^ננרו של גיל כ 8:גל0ון

למערכת הומצאה אמש טלגרמי ,של
"סוכנות ידיעות יהידית" שאיו מפרסמים
אותה כלשונה .לרגל חשיבותה מן הראוי
שיבוא אישור לה ממקור מהימן:

ל ו נ ד ו ן ) 6 ,םי־י(.

חו 8סטאלץ רוצה ביצירת מרינה
יהודית כארץ-יי&ראל .אולט יש
למצוא 3ת,רון של שלומ עט האוכ-
לו8ייפ הערכים של הארץ .אחר-
כ ךהזר פטאלין על דעתו זוגאז-
ני ראש הממשלה אטלי ,והדגיש.
כי יהודי רופיה אינמ זקוקים לעל -
יה לארץ-ישראל ,הואיל ואין אנ-
טישמיות כרוסיה הפוואמית וחי-
הודי 8שמ אזרווימ שיי-זגויור,
פטאלין תפיח .כי מחמת העובדה

דוכר סזו־אטי

חשוב מפר היום לסופר  .סוכנות
ידיעות יהודית' ,גי בפגישת שלו-
שת הגדולימ 33וט8דאפ הודיע
3טאלין לצ-רצ'יל וטחיטאן ,כי

ששנאת חיחודיט עודנה נ3וצה
כארצות רבות -באירופה ,צריכה
ארץ-ישראל להיות ארץ מקלט וה-
צלה כשביל התושגיפ היהודים
של ארצות אלו .דעה זו של סטא-
לין ידועה היטב גפ לממשלה הפו-
לנית בוארשה,

כליל שבת

מןעצת מפלגת פועלי ארץ-יקוי*י
וכינוס אוגי של המשמרת הצעירה

תהיה בתל־אביב מועצה אביב"" .ברים בתל-אגינ; יקבלו 0־9י6י
ר 8בבו-

ארצית של מפלגת פיזגלי ארץ-ישראל
לזכרו של ברל כצנלסון ,במלאות שנה
למותו .ערב הזכרון לברל יהיה משותף
ולכינוס המשמרת
המפלגה
למועצת
הצעירה ויתקיים ב,,גן רנד.",
כינוס המשמרת הצעירה יימשך בשבת
בבוקר ,באולם ,,אוהל" ,בבית ארלוזר־
כמה מנהיגים ציוניים ,הנמצאים עתה רוב ,ויוקדש למשנתו של המודה :הציו-
בלונדון ,קיבלו גם הם ידיעי ,זו ממקורות נות כתנועת הגשמה לפי ברל> רעיון
מהימנים ,כפי שבמסר לסו3ר "ס י"י" במס -האחדית במשנתו :תקיפת בחרותו.
בשבת אחר-ח־גהרים ; הבריגדה
דרוני הכינוס הצילני.
ומפעלה בקרב שארית יהדות אירופח?
שנה למשמרת — הערכה ותפקידים-,
מערכון — הסטודיה הדרמתית של תא
הם אלה ,שיוכיחו את נאמנותם למדינה תל-אביב.
בםוצאי-שבת ,ב־ ,7מיפקד נעי-
כתקופת הכיבוש או בתקופת היותר,
נתונה לה ; טכס מסירת הדגלים ל"טשטרת
"בסכנה גלולה" וכן אלה ש טבלו מידי הגר -הצעירה" על ידי מרכז המפלגה.
כרטיסי הציר נשלחו .כרטיסי משתתף
מנים או שהוברחו לקבל אזרחות גרמנית
והזמנות — להשיג בתאי המשמרת הצעי-
או הונגארית בניגוי לרצונם.
רה .בקניפי המפלגה יבמרכז המפלגה בתל

הזמנה בבית ארלוזורוב כל יום 5
קר עז  1אחה"צ ו0־ 6בערב.
הבאים מצפון הארץ יוצאים ג.־כבת
מצמח —  ,1.45מבית־שאן — ,2.40
מעין-חרוד  ,3.15 -מעפולה — ,3.45
מכפר יהושע —  ,4,10מחיפה — ,4.55
מחדרה —  .5.55הרכבת תעמוד כרגיל
בכל יתר התחנות .הוזרים במוצאי שבת,
ב־.9

ביטול האזרחות הצ י נית של גרמנים והתגרים

פ ר א ג ) 6 ,יונייטד פרם( .העתינים הצ'א־
כים מפרסמים פקודה בחתימת ו"ר בא־
נאש ,מ־ 2באוגוסט ,המבטלת את אז-
רחותם הצ'אכוםלוואקית של כל בני הע-
מים הגרמני וההונגארי .יוצאים מהכלל

באיטליה

בכינוס הציוני ה עולמי ב לונדון

טטי^איו בטחת בנצחו? אבל נפתחו לפנינו אפשרויות־לרב

לונדון) 5 ,פאלקור( .בל ישיבת אחר־הצהרים היום היתה מוקדשת לשמיעת הדיו־
וחשבון המדיני של מ .שרתוק ,שסקר את המאבק המדיני של הנהלת המוכנות היהודית
בשש שנות המלחמה .עמד על שאלות הקרקע ,העליה ,המאמץ המלחמתי ,מאמצי ההצלה
וחיזוק עמדת הישוב בארץ-ישראל וסיים בסקירת י הזירה המדינית של היום בבריטניה,
3אמריקה ובעולם הערבי.
מחוור
את
הפסיקו
נאמר:
כאילי
בגוף
הי0
מסטר הלבן וקרקע
חלקנו ממלחמה
וקיימו את פעולת הלב .מ .שרחוק הדגיש

מ .שרת5ק הזכיר בראשית דבריו ,כי
בפרוץ המלחמה הניחו ,שהממשל*; תשים
0הסוט להמשך הביצוע של ה33ר הלבן
ותקיים את הסטום־קוו .השערה זו לא נת-
אמתה .החלק הקונסטיטוציוני על הספר
י.לנן אמ:ם לא הופעל ,מטעמים הקשורים
במלחמה יותר מאשר כדי להשביע את
יצין היהודים ,אבל ב־ 1940פורסם חוק
הקרקעות ,שהכריח את הסוכנות היהודית
לנקוט עמדה של המקבת המאבק כספר
הלבן כאילו לא ריתק מלהגה ,תוך קיום
שיתוף־פעולה מלא במאמץ המלחמתי כאי-
לו הספר הלבן לא היה קייס .שרתוק הד-
גיש את חשיבותי המרחיקה־לכת של ג-ורם
הקרקע נוכח הצמצום הקטסטרופלי של הב־
9יס הקרקעי הפוטנציאלי של היהודים,
?שאינו כיום אלא חלק זעיר פשטה אוץ־

ישראל וסיפר בפרוטרוט על הקשיים המ-
משיים ברכישת אדמות שבהם יש להיא-
בק לייפ .הבקעה -מכרעת של הה־
זית המדינית היא הכרח מוחלט,
אם עלינו לצאת ממצב בין-המצ-
1ים ב!'טא־ת הקרקע .קוא לעסקני
מקרן הקיימת ביל הארצות ולנפיל את
ומאמציהם כדי לתת אפשרות לנצל בשל-
מות את האפשרויות הקיימות לקניית
אדמה.

