעים הדחופים שיש לאחוז בקשר עם המצב.
האספה תחקייס אי''ה ביום רביעי כ' אלול תש"ט, 14.9.49, בתל־אביב
ברהוב טשרניחובסקי מס' 6 (בצלאל). באולם הנקור בשעה 3 אחה"צ,

לבדיוק. השתתפות החבריט חגרחית. י'טרא מנקריםב לח הארגון הארציש

1 מימונל! ג&ריתנית
נקיה לסוללות

תוצרת "פלאציד'' בע"מ חיפה
טוכנות בתל־אביב: מרדני דונגי,

דרך יפו 39.

ה ע ד ו ה
י&ביקו? גוללתי̂ו

קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ
עמק בית שאן, דואר עפולה

באספה הכללית השנתית, שהתקיימה ב־
10.9.49, נבחרו להנהלה הח''ח דלהלן:

שטיץ צבי
גצלר אריה

איסקולטקי עוזי
חתימת כל אחד יחוד גגרוף החותמת

מחייבת את חק3ו!נת.

תיקון
במודעה על האסיפה השנתית של
אגודה צרכנית שתופית רעננה

נפלה טעות.
צריך להיות: אסיפה וו שתתקיים
הערב נקראת בפעם השניה ותהיה

חוקית בכל מספר המשתתפים.
1 ההנהלה

ח־פ־ש טרופים
מילשט"ן רח־י, עלה ארצה מסין. סוחר.
גר בטסינגטאו. מוצאו: רוסיה. (הנס קו־
לן־לבנשטיין, בארצות הברת בן מקם ואל־
: מגרל דבורה, עלתה בשבת זה. 102694)
1931. בגיל 50־45. כת חיה־שרה- אברהם.
(שרה ביאלי, מלאפי, פולין, בגיל 28. בת
נדשלז, אטל. 86489); נובק דוד, ד,יד, במ-
חנה רייכנהל. נולד 1915. בן מרדכי ואיט־
קה. (מ. ליבר באנגליה. 101701) ו נאדלר
צאציליה, מבוקרשט, בת מוריץ וחנה.
(סאלי בראנאר- 101733)! פוזנר האניק,
בן 22. מורשה. בן פרץ ואדלה. (עזריאל
רוטנברג בארצות הברית. 103003)! פיי־
סיק־פסקל רבקה- מרומניה, נולדה 1901.
בת זלמן' דבורה, (חיים פייםוק־פסקל
מרומניה. נולד 1894. בז יעקב, פסיה.
102319) 1 פשאפיורקה חיה. מקאלושין.
עלתה אחרי מלחמת עולם ראשונה. (פרנק
שסרנפלד בארצות הברית- 102571) ו םרל־
מוטר לובה ופנחס מקישינוב. ההורים:
יהודה לייב ופרומה. (מאלה באנדאר.
102747) 1 0אל משה וחיה, מלודז. עלו
ב־1948 מקפריסין. בגיל 24—23. ההורים:
יוסף וצירל. (אברהם כהן, מלודז. גיל 48.
ההורים: מיכאל ולאה. 102860) 1 פראנקנ־
בורג תזה, מלודז. נולדה 1914- (לוטקר,

לוזויגי בארצות הברית. 05/16/2691).

אסיפות עולים מ&עט
מפלגת פועלי ארץ־ישראל

בית עולים בית-ליד ג): עולי תי"י
עמ נ"ב המרכז • בית-עולים אגרו-
בנק (חדר") .־ אירי־1 עם ב"ב המרכו •
ולים רעננה: צרפתית שמעון בית-<

גורביץ.
מחלקת התרבות במדינה

חיפה; בית העולים בעתלית ב־4.30
שירה בצבור בהדרכת ז. ליפשיץ בלווי
אקורדיון • בית העולים שער הע-
לית הערב ב־8 קבלת פנים לעולים חד-
שים: פוריה רוני. מקרא • בית העו-
לים בקרית מוצקין הערב ב-8 שירה
בצבור בהדרכת ז. ליפשיץ בלווי אקור-
דיון • בית-העולים בקרית שמו-
אל הערב ב־8 חיה מלמד, זמרה ונגינה •
פרדם־חנה ב־8 בבית העולים ד', רבי־
עיה קולית בניצוח 1. כספי • הרצליה
ב־8,30 באולם התרבות של המועצה, קונ-
*. 6לג. • חולון הערב ב־8

צרט בביצוע י
מיכון החד* (בית החנוד) י. ברחיים:
ירושלים בימי המערכה (עט פנס קסט).
בויצו. לוד: ב־נ אח''הצ טקס פתי-
חת המועדון בלוד, בהשתתפות חברות
ההנהלה הארגיוז והאקוקגטיבה. אוטובו-
סים לרשות המשתתפות יצא ב־4 מסמטן!
הקואבה * נת"א * רחובלת הערב ב־
8.30 במועדון האם, פגישת חברות עם

מרת רחל כגו, חברת הכנסת.

מוזמנים. • במשטרת י'טראל. בעליד,
של המכונה מספר 2880 1* פורר פרפקט,
מספר המנוע 314748 0 מודל 9371 ?

לפנות למשטרת הצפון, דיזנגוף 223.
תיאטרון ושעשועיפ

בקאמרי. הערב ,,רק אתמול נולדה''.
* להטרון י־קי. הערב באולט סון־גן
המחודש (ככר צינה דיזנגוף). תכנית
הדשה. • ב"המטאטא": "היות הנגב

באות העירה''.
תורנות בתי מרקחת

מלד ג.ורג. 1 ?, אחד העם 31; הרצל
118 בז יהודה 41-

̂ ^י *£ ןמ  
 ןףו

^
יום ג', 13 בספטמבר 1949, -מסי 1005 ?

־י{.
1להשכי1ר_ולשמר: "*§
מח3יטים דירה בת 2 חדרים ונו- _ .̂
חי ות, לפי התנאים המקובלים, בסביבות
קק"ל — גורדון — אדם הכהן. לפנות בלי

מתווכים: ת"א, ת. ד. 199 בשביל 45.

1̂ דיתח^פלם: *
^ "ירח 3 חדרים קומה ב' בצפון תל־
אביב בהזדמנות למכירד, — 2400 במזומן
1000 במשכנתא. כניסה מידית — פינ?

1שות/ יבנה 34, טלפ. 2514.

 למכירה צריף 2 הדרים בתל־אביב.
להבנס טיד. יהודה הלוי 45 בית מרכנתאל^

.4—6

^- 
^ 

שע0ז_והןראה:
^ בית םפר ערב ,,תל-אביב",
אלנבי א53, קומה ג'' טל. 5419. התבנית
-. א) קורסים להכנה לבחינות־ כןללת
..בגרות הא"י. ב) מדעי המסחר- ג)
שפות. קורס מיוחד למזכירות וכתי-
-11 במכונה (עברית ואנגלית) בשיטה
עוורת. בהנהלת טורים מומחים.

^^הישסח בשעות 6—8 בערב.

1̂ ^ -י
מומחים

^ מנעולי־פטנט. מ&תחות ותיקונים, מס-
גריה ברגמן, תל־אביב, בן יהודה 14

בחצר.

8̂ הצעות שונות: *
^ דרושה עוזרת ליום שלט. לינה אפ-
שרית. לפנות לרה' נחלת־בגימין 44

הדר 5.

•*? צעירה בעלת נסיון רב בטיפול ביל-
דים, מחפשת עבידד, ע0 לינה. לפנלת ת,

ד. 199 תיא בשביל "מטפלת''.

-+ למוסד צבורי דרושה בחורה היודעת
לנהוג. הצעות מפורטות גם על מידת
השכלה כללית וידיעת שפות יש להגיש

לת. ד. 199 תיא, בשביל "מוסד''.

1̂ מכירות, קניות: **
*. מכונת-תפירה "זינגר' בהזדמנות
למכירה. הירשנזון, יפו רח' בוסטרוס
הפנה הראשונה אחרי "המשביר לצרכן*.

?+? מכירת רעפים ובלוקים. לפנות:
הוכברג־הרשקוביץ כפ' ברנדס חדרה.

*. המקובלים אומרים בקנית צרכי
אופטיק, תכשיטים, שעונים ומצלימויי אל
)"ת0רוש מן הצבור ,זי7ביג.ר* רחוב יפו

44. מסורת משניס רבות.