העליה -שאלת היימ ומות

שדה"הקרב העיקרי קולני — אמר שר-
ה-ק — היתי ,העליז ,,1שנעשתה נתקוטנ

שרתוק סיפר על הצורות הסודיות של
את הקשר האורגני הישיר בין העליה ומדי-
ניות המדינה היהודית .במערכה זו של השתתפות היהודים במאמץ המלחמתי אשר
מהזר ,העליה — אמר שרתוק — הופיעו מטעמי בטחון אי־אםשר היה לפרסמן ברבים
עד כה ,כמו ארגון משלוחי קוםאנ-
היהווים כקרבנות .אכל ,היתד,
מערכת דו מיוחדים לפי פקידת השלטו-
אחרת באותו מחזה שבו מילאו היהודים
תפקיד של לוחמים .שרתוק תאר את ל,עק־ נות הצבאיים — אחת הפלוגות האלו
רוניט שעליהם היהה מבוססת מדינייף .שמנהר 23 ,בחוייפ שנבהלו במייחד איש
הגויסעל הסוכנות היהודית וההישגים בש־ מאנשיה לא חזר — ונסיונות לשלות צנ-
טח זו :שהגיעו לשיאם בהקמת החי"ל .מתת חנים ללב אירופה הכבושה .באן גילה שי-
ביקורת עוקצנית י על שטחיותם של אלד ,תוק זו הפעם הראשונה ,שנ־942נ הציעה
השואלים ,מה קיבלו היהודים בעד מאמ -הסוכנות היהודית להוריד בפולין קבוצת
ציהם ,התשובה פשוטת מאד :הר -צנחנים בריטיים כדי לעודד את תנועת
גשת כבוד עצמי ויחס של כביד ההתנגדות היהודית שהיתר ,קיימת שם.
מצד אחרים,, ,זה שיכולנו להעביד בלי הצעה זו הוגשה מהדש לאתר שהגיעו
ועל אף הפרעות חומריות ונפשיות לסוכנות היהודית הידיעות על התקוממות
כפיה
קשות למעלה משלושים אלף מתנדבים איש גאטו וארשה ,אבל היא נדחתה שוב בטע-
ואשה ,נכונים לכל מאמץ ולקרבן עליון נה שאינה מעשית ועלולה לגרום ליהודים
נזק יותר מאשר -טובה .הצעה צנועה הרבה
— זה לא הפחית 11ת הערכת יכולתנו הפ
טנציאלית למגר את מדיניות הספר .-.לבי'' .יותר שהוצעה בפברואר  1944ביחם לאר-
עצם העובדה ששלטונות הספר צות הכאלקאן נדחתה אף היא .תכנ־ת
הלגן שמו בלי חרק אבני נגף על דומה ביחט להונגריה אישרה ,אבל כשהר.־
דרכנו זו וניסו בכל מאמציהם לת -כנות כבר הגיעו לשלב ההגשמה נתקבל
קל במאמץ שלנו ולבלום אותו — איסור משום שסברו כי הנזק המדיני
מעידה על מידת ערכו הפוליטי .של התכנית עולה על התועלת הצבאית
שבה .כך נידהו תכניות אלו ליצירת קבוצות
אבל מעל לכל השתוקקו בחורינו צבאיות יהודיות אוטונומיות .בכל זאת

קלוקת הסרטיפיקטים לפי מנפת הספד
הלבן ככל האפשר יותר מתוך כוונה לדתות
בחינת אפשרות הגשמתו של הספר הלבן.
גך נמשך המאבק על שמכקת הספר הלבן
:לדתה למעשה .אם בותר מספר סרטיפיק-

שגי ח3רי הועד הפועל חציוני

פיינשטיין אמר ,שהבריגאדה השתדלה
להשיג אפשרות להופעת משלחת רהבה יו-
תר בכינוס ,אך נאלצה להסתפק בשליחת
ש;י הביי הועה"פ הציוני המשרתים בהי"ל.

שלשלת הפעולות

הוא מסר תיאור זזי של פגישות החיילים
הארצישראליים עם שרידי יהדות אירופה.
תחילה בסאלזניקי ,אח''כ בבנגאזי ,שם
פתחו בתי ספר והכשירו מורים מיהודי ה0־
קום .זח היד .עוד לפני הקמת החי''ל.

ע 8הופעת החייל גאינוליח

בעמלו על הנקודות שעוררו הנואפים
בויכוח המדיני הסביר ,שאין עומדת השא-
לה ,אם עלינו לרכז את מאמצינו בעליה
או במדיניות הגדולה .אין טעם לומר י:
התרכזו במדיניות הגבוהה של שאלת המדי-
נה היהולית במקום סרטיפיקטים שהרי זה

אוסטריה .לטחנות החי"ל החלו לה-
גיע יהודים מארצות שונות והם

נל

עמדו החיילים הארצישראליים לפני אל-
חם התפקידים מחדש :הכשרה .ארגון הנו-
ער ,סמינרים למדריכים ,בתי־ספר עבריים
ברומא ,במילאן ,בטודץ ובתי מחסה לי-
תומים.
פעולה חדשה
התחילה עם הגיע אנשי ההי"ל לגבול

על זח של הפצצה הבריטית הענ־
קית ,שנחשבה עד עכשיו האדי-
רה כעולם .הנשיא מרומאן הו-
דיע חיוט על עובדה זו וגילה ,כי
 2בתי-חרושת גדולים וכמה מפ-
עלים קטנים יותר התמסרו ליי-
צור הכלח האטומי .העבודה על בך
נמשכת זה שנתיים וחצי .הנשיא סיפר,

אייזנהאואר ומונטגומרי אל הגרמנים

גט גנראל אייזנהאיאר וגם מארשאל התפקידים של ביעור הנאציזם והמיליטא
מונטגומארי .במושלים הצבאיים של גד -ריזם ופירוז גרמניה .אייזנל&ואר ציין ,בי
יי 0ניה ,פנו אמש ,בראדיו קגרמני ,בדברים תפקידי הפיקוח אינם שליליים בלבד .בע-
אל העם הגרמני ,וציינו את המגמות של לי הברית יגשו לארגון החיים הגרמניים
אלמונית הברית בפיקוחם על גרמניה.
מונטגו&ארי אמי -גי נקרוב יר.י!יל? בש-
לב השני של ארגון גרמניה מהדש .צויינו

על יסודות דמוקראטיימ .סיכויי הקציר
טובים ,וטל הגרמנים להשתדל שכל הת־
בואה תיאסף .יינזשד שחרור שבויים נר־
מנים ,אנב מיון ,לעבודות החקלאות.

מ ו  0קו ה ) 6 ,יונייטל פרס( .אץ כיום
באירופה כל ניגוד בין .הרצון לסדר"
>1קאיפוה .לקוקק'י — ליכרי המשקיף של
0,ראגלה .-הבעיה _ העיקרית היא "ליצור
משטר דמוקראטי באמת ,המושתת על
חופש"" .פראבדה" כותב" :לדברי "טיימס",
אחת הבעיות החשובות של המצב באירופה
היא. :סור או חרות". .טיימס" מגיע

לילי מסקנה ,כי התשובה הסופית לא
ניהנה עדיין לא במזרח ולא במערב".
.במחשבות "טיימס" פגם אחד .אין הן
מתאימות למצב האמיתי בכל רחבי אירו-
פה .למעשה ,בשביל מדינות אירופיות רבות
ששוחררו מעול היטלר הבעיות ביום הן
לא הניגוד בין הסיר לדרישה לחרות -אלא
יצירת סור דמוקראטי אמיתי על בסים
החופש.

מ^טר דמוקרטי המושתת על חופש"
"

קיום הכלכלה הגרמנית  -כד שחובל 7של0

ל ונ ד ו ן ) 6 ,ר( .ויקטורוב ,עורך המ -את האומות המאוחדות .בדברו על עניני
דור של מדיניות חוץ ב פראבדה" ,אמר הפיקוח על גרמניה וכלכלתה מציין ; יש
"

היום בשידור ממופקוה ,כי הודעת שלושת
הגלולים מפוטסלאפ מעילה על כשלון
הקושרים והכוחות האפלים שניסו לפלג

יריות בשכיבת ברובוב

לקיים את הכלכלה הגרמנית במ-
צב שתוכל לשלם פיצויים למנצ-
חים.

יוס הספר העברי

ארבעה ערבים ארבי ביום א' אחרהצות
במסגרת הפעולות למען הלשון העברית
*רפתן זליג פרנקל בשכונת ברוכוב ,וב־ ולהרמת קרן התרבות והספר העברי ,ל!ה־
•.5ה ~יי1א מדירתו ברהוג המפנה בכי־ ליס" מחלקת התרבו ת עיל החוד הלאומי,
וון לרפת ירו בו מאקדח ,אולם הח-
בשיתוף פעולה עם כל המ־'ל־ם .על ? • €
טיאו את המטרה .הערבים ברחו .המש -אחד בשנה )הושענה רבה( כייס הספר
טרה חוקרת.
העברי .לשפ מסירת פרטים על התכנית
ולש םהתיעצות על בצי1ה ,מיזמנים באי־
כוה בל הוצאות הטפרים לפגישה מחר )ד'(
אתמול ב־ 8.30בבוקר החלו חיפושים ב־ 5אהה"צ ,במשרד -1ןלקת התרבות של
בתהומי גבעה אשר בשטה ש-־פלטה של הועד הלאומי בתל־אביב.
שכונת ברוכוב ורמת־גן .החיפוש נעשה
כועדת חבקללת .המרכזית
?ל ידי פלוגת משטרה בריטית מצויידת
מכוניות משוריינות ,גם טלפון ודאדיו.
,
מליאת
הועדה תתכנס בי־ם ־'  9באו-
ההי8וש ארד עד  .1.05לא נמצא דבר .גוסט ב־ 10לפנה"צ> .־.זמ:ות ;-־:לל?ו.

חיפושים

אל פסימיות!

המגע עמ הערבים

שזיתוק מסר על המאמצים המתמידים של
הסוכנות לקיים מגע עם רוכ המרכזים
הערביים .גתוצאד ,משיחותיו לאין ספור

ה0טרה :חיסול גולח  9 $ר?3ה ובנץ מדינה יהודית

קיבלו עזרה חמרית ומוסרית .שארית הפליטה נתני; להם טיפוק רב *יד והחייל פנה לנציגי טוםדות "הודיים בבק-
ד,חי> 'ט לח את שליחיו לכל האר -יותר .כל היהודים הניצולים רלציפ לע־ שת ןזרה קיד.

צות ,לרבות פולין ,ואלה,מסרו אתרי

שובם דינים וחשבונות על המצב של ,7ני־
צולים .בעת שליחותם זו עורר לארגן את
הנוער .מצד שני באו אל התי"ל שלי-
חים מכל הארצות .אלפי יהודים הוב־
או לדרים איטליה בדרכם לארץ ישראל.
החי"ל הלביש אותם ,סיפק להם כלגלר ,ונ-
תן להם כסך -להוצאות ה0:יעה וגן פתח
בית עולים .אנשי החי"ל שמחו על שזכו
למשתתף בקרבות אבל העגודה בקרב

אסיפה שנתית כללית של חברי
קופת־תגמוליט לעוברי ,דבד־
תחיה מהר )ד'( ב־ 8בערב בפשרדי
"דבר" בת"א .מפאיז חשיבות חש&לות
נדרשים כל החברים להשתתף.