?* אני מעונין לקנות דיזל דוטש 24 כוח
סוס במצב טוב. לפנות: ת.ד. 199 ת''א

בשביל "טושקוביץ*.

?*? הזדמנות בלתי חוזרת. למכירה רהי-
טים מחדר שינה מעץ אגוז, עבודה משו־
בחת. עולה חדש, אבינון, ירושלים, בקעה,

מוריה 10' אוטובוס 6.

8̂ הודעות כלליות ?. *
*. מתבקשים עדי ראיה, כל 0י
שהיה נוכח בתאונה שאירעה ביום 30
לאוגוסט. 1949' בשעה 7.45 בערב סטור
לבית הכנסת הגדול שברחוב אלנבי, תל־
אביב' שבה נדרס איש כבן 75, מתבקש
לבוא ולמסור עדות במשטרת יחידה הלוי

טס' 6, קומה ג' חדר טסי 40.

?*? שמעון רוקנשטיין — עכשיו בצפת —
מתבקש להתקשר םיד ע0 זרבבל גלעד

מעיךחרוד, בענין חשוב.

+. כל טי שיש בידו גליונות .עוזי (הו-
פיעו בלתי־ליגלית בשנת 1946) מתבקש
להתקשר עם מתי מגד, רח' לטינ1 7 תל־
אביב, או לשלוח אותם לכתובת זו, על־

מנת לקבלם חזרה.

*~ *> כל טי שיש בידו תמונות הקשורות
בפלט''וז (מבצעים, אמונים, מסעות, מח-
נות), מכל שמונה שנות קיומו, מתבקש
להתקשר עפ מתי מגד, רח' לסיגג 7 תל-

אביב.

אבידות, מציאות: "??§
.*. אברר פנקסי הבר של ההסתדרות
ע'ש: דן בן-יהודה (דוטקה' 131,602)!
יעקב גפנר ן חביב בן יששכר כהן
, אליהו טוז0 (61.991). דינה וים
, שאול פרי- (142.874). חיה אפלבאום
1 יצחק נוםילביץ. .*. ברג (124.370)
אבדה תעודת התיצבות ע-'ש טנהם סנ^6,
לוד. לחשיבה ל,דבר''. ?* אבד תיק ובו
תעודת זהוי וארבעים לירה ביום 7.9.49
באוטו חיםה־ת''א. המוצא יקבל סך 10 לי-
רות. לפנות בניסי מסעוד, עליו? 49 ת"א.

#¤י ם-. ~ חי3וש קרובי
?+ מחפשים את שרגל פרידה, שבע וצי־
קימ מהעיר צ'שנוב פחח לבוב. לפנות:
אסתר (גרמן) פרלמן בית עולים אגרובנק
הדרה- ?+? את דינר יונה נולד 1911
בדובנה גר ברובנה בן שרה ודוד מה5ש
אחיו שמחה. לפנות גרוזוביגסקי. בן י י ־
דה 6, חיטה. ?* את בילה גולדברג שנול-
דה בלוביץ (פולניה) ושהיתה גרה ב־1939
̂ט: בדנציג מחפש איחה 7102ז0ט1?\

0£1̂ 81^5 1^112 £־  ̂
ן-ז4

או צנטוחובסקי אחד העם 19 ת"א. .*.
. היהודי םדובנקו ליד הבוג (מחוז
"לובלין) שמסר לקרובי בפולין בנסיעה
מרוסיה הסובייטית דרישות שלום מאשתי
גולדה פטרושקה, כעובדת בםשרד,
מתבקש לפנות אל אפרים פטרושקה,
רא'טון לציון, שכון מזרחי הדש

3 א'.

תקנות חה;נח (מניעת רוחימ מופקעים), 44ו1ג

צו ברבר הסחר בנעלים
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה (מניעת דוחים מופקעים),

1944' הנני םצוה בזה לאפור;
3 שי 0ירו  .1

בצו זה —
•*ו טקירי* פירושי צו ההגנה (סחר בנעלים, תש''ס — 1949) *).

2. תיקין צי
הצו המקורי יתוקן בך:

א) אחרי סעיף 3 של הצו המקורי תבוא הפסקא הבאה:
,,אולס מותרת עד ליום י"א טבת תש"י. 30 לדצמבר 1949, המכירה
הקמעונית במחירים הוגנים של נעלים. אשר נמצאות ברשות הקמעוני
ביום פרסום צו זה ואשר הוטבעו בהתאם לסעיף 5 סעיף קטן (ג) (1)

ושעליהם נמסר דין וחשבון הנזכר בסעיף 5 סעיף קטן (ג) (2).י
ב) סעיף 5 של הצו המקורי יוחלף בסעיף הבא:

ה ע טב ה  .5
(א) יצרן נעלים חייב להטביע על הסוליה של כל נעל ונעל שיצר *ז

הפדטיט האלה:
. (1) המחיר המכסימלי לצרכו

(2) שט היצרן או סימן היכר, בפי שיאושר על ידי המפקח בצורה
ובאופן שייקבעו מזמן לזמן על־ידי המפקח.

(ב) לא יקבל סוחר לרשותו נעלימ שלא הוטבעי כאמור בסעיף קטן (א).
(נ) סוחר אשר נמצא ברשותו, ביום הכנס צו זה לתקפו, מלאי של נעלים

שאינן מוטבעות כאמור בסעיף קטן (א) חייב:
(1) להטביע על הסוליה של כל נעל ונעל חותמת המאושרת ע"י המפקח!
ההטבעה האסורה חייבת להעשות עד ליום כ''ב באלול תש"ט (16.9.49).
(2) להגיש לא יאוחר מיום כ"ד באלול תש"ט (18.9.49) למפקח דין־
וחשבו; מלא ונכון על טלאי הנעלים האלה. הדין וחשבון יפרט את מספר

זוגות הנעלים למיניהן אשר ברשותו ביום הגשת הדין וחשבון-
(3) לנהל, החל מיום הגשת הדין וחשבון הנזכר בסעיף קטן (2), ספר
מכירות אשל בי ירשום הסוחר את המכירות היומיות של הנעלים האמורות.
(4) להגיש למפקח מדי חודש בחדשו בכל יום ה־1 וה־16 דין וחשבון על

מספר זוגות הנעלים למיניהן שנמכרו על ידו בתקופת הדין וחשבון.
ג) בסעיף 6 —

(1) תימחקנה הםיסקאות (א) ו־(ב) ובמקומן תבוא הפיסקא הבאה:
,(א) לא ימכור אדם, לא יקנה ולא יציע שימכרו לוי נעלי עבודתי יד

המיוצרות לפי מידה. במחיר שיעלה על 5.500 ל"יי.
(2) 6י0קא (ג) תיקרא פיסקא (ב).

ד) בתוספת —
(1) יוחלף המחיר המכסימלי לצרכן של 3.540 ל"י המופיע בטור השני ליד
המלים "נעלי גברים! נעלי טקס ופלקסיבל מבוקס קלף ע0 סוליות עור או

קד8", במחיר 3.595 ל"י.
(2) יוספו בסוף החלק הנקרא -נעלי גברים"- הסלים והמהירים ד.באיט:

טור ראשון טור שני
,,,"ית המחיר המכסימלי  ̂ _יי

 : לסיחר ל-י לצרכן ליי
1| ס1נ יינעל

נעלי עבודת יד מוכנות מבוקס קלף.
שברו אי נובוק 3.500 4.235

(3) יוספו בסוף החלק הנקרא "נעלי ספורט לגברות" המלים והמחירים
הבאים:

טור ראשון 1 טור שני
המחיר המכסי&לי

סיג־ הנעליים לסוחר ליי לצרכן ל-י

נעלי עבודת יד מוכנות מבוקס קלף-
שברו או זמש 3.500 4.340

(4) יוספו בסוף החלק הנקרא "סנדלים לגברות" המלים והמחירים הבאים:

טור ראשון טור שני
^ ליי

הנזכ ̂יי  
* לס1חו

.2 נעלי עבודת יד מוכנות מבוקס קלף,^
שברו או זמש 3.500 4.340

3. התחלת תוקן?
צו זה יבנס לתקפו ביום ב"ב באלול תש"ט (16.9.49).

לצו זד, ייקרא "צו המגנה (סחר בנעלים) (תיקון). תש''ט—1949*.4 הש0
י'ג באליל תש"ט (7.9.49). צגי ליינישיץ רשות מפקחת

•) קובץ התקנות 28. ח' באב, תש"ט (3.8.1949), עמי 360.
 ———? משרד האספקה והקיצוג

-— אג,? המחירים "

אנחנו מקגליס ביצוע עבודות

33יחה 08ק0?!ח.
בטרקטור "זחליל'

בדרום הארץ, ? רצוי נאיזור
רחובות—גדרה

לפנות : ,,דבר" תל-אביב, ת. ד. 199,
בשביל אלוני.

אלוני את ברויאר

ההסתדרות — לעוליט
המדור "תרבות לעולה

הערב: ברניליד,: ז. קמץ, ל. יענץ
ומרה: א. הורביץ, ד. קוגל. • כפר-
םלמח. פדדם רתנילום, פרדם-

חנה גי: סרטים.
בקורס לספרנים מטעס המיכז
לתרבות, על המשתתפים בקורס לבוא ב־
2.45 אל חצר בית הועה"פ של ההסתד־
־ות' ומשם יוסעו אל בית המסר לפעילי
ההסתדרות. הפתיחה ב־4.30 אחה"צ. הי־
צאה ראשונה דב 0דן: הספרות העברית.

^י הו־^חו־וח, ̂ב
י 3א" קול13!1 

החל ממחנ''ש 10.9 ער יום ה' 15.9
: ם י ג י צ מ

בשעות 3,30, 7.30, 9.30
ב י ב א - ל ת

אופיר : -אביב בכל ד.דרו(3)
אלנבי: אידיליה יהודים אירלנדימ

ן: מטילת סרטיקה אוריי
אםהר: מעשה בזמר

מגדלור: כולם היו בני
םוגרבי: היי הפקר

דן: מרד על הבאונטי (2) >
י פו

,- גשר וומדלו, 7.15, 9.15 יפאור
ח-. נסיכת הצוענים. 4.00, 7.15' 9.15. גגעתייפ ?נג

נגח: ג'סי ג'ייםס
סטודיו: סיביר ארץ הפלאים
קולנוע "מאי- היסח

.ברלין אכפפרס- עם פריץ קורטנר.
ד,צ:ג!7 בששת 3.30/ 7, *?

מועצה מקומית חולון
הכרזה מט. 8/451

מכריזה בזה - המועצה המקומית חולון
על קבלת הצעות לעבודות: ־

התקנת אבני שפה ומדרכות ברח' אר־
לוזורוב.

את פרטי העבודה ותנאי ההכרזה אפשר
לקבל, תמורת תשלום של 1 ל"י, במש-
רד מחלקת ההנדסה של המועצה המקו-
מית בכל יום בשעות בין 10־12 לפנה"צ.
?את ההצעות, במעטפה סגורה, יש למסור
למזכיר המועצה המקומית לא יאוחר

מיום 19.9.49 שעה 12 בצהרים.
על המציע לצרף ערבות בנקאית בשעור

•של <£ל10 מערך הצעתו.
אין המועצה המקומית מתחייבת לקבל
את ההצעה הזולה ביותר אי איזו הצעה

שהיא.
ד"ר ח. קוגל
ןןולון. נשיא המועצה המקומית

לחברי ההסתדרות 3יר111; י*£

גל חברי ההסתדרות נרשמיט לקבלת מנות הבשר
באטלי1!־ ק8או3דטי3 קי'' 7
האטליזים שלגו נמצאימ בכל חלקי העיד

ומקוטגיט גשלטימ שלנו

ק * " מ קואופרטיב עובדי הבשר בירושלים בע"ם
גי: ל ש פ  י ז י ל ט י א ה ה  ל א ו

יצחק לבאי מחנה יהודה 29 (מוי הגמנסיה) 42מזרחי דוד מחנה יהודה 34 יצחק זמל רה' קרן הקימינ 19אשר גולדברג מחנה יהודה 18 יצחק יעקב גולדברג מאה שערים 15שם האטליז רחוב מספר הסניף שס האטליז רחוב מספר הסניף
מסעוד בן שמעון מחנה יהודה 25 גרוס שערי חסד 39
הרשקוביץ מ. מאה שערים 13 יהושע ענדא גאולה 3כדורי ששון מחנה יהודה 28 לינד רח' עזה 43
מרקוביץ מאח שערים 14 יהודה גבאי רוממה 1

אסולין בקעה 49



בי1וס ארצי של פעילי
לשכות המס במ1שב1ת

פעילי לשגות הטס במושבות העלו
אתמול בנינוםט הארצי, בהשתתפות ב"כ
לשכת המס המימית מ. נישטט, ברונ־
שטיןי סורינוב ואחרים את בעית הדרגה
החדשה של המס האחיד, שנכנסה לתקפה
רק לפני שבועייט. הכינוס לא בא לסכם
סיכומים כ"א להתוות דרכים לפעולה מע-
שית בתוך המצב החדש, שנוצר בארץ
ובהסתדרות. אגב כך נגולו סרשיות־פר־
שיות של המעשה ההסתדרותי היומיומי,
שגולת כותרתו — קליטת העלית והקל־
טתה בחיי ההסתדרות. השתתפותם של
מזכירי מועצות הפועלים, בכינוס היא
שקבעה גט את דרך הדיון על דרכי פעו-
לתו של המוסד — המכשיר הכספי הח-

שוב של הזרוע המבצעת בהסתדרות.
דרגת המס החדשה, אמר החי סורינוב
מלשכת המס למושבות, בדברי הפתיחה,
הקטינה את ההכנסות ב~480 אלף לירות.
הדרגה הזאת היא נמוכה אפילו מהדרגה
שנקבעה לפני 13 שנה עם הנהגת המט
האחיד (ברונשטין מלשבת המס המרכזית).
יש על כן לחפש דרכים ומקורות נוספים
להגברת ההכנסות למען לא יבולע ל0עו־
לת ההסתדרות. 0/ ההכרח, לדעת הכל,
(גפן מנתניה, קנר מהרצליה, נוביק מה־
שומרון ואחרים) לפתוח בפעולה מחודשת
להגדלת ההסתדרות בכמה וכמה סקטורים
וחטיבות עבודה שהוזנחו. יש לחדש את
חברותם של ותיקים שטרשו ולחסל םי־
גורים שנתרבו והגורמים לפרישה. לשכת
העבודה הכללית חייכת (מבלי לשחרר
מחובה זו את המוסדות המקומיים של
ההסתדרות) לעזור בגביית המסים. הדר-

גה החדשה, נאמר, באו! להקל על החבר
את עול חברותו בהסתדרות.

י. שפירא מהמרכז החקלאי הדגיש את
הדחיסות שבמעשי הקליטה בהסתדרות.
לעבודות הקטיף והאריזה בלבד ייכנסו
השנה 8 אלפים עולים חדשים. באמצעות
הלשכה יעברו השנה תשלומים ישכר עבו-
דה בסכום של לא פחות משלושה מיליון
לירות, 28 הלשכות, לרבות לשכות המש-
נה, תהווינה נח, ויש לרכז את הפעולה

בתוכן.
בריבהנדלר מלשבת המס המרכזית, תבע
להגדיר את הפעולה בין עדות המזרח. אין
לסמוך על לשכת העבודה. אנו חייבים
בעצמנו לבנות וליצור את מכשירי הק-

ליטה שלנו.
דיברו עוד רשיש, מזכיר מועצת פועלי
םתח־תקוה, ווידרקר ממועצת פועלי חד-
רה, וב"כ לשכות המס בסניפים שונים.

סיים ברונשםין מלשכת המס המרכזית.
0. נישםס סקל את פעילות לשכת הפס
במרכז ובמקומות וסיכם את הדיון ברוח

הדברים שנשמעו.