דבר ה יום

מ .ד / .פגישת שליחי ארץ-

ישראל ויהודי ארצות .המערב עם
שליחיהם של שרידי היהודים באידך
פה המזרחית והתיכונית — אלמלא
לא בא הכינוס הציוני העולמי אלא
לשפ כך ,ראוי לו שנתכנס ומקומו
ייפקד ,כנקודת מוקד ומפנה ,בתולדות
התנועה הציונית ,ואולי גם בתולדות
העם 71 .היתה ,למעשה ,פגישת נציגים
של שני עולמות ,עולם החיים ועולם
החידלון ,פגישת שליחים של שתי
תקופות בתולדות ישראל — תקופת
הבטהין היהסי והחרדה לשיאה המת-
קרבת ותקופת השיאה השלמה וה־
מוחלטת והכמיהה לגאולה השלמה.
את צו התקיפה החדשה הזאת הביא
בהופעתו המזעזעת רבם הראשי של
יהודי גרמניה ,ד"ר ליאו נאק! הביאו
אותו בתביעתם המסעירה והמבשרת
שליחיה של יהדות פולין הרמוסה ,הנ-
אבקת יה"סרבת להשלים ולהכנע
לגזירת ההשמדה .שליחי יהדות זי,

שלא די לה בהפסקת העמד לאחר
שהושמדו  95אחתים ממנה ,והיא תו*
בעת את הגאולה השלמה וחותרת
לקראתה .צו היה זה לתנועה ,לעם
היוזידי ,לעולם ,בשורה היתה זאת -כי
בכ3ר ההשמד צורף מחנה תובעים ומג-
שימים .השליחים עצמם הם היו הבשר
רה הגדולה שבכינוס הזה.
הם הביאו אתם בשורה טובה ומער
־דת ,על החלטתה של ממשלת 6וליז
להרשות את יציאתם של היהודים
הרוצים לעלות לארץ־ישראל .משנפ־
רץ שער היציאה ,מתבלטת לעין כל
עוד ועוד האכזריות המשוועת של
חסימת שער הכניסה .משנפרז שער
זה — ולפניו נסדקה החיטה בבולגא־
דיה עם החלטת ממשלתה לתת רשיו-
נות יציאה לעולים — ייפתחו גם שע־
רי יציאה אחריי;' י בארצות המשוחר-
רות האחרית.
ימים גדולים היו ימי הטגישההאלה
עס שליתי השרידים .ימים מזעזעים,
מעודדים ,נופכי כוח לעמוד במערכה.

ז"ר א .זומרשט"ין דורש:

להתרכז בהצלת ה ניצולים ע"י העלאתם •לאח
יי

ל ל ! " )3אל7ןלד — סיל?אים( .ד-ל רור הלאומי הפולט הראשזן 19*1-3
תכנית הפעולה
וומרשטיין הכחיש בנאומו בכינוס השתתן! כחבר יהודי ציוני.
בסיום הרצאתו התווה שרתוק את תכנית הציוני את השמועות ,שיהודי פו -קרא ד"ר זוסרשטיין באזני הכינוס מכתב
הפעולה המדינית באנגליה ובאמריקה וציין לין לא הורשו לחשתת ?,בכינוס מאת ראש מממשלה הפילנית ,שבו הונך־
ח :עמדת הממשלה כלפי היהודים )ראה
כי אין בטחון כנצחון אבל נפתחו לפנינו
אפשרויות קר.1
הציוני העולמי .הממשלה הפולנית טלגרמה ל"דבר" בגליון אתמול( .הזכיר
הפגימה מיד לנסיעת המשלחת עוד .כי בפולין המשוחררת הוקמו .מחרש
3ג
גא
ביציאתם
ללונדון,
האיחור
מוסדות דו! יהודיים יהדגיס ,כי־ ־אפ ני?ל־
לל חקי-טייפ כה'טגךן - ,ויזות -ו" .-נ18לין  80אילף יה1דים ר־ 200אלף ימוד-ק
אשר י לשאלה ",אמי ^תנת ליהודי פולנים ברוסיה ,הרי קרה הדבר בעניי
הציו -ססס"ר ,ויהודי פולין לא ישכחו זאת לעו-
פולין האפשרות לד5ר על
לם .בסיוט דבריו אמר כי הכינוס
נות ,הזכיר ר־ר זומרשטיץ .את צריף להניח :את שאלות הפוליטי-
הנאופ שהוא עצמו נשא בפרלמנט קה הגבוהה ולהתרכז כהצלת הי-
הפולני ביולי ושבו המכיל את מצ -הודים הניצולים על ידי העלאת8
ל בית הלאומי כארץ ישרא^גיקש
י
ולעתים משתמשים בכוה כדי להטעין או -בט הטראגי של היהודים־ -בעולמ מהכינום ,כי יבין לרגשותיו ברגע
תם על מכוניות משא ולשלחם בחזרי ,לאר־ ואת ההכרח ,שיחיה להם בית מש -זה -,כשניתן לו אחרי שש שניט
לחמ בארץ ישראל .באותו נאופ איומות ביותר לדבר שוב באספה
צות מוצאם.
פנה בקריאה אל הכוחות הדימו -ציונית .הוא גמר .בהבעת -אמוני!
;8שי חחי-ל קברו יומם וליל
באיץ יש-
בתחיית
היהודי
העם
תכופות ללא שינה ואוכל גדי לשפר את
י
מצב שרידי מחנות ההסגר .היה עליהם קרטיים גי יעזרו להגשמת שאיפ -ראל ש ל ו.
שיוצי -תפ זו של היהודים .הוא הורשת
להגיש דרישות למפקדים זיסקומיים
במשלחת מפולין
לא יוחזר לומר את הדברים האלה בפומבי
או הוראות ברורות ששום יהודי
משתתף הה' יוסף םאק ,ולא זאק ,והוא
לארץ מוצאו בכוח ,ושיע יסדר את הי -זלחשמע את דרישותיו בגלוי .כן חבר מרכז פועלי־ציון־התאחדות בפולין
הודים במתנות מיוחדים ונפרדים שבהם הזכיר את העובדה ,בי בוער השח) -ולא .השו&ר־הצעיד* — כהודעת 6ס"א(.
כאן

לות לארץ ישראל והם מאמינים שהמגע
עם ההי''ל הוא הדרד למטרה זו .אנשי
התי"ל עברו דרך אוסטריה וגרקני" .ב ג ר־
מ י ש ובאינסברוק קיבלו אותם השרידים
היהודים ,לאחר שראו את מגן דיד על שר-
ווליהם ,בדגלי ציון ובקריאות "שלום" .כל
אחז־ שאל ,כיצד יוכל להגיע אתני לארץ־
יסו־אל ולעבוד למען גניו האדץ.