_
פינת שק''ט כגית ה"ן

,גן השקם" בשדרות־הכרמל בחיפה
ליד בית ,חן", נפתח אמש. בבית ה,,חן"
מקום ל־50 חיילות הנשלחות ברובן בזמן
חופשתו ע"י קצין העיר. חלק קטן מה־
מתאכסנות דר בבית לאחר השחרור עד
אשר מסתדרות בשיכון־קבע. בממוצע
עוברות דרך המצון, ב־800 בחורות

לחודש ;עד כה 4000 חיילות).
עם פתיחת -גן־השקם" הנמצא מאחורי
בית ה,,חך, נוסף מקום נאה במרכז העיר
לבידלי ולשעשוע היילי היקה וסביבותיה.
את דברי הפתיחה נשאי ז. ארדשטיין
מטעם הועד למען החייל וקצין צגא בשט
שרות ה,,שקמי. במקום במה להופעות
אמנות ולהרצאות, ורחבת־ריקורים חגרו־

לה בעיר.
חכרי ההגנה יסיירו בכלא עכו

השבת ייערך סיור של ארגון חברי
הכלא ולמבצר. להירשם בארגון, בית מכ-ההגנה לעכו העתיקה והחדשה, לבית־

בי האש. רחוב פבונר.
דרושימ פועלים מקצועייט

מלשבת העבודה בחיפה נשלחה הודעה
דחופה לכל טחנות העליה, כי דרושים בעי
לי־מקצוע (סוגים א־ב): מסגרים ומסגי
ךי־בנין, רתבים ;חשטל) טכונאי-אוטלטר

גילים ודיולים, ודוודים.

ירושלים
'ט7-!ו!,זת המחוז גירו'ט7ים

החלו השבוע לטפל ב.יד חזקה" בעוי
לים. שסלשו לדירות פנויות. הםעולה
הראשונה בוצעה נגד משפחת עולים,
אשר טלשר, לדירה במושבה הגרמנית
לםני ארבעה חרשים. שוטרים הוציאו את
המשסחד, אל מתחת לכיפת השמים וב-
משפחה ילד קטן, אשר הוחזר לביתו באו־
תי יום, לאחר ניתוח שנעשה לו. משעזבו
השוטרים את המקום חזרו העולים לדיר-

תם הקודמת.
הוכרזה שכיתה כ,,מ;דל"

הועד הםועל של מועצת פועלי ירוש-
לים החליט אתמול להבריז שביתה בחב-
רת הביטוח ,,מגדל" בירושלים, לאחר
שד,נה?ת החברה מתנכרת לזכויותיהם של
הפועלים ומסרבת להיכנס במשא ומתן
עם ההסתדרות להטבת תנאי העבודה של

העובדים.
דליקה במנזר

בנזר ,,סנםה קלאר", ליד ארמון הנציב,
פרצה דליקה שאיימה על כל הבנין. כב־
אינו הצליחו להשתלט על האש וגיבוה

לאחי שעה קלה.
ביקש להתנצר זד,תך את גרונו
יהודי כבן 48 פנה אתמול אל הכמרים,
המתגורריס בבנין ,,טררה סנטה" וביקש
להתנצר. הכמריט השיבו לי שמעשה זה
"דורש זמן* אז הוציא היהודי מכין גילוח
והחל לחתור את גרונו. הצליחו להצילו
בעוד מועד. מכוניח ,5גן דוד אדום" העי

כירה איתי לבית החולים.

פרסומת אמריקאית
השוק הישראלי זכה לתשומת לב החב-
רות לפרסומת בארצות הברית. מנהלה של
חברת "ולאדימיר* בניו־יורק, שהיא חברה
גדולה לפירסומת, הגיע לישראל, כדי לב-
דוק את האפשרויות ודרכי הפרסומת לתו-
צרת ארצות הברית בישראל. בפגישתו עפ
העורכים הכלכליים הביע את דעתו' כי
ההנחות, שממשלת ישראל נותנת למשקי-
עי הון בארץ, הן מעשה רב ערך לעידודו

של ההון הפרטי.
מר רובינסון מוריי בטוח, גי השפעתן
של הנחות אלה על המשקיעים הפרטיים

תהיה גדולה.
היצוא היהודי צריך ללמד את טיב
השווקים הבינלאומיים ואת אופי הביקוש
הקיים שם. כל נסיון לפתח יצוא ללא
ליטיר מוקדם של השיק, אליו פונים.

יגרום רק לביזבוז הון.
חברת "ולאדימירי התקשרת כאן עם
סוכנות מקומית ובעזרתה תתאים את
הפרסומת של החברות האמריקאיות

<או6יו *ל הלקות הטקוטי.

שערוריר. במגיל־גד
ועדת־חקירה שנתמנתה על ידי מזכירות
תנועת־המושבים קבעה כי מספר תושבי
הכפר מגדל־גד עסקו ב"אספקת נשים"
יהודיות לערבים בסביבה. "הדור" מפרסם
את מסקנות ועדת־החקירה, אשר לפיהן:
יש להרחיק את אברהם יוסף ומשה קרי־
ללביץ מהכפר ולקחת מהפ את כל האינ-
וונטר החי והרוטט ש1יתן להם על ידי
הסוכנות היהודית 1 יש לבטל את מוע־
מרותם של קלמן בר ואיזק יעקב למושב ו
את אושםיין יש לזכות בתנאי שהחברה

הגלה בביתו תורחק משם.

8ו*ד לוי*קי - פרקליטם
של קגר ושטייגברג

עוה"ד לויצקי קיב? על עצמו את הטי"
ושםיינברג. הוא פנה במכתב לשר המש-פול בצד המשפטי שבענין הקצינים קנר
פטים (שמינה את הועדה בענין מירוני־^נ־
סקי) ולשר המשטרה עשבפקודתו חזז־הו
שני הקצינים הנ'ל). במכתב זה משיג
עו"ד לויצקי את השגותיו על מסקנות

הועדה.

ירידה ב^ם&ר מחוסרי
עבורה בת'ל־&ביב

מספר מחוסרי העבודה הפונימ
7:'ט־ה ה773יח- ב^"א והפכוה.
ירל־ בח,;"^ חאהו־ון מ"שיא" ?1?
3300 באקצע אוגוסט, ל-5600"
גיוס. טמחציו: 1948 עד 1949
הי תה עליה כלתי 3ו8קח, במספר
מחוסרי העבודה. עתה הגיע
התהליך ל־"קודת מ2נה, ועדיין
מוקדם לקבוע, אם זוהי תופעה

יציבה או חולפת.
רק ביפו ובגבעת עליה (ג'בליה) אין
הירידה ניכרת. משוט כך החליטה הלשכה
בימים האחרונים להעסיק בכל העבודות

הציבוריות את פועלי יפו וגבעת עליה.
בחודש האחרון פחת גם מספר הפונים
בפעם הראשונה ללשכה — חיילים מש־
תחררים ועולים הרשים. הן משוט שפחתו
המשתחררים, והן משים שתל־אביב נת־
מלאה ואינה מרבה עוד לקלוט עולים

חדשים.
עירית תל־אביב מעסיקה כיום בעבו-

דות ציבוריות שונות 850 פועלים. בימים
הקרובים יגדל מספר העובדים ל־1100.
בחילופין ניתנת עבודה ל־1800—2000

פועל.
בגבעתים נסלל כביש ב־35 אלף לירות,
אשר יעסיק 40—50 פועלים. העבודה
נמסרה כולה למחוסרי העבודה מגבעת־
עליה. בחולון עסוקים בעבודות ציבוריות
50 איש, ברובם מאנשי משמי־השבעה

(יאזור) ותל־עריש.
בקו הרכבת ותחנת הרכבת מועסקים

105 פועלים מתל־אביב והסביבה.
עם התרחבותן של העבודות הציבוריות
יגדל מספר הפועלים המועסקים. העבודות
מבוצעות בעזרת הלואות גדולות של
הממשלה הניתנות למועצות המקומיות
בתנאי מסורש, שתעסקנד, את מחוסרי־

העבודה שבסביבה.
פרטים אלד, נמסרו ע"י הה' וישניאק
מנהל לשכת העבודה הכללית, בישיבת
הועד הםועל של מועצת פועלי תל־אביב.

ת בנתניה הודעת הד&זבה הכל^
ע'ל הפגנת ג?3*"ם

על וזפגנת, פעילי מפ''ם בלשכה הכללית
בנתניה (ראה "דבריי מאתמול), מבקשת
הנהלת לשכת העבודה הכללית לפרטם:
עוד ביום א' הודיע מזכיר הלשכה
ליושב ראש מרכז הלשכות על ההפגנה
"הספונטנית" המאורגנת שעליה הוחלט

כפי שנודע, בסניף המקומי של מפ"ם.
הסכסוך בלשכה פרץ בשל תביעת א.
חרק, בא כוח המדור לחייל המשוחרר
בלשכה, מאת מזכיר מחלקת הבנץ י.
חיילים משוחררים אשר הלה םי-בהירי, לסדר בעבודת הבנין מםפר
רב לםדרם, הואיל ולא הסכימו
להצטרף למפ''ם. חענין נסתיים
בתיגרה, חח' בחירי נים־ להש-
ליך את ניירותיו של הה' הרק
מבעד לחלון ולגרשו מהלשכה.
למחר ניתנה ע"י מזכיר הלשכה הוראה
בכתב לשני העובדים להפסיק את עבו-
דתם עד הבירור במרכז הלשכות. הוראה
זו אושרה על ידי יושב רא1 מרכו הל-
שכות וביום ד' (7.9.49) הוחלט במרכז
הלשכות, בהשתתפות הה' נתן אלמתליגו
מטפ"ם. כי הח' חרק יחזור לעבודה בו
ביומ- והחי בהירי לא יחדש את עבודתו
עד ליום א' הנא, בו תתחיל במעולה ועדה

מיוחדת אשר תבדוק את פעולותיו של
רכז מחלקת הבנין.

ימים מעטים אלה, נוצלו לאירגון ההפ-
גנה ה"ספונסנית''. ותביעתם של המפגי-
נים, המלווה באיום של שימוש בכוח
היא: כי הנהלת הלשכה תבטל את תבי-

עתה נגד הח' בהירי.
הנהלת הלשכה לא תירתע למ-
לא את תפקידה גם פול לחץ של

מפנינים.

הפגגת 9ולימ בחדרה
כמה עשרות עולים מצסוךאפריקה,
המתגוררים בבית העולים ליד כסר ברני
דס באו אתמול בבוקר ללשכה בתביעה
שיסדרו אותם בעבודה. משנענו בשלילה
ע"י עובדי הלשכה, הואיל וחובה עליהם
לדאוג רק לתושבי המקום. פרצה שע־

רוריה קלה ששככה לאחר זמן מה.
בחזרתם מהלשכה הגיעו העולים למח-
נה כשהם מפגינים. הם דרשו מהנהלת
בית העולים מלבר עבודה ושיכון, גם
שינויים בתפריט האוכל שאינם רגיליט

נו.
לאחר מו"מ קצר גתקבלו שנים מהט
לעבודה, בדי להתאים את האוכל לסי

דרישתם.

רצון, תבונה, נכונות
רצון לוהט למען שלוס העולם, תבונה
כבירה שלא להסתבך בריב בינלאומי לא
לנו ונכונות צבאית בבל רגע של סכנה
— בדרבים אלה הולכת הממשלה ומפ-
לגת פועלי ארץ־ישראל, אמר ז. שזו,
שר החינוך והתרבות, בכינו© האזורי של
חברי מפלגת פועלי ארץ־ישראל ואוהדיה
במשקי ההתישבות העובדת בנגב, שנת-

כנס בניר־עם.
הנואם ציין את העובדה שבשנה אחו&י־
הוגשמה מחצית תכנית־הארבע של קלי-

טת עולימ.
בדברו על נגע הפירוד אמר: ת..יד
באבנו את כאב הפירוד. עכשיו גו; 1
הפילוג נזק הטור לחיי המדינה, >..ל

עוד יש אפשרות לפלגים להידבר.

משלחות פועלים לחו"ל
חתר המחלקה לאיגוד המקצועי שע"י
הועה"ט של ההסתדרות שנשלח אתמול
למועגות הפועלים והאיגודים הארציים
קובע בי! השאר: 2'6להלת ד&ועליט לאד־
צות הברית ואירופה תמנינה ב־50 פוע-

לים.
המשלחות תבקרנה בארצות הברית
ובכמה ארצות אירופה (ציביה, פולניה,
שוייץ' רתבן נם באנגליה). המחלקה מט-
פלת בדבר קבלת רשיון כניסה לססס"ר.
המשלחות תחולקנה, אחת — לארצות

הבדיה, שניה — לאהנות אירופה.
חברי המשלחות יבקרו בבתי חרושת
מתאימים למקצועם, בהב יובלו ללמוד את

העבודה, תהליכיה וסדוריה-
בבחירת החבריט למשלחות תובא בחש־
בוו הכשרתו המקצועית של החבר, השכ-
לתו הטכנית והכללית. ויכלתו להסביר

דברים וללמד אחרים.
על כל ד'0הנמדים למלא שאלת ולהס־

ציאו למחלקה לאיגוד המקצועי, באמצ-
עות האיגוד המקצועי הארגי המת* פ.
ועדי הפועלים יציעו את המועמדים- תי;־
תן אפשרות גם לחברים שלא סומנו על

ידם להציע את מועמדותם.
עם קבלת השאלונים, תטפל בהם ועדה
מיוחדת מטעם המחלקה והיא שתחליט

סופית על הרכב המשלחות.
המשלחות תהיינה מורכבות מ־18 פוע-
לי פתכת, 15 פועלי מזון, 15 אריג, 2

דפוס, 2 עור.
המועמדים שיקבעו למשלחות יצטרכו
להשתחרר מעבודתם לתקופה של 4 חד-
שים, כשביעים לפני יציאתם את הארץ

ימצאו בסימגריון מיוחד, בבית ספר לפ-
עילי ההסתדרות, בו ישיליסו את הכשר-

תם הדרושה.
על חברי המשלחות תהיה חובה, ע£ןי

שובם ארצה, למלא תפקידים ציבוריים
במידה ובזמן שהמחלקה לאיגוד המקצועי

תקרא להם.

וקמו עשרות בתי מלאכה לעולים
זה מכבר קיימת החלטה של הסוכנות
להקים בתי מלאכה לעולים חדשים, שבהם
יעבדו גם עולים נכים, המתאימים לעבו-
דה. כפי שנודע לסופרנו, נכנסה סוף־

סוף ההחלטה לשלב של ביצוע.
עומדים להקים מכבסה (בשביל אלמנות)
מזרוניה (על אדמות .היובל" בסביבת פתח
תקוה, להוריהם של הברים בקיבוציפ),

בתי מלאכה לסנדלריות, אורטופדיה, תפי-
רת בגדים, מסגריות ובל פיני תעשיווז

ביתיות.
מעניו ביהוד יהיה בית המלאכה לאגסי
חשמל. בין העולים נמצא מומחה לתיקון
אגסים שכבד חדלו להאיר. ארןרי התי-
קון יתנו האגסים מחדש 1000

שעות הארה.

על המצב הכספי של הבהלת הסובבות
הסבר מקיף על עניני הכספים והתקציב
של הסוכנות היהודית, שמעו אתמול עור-
בי העתונימ היומיים מפי ברל לוקר, יו-ר
הנהלת הסוכנות. מן המספרים והעובדות,
שהובאו ע''י המרצה יש להסיק, בי הנהלת

הסוכנות עומדת מול בעיות כספיות לרגל
המשימות הגדולות לגבי קליטת העליה
והנוער ופעילות חשובות אחרות. אך אין
כל יסוד לידיעות המרעישות שפורסמו
בעתונים אחדים על המשבר הכספי '8בל

שרוייה הנהלת הסוכנות.

רישום חרש של התושבים
לבשר עוף וירקות

רישום קשר חדש של הצרכנים בכל
הארץ לבשר, עוף וירקות ייערך בכל
הארץ 0יט לתל־אביב ומחוז הדרום ששם
נדחה רישום הקשר החלש עד לאחר
החגים. בירושלים, כבר החל הרישום.
הצרכנים יטני לחנות העופות, האטליז
והירקן וירסמו בג'קום. רווקים ובודדים,
בעלי כרטיס ראש בית אב מסוג 1 יודיעו
בעת הרשמם בחנות העופות אם הם

מעונינים לקבל עוף ווי או בשר עוף.
בחיפה — יחול הרישום החדש היום,

הוראות לצרגניט
באזורים שבהם מתנהל הרישום תהיינר,
החנויות פתוחות מ־8 עד 1, ומ־3 עד ,1.
הצרכנים יביאו את את כרטיסי ראש כי .־נ
אב, ופנקסי התלושים של כל בני הם;-־

פחה.