מר .יהי־ על היהודים שהוכאו

לדרום איטליה ?
8ה יהיה על היהודים הנמצאים עדיין
בגרמניה ל -במתנות שיררת אנטישמיות,
מצבם של הניצולים ה"אריים" הוא טוב
ממצב היהודים המשוחררים ,אין איש דואג
ליהודים שצורפו לבבי אומות אחרות .על
אף ההבטחה שלא תהיה החזרת פליטים
אליהם
יתיחסו
לא
לעתים
ל&קומות מגוריהם באונס ,נתונים
עוד
כאל אזרחי האויב
היהודים הסשזחררים בלחץ קשר ,ביותר  -דבי הכרוך במנת מזון מופחתת ובע-

המעמסה הכספית
הכרוכר ,בעזרה ל8ליטיג אינני;
ט&^גתקלה וו^י
מ8!4ץ 7היל ^1ויילוו* שיל
נ
^ל^־ישראל

טלגרמה מיוחלת ?.ד3ר' מקופרנו ג?ונדול

לונדון .5 ,גישיבה שד גציגי
האיחוד העולמי >3ועלי ציון -
התאחדות( עמ י .אידלםון וא .ציז-
לינג ,שארכה יום שלם ,נעשה מא-
מץ גדול לאיחוד הקרע במפלגת
כועלי ארץ־ישראל.

פצצה אטומית" על יפאו
קץ 2שר צפוי ט 3אניס אפ לא ייכנעו

ו א ש י נ ג ט ו ן 01 6 ,אוירוניפ
אמריקאיים הטילו היום על חכ-
מים הצבאי היפאני הירושימה
את ,הפצצה הגדולה ביותר שהוש-
?3ח כתולדות המלחמות — הפצ-
צה האטומית ,שכוחה גדול מ־20
אלול טון של הומר אדיר9;-ץ -כוח
הנעץ שלח עולה 8י  2000ומעלה

הגולה לבין ארץ־ישראל ,לאחו־
שהה־"ל נפגש עם שרידי לוחג-י
הגאטו ,ה&ארטיזאנים וחחלוצים
הגבורים שהסתתרו ביערות .כל
אלה מקוים עכשיו שבקרוב יצאו
בדרכם לארץ־ישראל.

שרתוק מפני כל פסימיות המו-
בעת על ידי יהודים ,כי היא מספ-
קת נשק לערביט המרגישים את
עצמם עכשיו לא בטוחים במצבם.
להתנגד,
יתכן שה ערבים ? ינסו
אבל עמדת היהודים מוכרחה לה-
יות חזקת ומוחלטת.

בדבר אחוד התכנית החקלאית
של המדינות הערביות _ ,מיוסדת
על לימוד התוצאות _שאליחן הגיע
המכון לחקר חחקלאות־של־ה3וכ-
נות היהודית ברחובות~ .

כאר הארולד מק-מייכל -
^^
דיילי טלגר&ף" מודיע גי סאר הא־
"
רולד מאק־בייכל ,מי שהיה נציב עלען
בארץ-ישראל ,נת&נה יועץ ר**י ל0ילטאן
מ8לאיה.

אנשי החייל ישים כינוס כולל ^ל החיילים היהודים בגבאומ־הברית

נים הרי !מ ענין של מה־בכך .אנו עומ-
דים עכשיו בפני דרישה תקיפה
לרשיונות עליה בחיקן! גדול אשר
דק םטיה מוחלטת ממדיניות הע-
ליה של היום עשוית לספקה.

מחזור הלט ופעולות הלג

שנהרגו ,ביניהם חנה שנס בת  ,24שהורוה
במצנח בשטח צבא המאושאל טיטו ומשם
הוברחה לתוך הונגריה; היא נתפסה לב־
סוף והועמדה לדין לפני משפט צבאי
הונגרי־נאצי שדן אותה למיתה; לא הורשתה
לקגיש ערעור ,אבל־הוצע לה להגיש בקשה
לחנינה; היא סירבה באמרה שאיננה פונה
לרוצחים -מגבול הונגריה שלחה חנה את
דברה האחרון לארץ-ישראל בצורת שיר
הפ ותח ב&^ים. :אשרי הגפרור שנשרף
בהציתו לבבות" .כל שליחינו אלה — המ-
שיך שרתוק — מילאו את תפקידיהם
הצבאיים בכבוד והביאו בשורת תקוה ועי-
דוד לקיבוצים היהודיים באירופה הנאצ־וז,
אבל רק עם ג9ר המלחמה התגשם בקנה
מילת גדול על אלמת אירופה החלום שחל-
מנו של שנות המלחמה :הקמת מגע בין

אחרי זה סקר שרתוק את הישגי הישוב
תשוקה עז־ להלחם בהיטלר ולהו -הצליחה הסוכנות בשיתוף פעולה
שיט יד עוזרת לאחינו באירופה .עם שלטונות צבאיים ידועים לש -הארצישראלי ,שגטל צל עצמו את היזמה

המלחמה שאלת חיים ומות ,פשוטו כמי8-־
מו1ו .הוא מנה את בל התביעות שהוגשו
?*י -סוכנות למכסות סרטיפיקטים גדולות
קלי להציל את יהודי אירופה בעוו מועד
ואשר נדהו ע"י הממשלה ,שסברת בנראה
שחששות היהווים היו מוגזמים או הומצאו
נלי להבשיל את מדיניות הספר הלבן .הוא
ל ו נ ד ו ן ) 6פאלקור( .ישיבת הכינוס
גתן תיאור חי של כל הנפתולים הטרגיים
בשטה העליה בכל ,שלבי המלחמה והדגיש ,הציוני  -העול&י נפתח־ קבוקר בנשיאותו
גי כל מ2םת רשיונות חיה על של הרב ז .גולד ,שמסך את רשות הדיבור
חםובנןת לסחוט ולהוציא נבוח לסרז'אנט־מאייר ז .פ"יי&ט"ן מהח"'ל .־

8ידי השלטונות ,גי בחר הלבד שה-
ממשלה היתה מעונינת מאד להאריך את

לוח  30בחור ובחורה לשמונה אר-
צות- .-רומניה ,בולגריה ,יון ,סלו-
אוסטריה,
ואקיח ,יוגוםלא־ית,
הונגרית ואיטליה  -בשליחות
כפולה ־ ,מטעם השלטונות הצב-
איים ולמען מאמצי ההצלה וההת-
נגדות של היהודים ,לא כולם חז-
רו משליחות זו .על אחדים ידוע לנו

והאחריות הראשית למפעל ההצלה בחוץ -עם ערגים הגיע שרתוק למסקנה ,כי הסכם
לארץ והקים בתקופת המלחמה בארץ ישו־ עם הערבים יתכן רק אם המעצמות הגדו-
בים .חושים .ההתפתחות המדינית של הציו -לות תכרענה בשאלה תוך חיזוק מעמדם
נות לא היתד .יריוה אלא טיפים קשר ,על היהודים .בהזכירו את הסכם ויצמךפיצל
במעלה ההר .ב־ 1939דומה היה כאילו נפת -שנעשה לאחר שהצהרת בלפור הגדירה את
רה שאלת ארץ-ישראל ,אבל בזמן המלחמה עמלת בריטניה ,ציטט שרתוק את
נתעורר־ ונפתחה מוזוש קורם כל בגלל דבריו של ראש טדינה ערבית
השואה היהודית באירופה ,אבל גם כתו -ידוע אשר הודה שהציונות היא
צאה מגילויי כוחו ויכולתו של הישוב וכן בעיה בינלאומית ולפיכך צריכות
בגלל התנהגותו של העולם הערבי .הספר להחליט עליה המעצמות הגדולות
הלבן לא נחשב מעולם בשום חוג מדיני ורק לאחר זח הוא מקוח שהער-
כמעשר ,בביר .הנצוזון באירופה סופו היה בים ינסו להסתגל להחלטה זו.
להגביר את החיפושים אחרי פתרון השאלר אוהו מדינאי ערבי הווה בתום לב שאם
גם בלי השינוי בשלטון הבריטי .אבל ,יגיע לידי אחדות בין היהודים לערבים ,הם
נצחון מפלגת העבודה הוא המכה יוכלו להשיג דברים גדולים למען ההת-
הקשה ביזתר 'טהםפר חל בז חונה קדמות וההתפתחות של בל המזרח התיכון.
עד עכשיו ,כי הוא פוגע בעצם יסו -שרתוק הוסיף והעיר ,שבאמת מגיעים לארץ
דו .אמנם איש לא חשב מעולם שהספר ישראל כפעם בפעם שליחים ומשלחות
לבן 1;7א התחייבות שאין לחזור ממנה ,מהארצות השכנות כוי ללמוד את ה תוצאות
אבל מפלגת העבודה הבריטית גינתה תמיד של המאמצים הסוציאליים והכלכליים של
בגלוי את המפר הלבן ועכשיו היא קבלה יהודי ארץ־ישראל ולא תהיה זו ב'ט^י-
יפוי כוח מאת העם הבריטי להוציא לפיעל לו אפתעה אם יתגלה שהעבודה
את תכניתה שלה .אין יויה כפותות על ידי שנעשתה לאחרונה על ידי ועידה
מעשי הממשלה הקודמת .כאן הזהיר ערבית במסגרת הליגה הערבית

י

י
-

סולידריות עין שוימ-
"
בן־גוריון סקר את התפתחות המגמות

ד.
הכיתתיות בחלק של מפלגת פועלי ארץ־
ישראל ,שניסה ליישב מגמה זאת עם הב-
מיה הקיימת לאחדות .בן־גוריון הסביר,
נ>צד פגעת העמידה על קיום הסיעות
במפלגה בחיים הפנימיים של המפלגה,
בכושר־הפעולה שלה ובכבודה .קיום של
מפלגה מאוחלת בעלת כושר פעולה אינו
מתיישב עם קיום סיעות בעלות אינטרסים
וחזקה ומיעוטים שאינם נוטים לציית לרוב!
קיום מפלגה מאוחות תובע כהנחה מוק-
לטת סולידריות בין שוים.

.מרידה במשטר שלא היה מפוגל
לדיון דמוקראטי'

י .איללסון הודה ,כי סיעה כגון זו שהוא
וחבריו קיימו לפני פרישתם אינה מתיישבת
כי צ'רצ יל ורוזואלט הגיעו לכלל הסכמז
באר -עם היותר .בתוך המפלגה,, .אולם זר .לא
שיש לייצר את .הפצצה האטומית
היה מצב חוקי ,אלא מרידה במשטר ,שלא
צות הברית ,מחוץ לתחומי ההפצצה
של היה מסוגל לדיון ומוקראטי לפני החלטה".
י-
ה
הכלח
האויב .בייצור זר ,השתלטו על
א .ציולינג הדגים את ההשקפה הזאת בדוג-
סודי של היקום ,הכוח שממנו שואף הר שע
המל -מאות של העדר הולמנות לדיון דמוקראטי
את עוזו שולח באלה שהביאו את
והכרעה למוקראטית בשאלות מכריעות של
חמה במזרח הרחוק .לפני  1939היתד ,הדעה
מבתינו; אוריאנטאציה פוליטית ,חלוקה ונוער .בעוד
המקובלת בין אנשי המדע ,בי
אחרים קראו לאיחיל מחדש ,קרא ציזלינג
עיונית אפשר לשחרר את המרץ האטומי,
לצעוד יחליו לקראת איחוד כללי מקיף.
אולם איש לא ידע כל שיטה מעשית
דרוש מאמץ חדש
לעשות זאת .אולם בשנת  1942נודע ,בי
אחר הפסקה שנעשתה בדיון זה עם הו-
הגרמנים עובדים בקדחתנות בכיוון זה
כדי לשעבד את העולם .אולם הובר ל* פעת שלושת השליתיב! בפולין ,נתחדשה
עלה בידם .עלינו להודות להשגחה העליונה הישיבה .י .שפרינצק נתן ביטוי נרגש
על שהגרמנים קיבלו את "פצצות .וי* במ -לרחשי הבושה ,נוכח הגבורה והטראגדיה
אוחר ובכמות מצומצמת ,ולהודות עול ייתר שרק עכשיו היינו לה עדים ,וקרא למאמץ
על כך ,שלא השיגו את הפצצה האטומית אינטלקטואלי ופסיכולוגי חדש כוי להתגבר
לגנירי .במאבק המעבדות היו כרוכות סכ -על ־עבר .ד .רמו אמר ,בי יהא וה רק
נות גלולות לכולנו ,ממש כמו בקרבות הוגן להזכיר ,כי  9הקונים ,שבהן לא פעל
בים' באויר וביבשה ,עתר .זכינו במלחמת מנגנון הנחירות שלנו בראוי ,היו קונים
המעבדות כשם שניצחנו בקרבות האחרים .של מהומות ומלחמה .ודאי ,שהיו סיבות
למעלה מ־ 125אלף איש עובדים בייצור להתהוות סיעה בי ,אולם גם אם היו
פצצות אטומיות בארצות הברית .על תג -במה סיבות מצדיקות ,תאם גוריו לעשות
לית זו והייצור הכרוך בד ,הוציאו ארצות -את הדבר אסון שאין לו תקנה ?
הברית  2מיליארד דולאר_ .האולטיטא-
ה3ילוג אינו מוצדק

טום שיצא מפוטסדאם  26-3ביולי
נעשה כדי להציל את עמה של
יפאן מהשמדת גמורה .ראשי
י2אן דחו את
חאולטימאטוט
מתוף קלות ראש .א 0המ לא
יקבלו אותו ע כשיו — חפ צפויים
לגרד הרפ מן האויר ,אשר לא

;1תו בתנועה לא הרגיש צער כזה .במשך
כל שנות המלחמה לא יכול -יה להש-
תחרר מרגש האשמה כלפי יחלוף אירופה,
ורק תנועת הפועלים בא-ץ־ישראל היתה
נקיה ממחשבת אשמת וו .עתה אין הוא
בטוח כל כך ביוצא מן הכלל הזה .הקוב-
לנות מוצדקות ,אולם הפילוג אינו מוצוק.
אחר השמדת היהדות האירופית התפקיד
הגדול שלפנינו הוא  .להפוך את אמריקה
מקור של חלוצים ,מיליוני היהודים באמ-
ריקה הס יהודים טובים וניתנים לחנוך,
והנוער היהודי באמריקה מרגיש ברגש
תשממון וקיימת בו כמיהה עצומה לתוכן

בודת כפיה קשה.