הודעת חקזובה לטורים
מרכז המורים מודיע, כי כל הטורים
החיילים והשבויים, שלא נכנסו לעבודה
בי"ד באלול, לרגל קיפוח שברם — מחד-
שים מיד את העבודה ומחכים להוראות

חדשות שתישלווגו? תוך שבועיים,

חיפיע .ח.א.-
יצא לאור בטאון חיל ך,א1,ר ל,שראל
.ת.א." סס' 5, ד&צטיין בשסע של תמו-

נות, רשימות ורפורטאז'ות. העתון הופיע

בהידור רב ודן בבעיות היל האויד בשעה

בגיגי ,יו1יגר־
אצל שר החיק

ראש משלחת קרן תתרום של האר'מ
לסיוע לילדים (.יוניצף") למזרח התיכון
ד"ר פייר דקדר והנציג הקבוע של הקרן
ן בישראל, ד"ר ז'ן מגילי, נתקבלו אתגול

ע"י שר החוץ, ס. שרת.

ו חבט־יפואה מאיוריקה
לפי הזמנת קופת־חולים בא לביקור קצר
, מגדולי מן בישראל ל"ר ג'ון ק ד ש 
הנוירולוגימ באמריקה. רופאי קו"ת יציגו

לפניו מקרים קשיס ויוועצו בו.

חביבת תאב טוינפלר אסתר ואליעזר בובמו
י"יי הכלה הור, החתן

מתכבדים לחזטץ את קרוביהם [ידידיהם לטקס כלולות בניהם /

̂ק עדנה ?יג'ל י
. ."" * חש־* ב"ה אייל ̂'־"י ̂י"קל^

אלראוח זאת בהזמנה אישית.  - נ

י )
סגן רבקה המבורגר רב סרן שלמה תתנייטוי (גרר0ינק6

1**י6

גירים פלטנייק מאיר עירוני1 11 •/
ס* ים נ

קרובי!, ידידיס וטכריס נזוזנוניס לטכ8
הכלולות שיתקיים מוזר, יוט ד/ נ' אלול,
השיט (04.9.1949 בשעה * מ1רב, ב,בית

שלוס', רחוב גרץ 11, תל־אביב.

; 8לנונ־ק־גנירזני, תל־אב־נ /  תכתובת למברןיע
^
)

! אירח וטויימח לירד /
/ מתכבדים להזמין את קרוביהם. ידיזיהנז ומכריהם 4

לחגיגת הבר-םצוה של ב1ם בב1רם ח"ם *

שתתקיים מטבת, כ'נ אלול תש'ט (17.9.49), 8רשת נצו'י. העלית לחורה /
ן בביהכ'נ ישטיהו, רזד צ'לנוב 15. /
? קבלת אורחינו בשטה * אחה-* בביתנו, דת־ צ'לנוב 9. /

לחברינו

איטי בריסקי להולדת הנכדה
טשה זקיבגובי'ך להולדת הב"
ברכת חברינו

ועד עובדי סול7-בונה
הועד הארצי

לשלםה וחמר שטער
ברמת נזקדב לב להולדת הכן

עונדי קג,יף ,תגזכח־ זגדזן-יעקג

לבועופרות טנרר להולדת הנכדה
לצביה ובושה - הבת

שפע ברכות
יצחק י8ה, משח דרורי

במחנות העולים החדשיט הולכיט ומוק-
מיפ עתז? על ידי משדד החינוך והתרבות,
מועדוני הנוער הראשונים, שסביבם ית-
רכזו בני־הנוער העולה ושבתוכו ימשיך
הנוער הישראלי מהישובים הסמוכים לפ-
עול ולהדק קשרים ביו הנוער הישראלי

והנוער הבא עם העלית החדשה.
350 בני־הנוער הישראלי, שפעלו במס-
גרת ,,טםעל הנוער לנוער" בימי חופשת
הקיץ במחנות העוליס, מטעם מחלקת
התרבות במשרד החינוך והתרבות, חזרו

עם התקרב שנת הלימודים לבתיהם.
בטיפקדי־הסיוט הפגין הנועל הע1לה_את
הישגיו בתקוטת-הפעולה הקצרה והבל —

על טהרת העברית.

טו8דובי גו*ף
במווגות עולימ

— הבר הנהלת הסלכנות א. י ל ב ק י ן
יצא לבינוט הציוני בפאריס.

ר. מזכיר מועצת פועלי ט כ ש — א, 
ת"א, חזר מחופשתו.

— העתונאי־הגלם וולאס ל י ני ו י ן, גא
לביקור בישראל מטעם "םטרופוליטן
גרופ" (המספקת תמונות לעתונים שתפו־
צתט 11 מיליון טפסים). הוא כאן אורחה

של קופת־חולים.
— משה ט צ ה ומשה פ ו ל א ק ב י ץ
מפעילי הציונים הכלליים בישראל יצאו

לכינוס הציוני בפאייפ.
— מאיר א ז ר יז י< מנחל הלשכה הרא-
שית של הקה"ק, יצא לפאריס ולשטוק־

הולם.
— ד"ר א. ס ט ו 5, .ממנהיגי הציונים

הכלליים, יצא לכינוס הציוני בפאריס.
0 חזר מכינוס ה ע ב — עוה"ד י. 

,,אורט" בז'אנאוה.
— ד"ר מ. ש 6 י ג ל ממחלקת ר'ארגו?
והפירסום של האוניברסיטה חזרה משלי־

חותה באמריקה הלאטינית.
ו (פריידמן) מונה מנהל י ל ש — יעקב 
ומזכיר של איגודי חברות־הביטוח (חמ־

קומיות והזרות) הפועלות בישראל.
י, מפעילי ק ס ל ו פ ו ל יא ב — א. 
מפ"ט. הזר לישראל מהקונגרס היהודי

העולמי בפאריס,
— המפקד ס. לא ט ו ר מצבא צרפת

בא לביקור בת"א.
י, המזכיר הכללי של מש־ רד — ח. 

רד־החוץ, יצא לחיפשה.

בין מ:0דות ואישים

בידיעה שנת&ר&מה ב"דבר" מיום, הרא-
שון על הקרן הקונסטרוקטיבית לעולים
הושמט בטעות שמו של אחד הגורמים
הראשיים, המשתתפים בקרן. משתתפים
בה למעשה הממשלה, הסוכנות, הועד הפו-
על של ההסתדרות, קל6ת מלוה וחסכון

של ההסתדרות וקופת הקואופרטיבים.

ז7*קזתתפימ גקיז
הלןוגס5זרול?9יייית

מופצת רטתייט
מאת סופרנו

השלט הגדול, התלוי מעל לפתח אחת
החנויות שבמושבה שבו שובן משרד המו־
עצה המקומית בר&תיים בא להעיד, בי
חל מפנה בהנהלת ענייני המושבה. לא
איש הישר בעיניו יעשה, כפי שזה היה
בעשר השנים האחרונות. עסקני •המושבה
. שמועצתם היא הראשו- באו על סיפוקם,
נה שאושרה במדינת ישראל והלקתה היא
פרי ביכוריפ של המדינה בשטח המוני־

הרכוש חציכוריציפלי.
שטחי קרקע שנרכשו עם יסוד המושבה
נשביל צרכים ציבוריים ואשר חוג קטן
של אזרחים השתלט עליהם, שימשו תמיד
סלע מחלוקת בין הגופים השונים במו-
שבה. לאחר בירורים ממושכים בתיווכם
של עוברי משרד הפנים ורושם האגודות
השיתופיות באו הצללים לידי פשרה. חל-
קה קטנה מהמגרשים ־ הציבוריים תימסר
תד השטהים ימסרו לרשות המועצה וישמ-לרשות הגוש האזרחי לצרכי מוסדותיו וי-

שו את צרכי כלל התושבים.
החינוך—רוב ההורים מסרו את ילדי-
הם (כ־130) לביה"ט המשותף בכפר־מל'יל
ובביה"ס המקומי נשארו רק 35 מילדי
המקום. קיומו של ביה"ם הוא בעיקר על
ילדיפ ממוסדות ופנימיות שהתרכזו בס-
ביבה. עתה החליטה המועצה לקבל את
הכעללת של בי"ס זה וגם להמשיך בשות-

פות עם ביה"ס המשותף.
- עבודות צבוריות. — אחרי הזנחה
•של שנים החליטה המועצה על עבלדלת
צבוריות שתבוגיעגה עוד השנה. ייסללו
2 כבישים לשתי שכונות הפועלים א' ובי.
כבישים אלה יאפשרו גם פיתוח המושבה
בשטחיט ניכרים שנועדו לפיתוח. ביצוע
העבודה נמסר ל"ס־לל בונה". העבודה לא
החלה מחוסר כלי עבודה מתאימים ובמו-
עצה נשמעים דברי ביקורת בלפי הקב-
לן, הרי הכבישים נחוצים בעיקר *ם
בוא החורף המכביד ביותר על תושבי

השכונות.
הרחבת הכביש המרכזי ההלצה את המו-
שבה על ידי משרד העבודה של הממשלה
מקילה על התעבורה דרך המושבה. הנחת
מדרכות לכל ארכה של המושבה נעשתה
צורך דהיף. ביצלע התכנית מצריך 27 אלף
לירות. המועצה באה במו"פ עם משרד
העבודה בדבר הקצבה לביצוע התכנית.

שיכון. — הבעיה הכאובה ביותר למו-
עצה היא — לדברי ש. לרנר, סגן היו"ר,
— השיכון. כשלא היתר, רשות מוניצי-
פלית חוקית הפסידה המושבה אפשרויות
לרכישת שטחי קרקע גדולים. עתה נדר-
שת המועצה לשלם בעד קרקע לצרכי
שיכון מהירים גבוהים. המועצה פנתה
לקה"ק בדבר עזרה בהקצאת שטחי קרקע

לצרכי שיכון דחופים.
תקציב המועצתי השנה — 25000 לי-
רות, בעשרת אלפים הוקצבו להוצאות
החינוך במקום (ביה"ס, השתתפות בביה"ס
המשותף והחזקת 3 גני־ילדימ — ג
מזרם העובדים): המסים שהמועצה הטי-
לה על התושבים הם מהנמוכים ביותר.
מס ובלש 1090 משווי שבר הדירה בני־
ניבוי) ומס חינוך 670. המט המודרג אינוכיי 2096 אמורטיזציה. מס כללי 0'99 (בלי
קולה על 30 לילות. המועצה הטילה מס
מגרש 0'ל3 משווי המגרש הפנוי כדי
למנוע החזקת מגרשים פנויים לשם ספ-
סרות וכדי להמרי? את הבנייה במושבה.
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לפי בקשת מועצת הפועלים, אישר אגף
התיכון של ד,מטשלר, הקצאת שטח כדי
30 דינם מהאדמות הנטושות, להקמת
מפעלים קואופרטיביים ברעננה. ביו הבנ־
ינים הראשונים שיוקמו — גיח"י לעבר
דית אריגה הנמצא בבנין *כוו מחוץ
למקום. מפעל זה מעסיק ביום 12 חיילים
משוחררים ועם העברתו לבנין שלו, יוכל
לקלוט מספר עובדים גלול יותר. כן
ייבנו ביח"ר לרהיטים ומםגריה מכנית.
גם גהם יעבדו חיילים משוחררים ועולים
רפידיט' (לתעשית חדשים, קואופרטיב ,
מזרנ-ם) הנ"5ץ ?עב.ד בשני מקומות
נפרדים שכורים, יועבר אף הוא לשטח

להרחגת ה'טירות. הרפואיזה וירובז בבניו אחד.
ההסתדרות ברעננה, גוברת התביעה לפ-עם גידול האוכלוסיה ומספר חברי
שתשמש את בל מושבות השרון הדרומי.תיחת מרפאה אזורית של קו6"ח ברעננה.
רות של החולים הנזקקים לטיפול קץחד,דבר זה היה מונע טלטולים וטרדות יתי-
מלבד הוצאות הנסיעה לעיר ובמקרים

עס שיגון ותיקי חהטתדרותרבים גם ביטול ימי עבודה.
החלטת ההסתדרות על פעולות שיכון
לותיקי חבריה, עוררה ענין רב בציבור
הפועלים ברעננה. עשרות פועלים מותיקי
עובדי החקלאית במקום שעדיין לא זכו
להתחלת שיבובם. בין הנרשמים — פוע-לקורת גג משלהם, מחגים בגליו? עיניט
לים מעדות המזרח, המטופלים במשפחות

גדולות.

0פ*לינז קואופרטיביים
3ר$נ2*

מאת סופתו

ביומ הרגיעי, 8' אלול תש"ט 14.9.49, שעה 18.00
תתקיים בבית הקברות בנחלת-יצח?

אזכרה לחללי משלט 219
ליום השנה לנפילתמ

הקרובים ואנשי הנדוד יתאספו בשעה 17.45
ליד שער בית הקברות.

עטופי יגון הננו מודיעיט על פטירת בעלי, אבינו וסבנו

ר' דב נבערייש! 3. א3רי.ס בג'־ר ז"ל
חהלויה התקיימה בחיפה ביום ב'' י"ח באלול חש"ט, בשעה 3.30 אחה"צ.

המשפחה המתאפלת

נצער רנ אני מודיעיט על פטירת ראש משפחתנו, אבינו וסבנו היקו

ו י ז ל ד ל  ג מ 
אור ליום *'' ייז אלול תש"ט, 11.9.49, בתל־אבינ, 1גי.ל ג*.

המשפחה המתאכלו!
לרנמן. ביברינג, שטרנשוס, ד"י נתנזון.

התלויה התקיימה ביוט א' 11.9.49.

ביום די, כי אלול תש"ט' 14 ספטמבר 1949
יום השנה לפטירת

הל''ר לנורה זוסמן-בוחלינסקי דל
תתקייפ אזכרה וגלוי המצבה בבית העלמין בכפר סבא

נשעה 4.30 אחה"צ.

ה ח פ ש מ ה
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* ט63*11? }*" תנחוטיט באבלו על מות אחיו *

ההנהלה, המועצה וחגריו געבודח
גקופת מלוה של העוברים

גפתח-תקוח

גיור הטשטרת המיוחדת, טחח תל־אניב
טתאבל על 0ותי של ח3ר0

הקצין שטעון שביג©7ןי ד'ל
ומשתתף בצער המשפחה השכולה

1̂ו11ו1ו1וו<<^1(*וו<*¥ו<וו ו ־~־"י י־־יזי־יוי! 17 ו י וו 11*1111111111111^?)זףןןו8<ו8—?וו^ו1וןזזו1י¥>וו1̂ וו

לחברינו חיה ובלרדבי אלוביז *
ברכת םזל־טוב לה1לדח הבת

מועצת פועלי נתניה ועוגריח
לשכת המ8 לאזור השרץ הצפוני

גנתגיח
לשכת המס נתניה

לשכת המס אגן יהודה
לשכת המס תל-מונד

" לשכת המס כפר-יונל, זהעל'גדיפ -3

אגודת צמחונים וטכעונים כישראל
עורכת ביום שלישי 13.9.49 במסעהה־צמהונית' רח' החשמונאים 61, ת"א
סעודה צמחונית הגיגית בשעה 19.00, ולאחריה ישיגח מעניינת
ן ג ו ל ד, נושא דגל־הצמתונות בא- ו מ י ס בשעה 20.30 בנשיאות מר 

מריקה, בנוגחות שדים, עתונאים, ובעלי מטעדות־צמחוניות.
צמחונים, טבעוניט ואוהדים מוזמנים. דמי־הסעודה 500 פרי. דאג למקום

בהקדם.

9

לחברינו יחיבחביץ וטובם;
להולדת בן ובת

נויטב ברכותינו לכט
חברי קואופדטי3 .שתן?"