הנוער כין הניצולימ

הוא חומר אנושי טוב ,רבים מדברים
עברית ,אלפים מהם הם חברי "החלוץ"

לשעבר .כל מי שטוען ,שהיהודים
אינם רוצים ללכת לארץ ישראל
ילך לראות בכבישי אירופה ,כיצד

נודדים הניצולים אל חופי הים .זר ,חל גפ
על יהודים שהתייחסו לפנים באדישות
לאומה היהודית ועתה הם רוצים ללכת אל

ארצם שלחם .השרידים יודעים שכל
עמי אירופה רצחו ,בגדו -ושדדו

את היהודים .ההתעוררות הציונית הג-
דולה והקרבתם העצמית של ד&ארטיזאנים
היהודים ושל יקודים אחרים מוכיחות שא-
רץ ישראל היא מטרתם הקדושה של שרי-
די היהדות .הבעיה עכשיו היא מי יוציא
את הפעולה הזאת לפועל .מי יכוון את
התנועה הזאת ויעשה מאות אלפי יהודיב
לשותפים לבנין הארץ .ראינו ,אמר פיי:־

נה קנעו ז/עח ונאים הסורים בלונדי

פוסרו של -אל מצרי" בלונדון מודיע,
כי חברי המשלחת של העתונאיט הסורים
והלבנונים שביקיו באנגליה ,ישיבו ביום
רי לארצותיהם ברגשות מעורבים של
תקוה ואכזבה ,אחרי שיחותיהם עט החו-
גים ה6וליטיים הרשמיים בלונדון .הם נו-
טים לחשוב ,כי לא יחול שינוי במדיניות
"בריטית כלפי מדינות המזרח וכי ממשלת
/־פועלים תנהג כפי שנהגה הממשלה הקו-
דמת ותערוב .את עצמאות טוריה והלבנון.

אבל ההבטחות שהשיגו העתו-
נאימ האלה אינן כוללות את ארץ-
ישלאל. .כפי שנודע לי' ,מעיר
הטופר ,הטילו דרישות הציונים
לשנות "
את .הספר הלבן" מידת-
טה של יאוש 3קרב העתונאיט.-

דרישות המפלגה החוםיינית .

המפלגה הערבית הארצישראלית )ההו־
סיינית( שלחה מברק לאטלי ,ראש הממ־
שלה הבריטית ,למיניסטריון החוץ ,למי-
ניסטריון המושבות ,לארכיבישוף מקנסר־
בורי ולחברי בית הנבחרים ,ידידי הער־ י
נים ,ובו היא מקדמת בברכה את ממ -
שלת הפועלים ומוסיפה" :הידידות ב :
האנגלים והערכים תלויל ,בצעדים שיאו" ;
בהם להגשמת דרישות הערבים באר';־
ישראל.

בא -,לחקור בעגיני הקרקעות' .

מודיענו הערבי מוסר ,כי תקי א־דין
א־סולח )קרובו של ריאד א־סולזז( ,יו-
עצה של הצירות הלבנונית בקאהיר בא
לארץ"לחקיר בעניני הקרקעות" .הוא ייפ -
סוציאלי ויהודי .כיצד תבואו אליהם
הוצע לבקש מאת הערבים שיסנימו לשי -גש עם א:שי ,קוסת העם* תם ה־01קניכ
י שואל צוקרםן — עם מחלוקתנויים אחדים ב"ספד הלבן" שינללו הת -התומכים בתכניתו של מוסא עלאמי- .־- -
ומבוכה ? אם אני ,לאחר
ששמע שטיין ,את שרידי היהודים מכל ארצות אי -רת עליה של  100אלף יהודים לארץ־ מאזן .קופת האומה הערבית- --
תי וקראתי את כל שפורסם משני
בעתונים הערבים פורסם מאזן ,,קופו:
ש,,הס8ר
הצדדים ,לא יכולתי להכין ,מדוע רופה המזרחית ,כולם מאוחדים באי -ישראל .כשטענו העתונאים,
חיה הכרח בפילוג ,התצפו מהנו -דיאל החלוצי של מדינה הפשית הלבן" אושר על־ידי ממשלת הקואליציה ,האומה הערבית" .ההכנסות עד חריש יולי
האמריקאי שיבין וילך אחרי -יהודית .נפגשנו עם יהודים מכל צב? -גבה השתתפו גם חברי מפלגת העבידה 93.000 — 1945 ,לירות ,ההוצאות —
ער
אות בעלי הברית לרבות מהצבא האדום .השיבו להם אותם החוגים הפוליטיים 7.683 ,לירות .ערר האדמת שברשות ה"קו־
כם ? גם לוקר וגם צוקרמן הזהירו מפני
ובפו -אנו רוצים לכנס עכשיו כינוס נד" שמפלגת העבודה היתה אז באופוזיציה6 .ה" עד ש;ת  68.045 — 1944לירות,
ריכוז אלמנטים ,ריאקציוניים,
בכוח לעמוד של כל הלוחמים היהודים האלה השתתפות אחדים מחבריה בשלטון —אין מתנגדים למשלחת משותפת
על ,בציונות ,אשר תנועתנו לא תוכל
מכל הצבאות כדי שלוחמי ישראל פירושה שהמפלגה תמכה באותה הפולי-
של מגדלי-הלר
בפניהם כשהיא נחלשת.
יכריזו באזני העולם על מטרות טיקה.
לסופרנו היפואי נודע כי החיםיינים
הסופר ממריץ את חבר המדינות הער -ולאומונים ערבים קיצוניים אחרים מת^
שוק מקלגת פועלים לא תוכל המלחמה של עם ישראל .קץ הגלות
האירופ־ת — זוהי הטטרי ,שלמענה עלינו ביות ,שיפרסם הודעה נמרצת בתקופה זו ,נגדים למשלחת משותפת !רל .מגדלי הדר
לסגול צורת־ארגון כזו
לעמול ולארגן את השרידים .הבריגאדה כשהציונים טוענים ש"הםפר הלבן" מת .העוטרת  -לנסוע ללונדון.