2500 ל*י נגנבו מתיקו של פקיד קופת
מלוה בהרצליה, לאחר שהוציא את הכסף
מבנק הפועלים בת"א. לפי השערת הפ-
קיד גנבו את הכסף בתוך אוטובוס ,,דן",
מס0ר ג, שנוסעיו היו צפופיפ מאור כר-

גיל, בעת שנסע לתחנה המרכזית.
בתוך התיק, שממנו הוצא הכסף, נמצא
נזבומ גדול יותר. על הכסף החסר עמד
הפקיד רק בבואו למשרד הקופה בהר-
צליה. חקירת המשטרה התנהלה במרץ

בטשך גל יופ אתמול בניוונימ שוני8.

גתסס גנכ מועד
משמר נע של המשטרה שעבר אתמול
קרוב ל־4 בוקר ברחי הירשנברג בת"א
שמע צעקות מדירתו של מ. נ. הגר בקומה
בי. המשמר הקיף מיד את הבית ואחד
הגנבים הותיקים בת"א, שניסה לגנוב
מדירה זו — נתפס ונאסר. המשטרה

מיחסת לגננ זה גניבות רבות,

נסתיים טשםט 0גח0 מפז
בביה"ד המחוזי בירושלים גסתיים את-
מול משפטו של פנחס מפן, קצין צהי'ל
לשעבר, הנאשם במעילה באימון על ידי
מניעת פקידי המפקח על רכוש הנפ־
קרים בירושלים לטפל במחטו סתורות

שנמצא בשטח פיקודו.

2500 ליי בגנבו
מתיקו של טקיד

ביה"ד העליון בירושלים ביטל אתמול
את הצו על תנאי שהוצא על ידו ב־26
ליוני נגד ר. בוניאק, יו"ר ועדת הבחי-
רות לעירית חיטה גו היא נדרש לנמק
מדוע לא ימנע מהגניס 'גינויים בחוקת

הבחירות הקיימת.
־ סיגריות מתוצרת בולגרית

תושב כפר סלמה נעצר ע"י המשטרה
על שמכר סיגריות בלי תויות מכס, בשק,
שנשא אתו, נמצאו למעלה מ־700 חפיסות
סיגריות, מתוצרת בולגריה ותויות טכס

אין עליהן. האיש הושם בכלא.
גערה גן 15 — גנגי*

בנרתיקה של נערה בת 15 נמצאו
כפיות, מזלגות, סכינים ועט נובע, אשר
נגנבו מדירתה של טובה וקשיר בשדרות
חן 14 בת"א. מפאת גילה הרך שוחררה

הנערה בערבות.
השתוללות גחדרי כית מפר

בבית הספר לדוגמא ברח' בךיהידה
193 בת"א פרצו אלמונים ביום השבת
לבמה חדרי־לימוד והרסו רהיטים, שברו

שמשות, פיזרי מחברות ושפכי דיו.

בוטל הגו 9ל וזגאי
גגז* ר. בוניטק

השופט אי ר"גרט, בבית הדין המחוזי
בת"א, החליט להוציא צו נגד עדה, אשר
צריכה היתד. להופיע למשפט להודיע

לכל תחנות המשטרה לעצרה:
העדה היא צעידה, אשר הותקפה את־
ל־11 ביוני בלכתה עם חבר על שפת הים
בת"א בקרבת רח' גורדון. בחצות הלילה
התנפלו עליה ועל חברה שני צעירים וגי-
סי לאנוס אותה. היא וגם חברה התנגדו
בכוח והחלה התגוששות, שבה נפצע הח־
בר בראשו. לקול צעקותיה בא בריצה
השוטר יוסף כץ אשר גר בקרבת מקום
ולפי עדותו הצליח לתפוס את אחד מה־
מתקיפים והוא משה נחמיאס, בן 24 המו-

פיע כנאשם במשקט זה.
במשפט, שהחל להתברר ביום אי, העי־
דיי הבחורה המותקפת ואתמול צריכה הי־
תה לחמשיר בעדותה, אך נתברר, כי הע-

דה יצאה מן העיד.

בירור ה9ר9ור
9ל פס*!* מות

לפני חמשה מחברי ביה"ד העליון בירו-
שלים התחדש אתמול בירור ערעורם של
שני הערבים מחיפה, שנידונו למוות בע-
וון רצח היהודי אפרים בושר בשנה שעב-
דה. עוה"ד גורדה ס"ם אתמול את נאוט
ההגנה על הנאשם הראשון ועוה"ד בן זאב

פתח בנאום ההגנה על הנאשם השני.
פסק־הדיו יינתן, כפי הנראה, מחר.

עדה ראשיו/ במשפט
מתבקשת עיי המשטרה

ההורים מסרבים ללמד ילדיהם בכיהיס הכללי
והמזרחי ומוציאיט אותם דרך החלונות

"המועצה המקומית לא תתכנס יותר
לישיבה כל עוד לא יבואו לראשון לציון
שר החינוך ומנהל משרדו ויפתחו את
כית הספר הכללי ב"שיכון המזרח" ואת
תלמוד התורה של "המזרחי" בשכונת התי-
מנים* — כך החליט הגוש האזרחי בי-
שיבת המועצה אור ליום ב'. למעשה פתו-
חים 2 בתי ספר אלה זד, יומיים ללא כל
תפרעה, אלא... שהתלמידים לא באו לל־
1וד בהם, הואיל וההורים מסרבים לשלוח
את ילדיהם, ומעשה במספר ילדים בש-

כונות התימנים "שיבת ציון" ו"נוה ציון"
שבאו מעצמם אל בית הספר של "המז-
רחי" והוצאו על ידי ההורים דרך החלו-
נות, הואיל והמורה סגר לפניהם את הד-
לת. לבקשת ההורים, מלכדים המורים
מזרם העוברים בינתיים את הילדים במ-
קומות אחרים. נציגי הרויזיונייטים במו-
עצה לא הסתפקו בשביתה ודרשו "להטיל
עובש קיבוצי על פועלי ראשוךלציון ולס-

גוד את בית החיבור שלהם".

מועצת ראשיו לצירו שובתת..

המו"מ בין אגודת פועלי העור וארגון
בעלי מלאכה על הסבם קולקטיבי, לא נס-
תיים בהצלחה. האגודה פנתה בתביעותיה
לכל נותן עבודה לחוד. בעלי ארבעה
מפעלים, המסרבים לחתום על חוזה עבודה
הדומה לחוזה שנחתם עם התאחדות בעלי

התעשיה, ואינם מסכימים לשלם את התע-
ריף המקובל, קיבלו הודעה אולטימטיבית,
שאם לא ייעגו לדרישה ולא יחתמו על
החוזה, תפרוץ שביתה במפעליהם. בתי־
החרושת הם; איצקוביץ, שטייר, או. ג.

ורוז'נסקי.

ל&בי שביתו? ב־4 מ&^לי עור

לחברנו

זלמן טו&גשופ ומשפחתו
ברכות לבביות
להולדת ח ב 1

ההנהלה והעוגדימ ,תנו3ד1י רחובות

לרחל ליבציז
לנשואיה עם בזד'ל

טיטב הברכות

הנהלת אגודת הצרכניט גרהוכלת זחכר עוגדיה

למניח ויעקב גאומנר
למאיר ונאורה

ברכת נחל־טוב לבבית להולדת הנכדה — הבת.

- - - ̂ייליי 8;ד81 ומ?כה כיי^ ..... _

לח' מנשה אברך ורעיונו
להולדת הנכד
ברכות לבביות

ההלהלח והעל5די8 .י/נלכה־ יחיגית
י ד 7 ת 0 צב אחראי: מזכיר ־ המערכת 

וזטו''ל: ,דבר'י בע'ימ תל־אביב,
?ימי ש"נקין 45, ר..ד. 199. טל. 5־6341

נדפס גד8וס ,דט"

ל"' ישראל בר-רצון נדעיתו
^בל נ* את השתתפותנו באבלך במות חותנך

ח"' אריה ו"סברג

סולל פונה
?י • ביום 14 החודש, עם האניי. קמפידוגליאו, יגיע ארצה י /

ן ;! י 0 י? ג זע  / מצ'ילי יהו^ /
> חתן יעקוב רתנבלינז (יאנקל ירוחמם איידעם פון בריטשין) ;> ,י
;| ובנו של צבי גינסין מיאנאלצי ן

למטזה לוי
ת הבן להולד

לאחרן לולוצ'ביק
להילרת הננן

גרכוו! נאבינות

המשכיר המרכזי בע*מ
ההנהלה והעובדים