מ .יארבלום סיפר כי בבוא הי -עשתה את חלקה והיא תמשיך במאמציה
דיעה על הפילוג ,היו נאלצים לשם השגת ה&טרח יזזאת.

מ .סלוטון -לטאטר  15שנים ,י ,פורחי ל7-

אמר ז .פיינשטיין ,כי הקמת החי"ל היא
תוצאה מקרבנותיהם של חיילי ארץ יש-
ראל הראשונים — ההפריט .ומטאםציו של
מ -שרתוק שהשיג את יצירת החי"ל לא-
חר עמל רב והמוסיף להושיט לחי"ל עזרי?
בכל הבעיות והקשיים הפנימיים וחי את
חייהם .אנשי התי"קי רוני 0עגעי,י לר&שיך
בעבודתם כחיילים ממשחררי אירופה .והם

7פני קריאת פסקי הדין ,אמר נשיא ביה"ד
כי הוכח ללא ספק ,כי שני הנאשמים
ביצעי עבירה המודד ,ביותר נגד חוקי המ-
רינה ,ובית הדין שקל בכובו־ראש את חומר
הפשע ובן במטרה שלשמה החזיקו הנא-
שמים בחמרי־הנפץ המס־כנים הללו .ביחס
למזרחי התחשב בית־הדין במיוחד בגילו
הצזייר אולם אין בית־הדין יכו? להק7
בדינו ,כי יש ליתן דוגמה לאחרים .ובאשר
לסלומון — ענשו המזר יותר משום שד1(^,

להעלימה מפני החברים שבמח-
תרת באירופה המערבית ,מחמת
ההשפעה המדכאה .בדברו על ההיפ-

הסוציאליסטית ,אמר יארבלום ,כי צורת
טוריה גדושת האסונות של סיעות בתנועה
ארגין כזו שדורשת אותה סיעת בי שום
מפלגת פועלים לא תוכל לסבול אותה.
ואותן המגמות ניכרות גם במקומות אתריה,
צרפת מתקדמת לקראת אחרות הפועלים
האס נהנחש לעברנו הנאה כשעה שהאח-
דות דרושה יותר מאקור בוטן נין הןנלנים ל

מש3ר האמון והארגון

ש .קפלנסקי רואה את הפילוג במשבר
האמון והארגון ,המשולב אלמנטים של
מחלוקת אידיאולוגית ותכסיסית ,היא
סבור ,כי אפשר להתגבר על המחלוקת,
ותומך בהצעת לוקר בדבר הרכבת ועדה
מצומצמת לחקירה ולהצעת תכנית לחידוש
האחדות ,אחדות מקיפה ככל האפשר.

בכיוון זה המשיך ב .לוקר ,שהציע לה־
קים ועלה מצומצמת לחקירת הענין ולה-
צעת תבנית להתגבר על הפילוג .ו,י!;1 1ס־
ביר ,כי שום הנהלה אינה אפשרי ,.-.כש-
צריך בכל פעם להעביר -אל! - ? - ; > ;? -
רעת מוסדות המפלגה ,והביא כדוגמה את
ענין לאגקי .ברוך ציק,י;.-ן אמך ;_ .;?,
חיה כמוהו עלי אדמות .ואחרי הת-
א .ברוידא
קפה זו מן האויד ,יבואו כוחות ים נרגשים וגיין ,בי בנלשך  40שנה של פעי־
ויבשה במספרים ובכוחות אשר לא נראו
כמותם ,כוחות בעלי כושר קרב הידוע
כבר.
נודע ,כי אנשי מלע בריטיים מילאו !זפ-
טלגרמה מיוהדת מ8ת פוננר .דבר
קיל חשוב בפיתוח הפצצה האטומית
ל ו נ ד ו ן  .5 ,כל שליחי הפועלים לכינוס סבלי היהודים בשטחים המשוחררים .ז.
הציוני העולמי התכנסו לדיון מוקדם בנשי -וובשוב עמד על תפקידי הכינוס על 4
אותו של י .שפרינצק .ב .לוקר מסר סעיפיהם :עליה ,מדיניות ,כלכלה וארגון.
וייז וסילור -
סקירה על המצב הפוליטי וא .קפלן — על מ .יערי לרש להתרכז בבעיות הפנימיות.
להגהלה הציונית סיר -יוס של הבינ? .0א .הרצפלד דרש נאנ!} בין השאר; שרמן ,א .ריים ,ד .ורט־
להרחיב את מסגרת הדיונים באופן שתכ -הייס ולוקר ,שתיאר את המצב הפוליטי
ל ו נ ד ו ן) 6 ,סי''י( .ד"ר סטיפן וייז לול עניני התישבות וכספים .א ,ציזליננ אחר הבחירות  .בבריטניה ,בישיבה זו הש-
וך''ר הלל סילואר נקבעו היום כמועמדים
להנהלה הציונית .שניהם נהנים מתמיכה וזרובבל דרשו שאגף הפועלים בועידה ימלא תתפו  60צירים מכל מפלגות הפועלים
של רוב צירי הכיניס .הוצע -הצער, ,ש"-ר את מלוא תפקידו ויפתח את מלוא כוחו .בארצות הכרית ,בקאנאדה ,באנגליה ,באפ־
זומרשטיין יוזמן להצטרף להנהלה הצ . 1. -יארבלום הביא ברכות מאת לי&ין ייק.־; הדרומית ,בבלגיה ,בצרפת ,בצ'א־
ניח ,אך נראה ,כי ד"ר זומרשטיין מוכ-ח בלום ,שהבטיח את המשכת תמיכתו במידה נוםלוואקיה ואוץ־ישראל.
א .ברוידא
שכוחותיו ירשו לו .יארבלום דיבר על
לשוב לפולין ,שם היהודים זקוקים לו.
ל ו נ ד ו ן ) 6 ,סט"א( .החוגים הציוניים
כאן מציינים "כאמצאח וכדבד שאין לו בל
טלגרמה מיוחדת .דפר -מאת א .כרוידא
שחר" את הידיעה מלונדון שפורסמה בש-
ני עתונים ארצישראליים ש"חוגי ה,,ליי-
ל ו נ ד ו ן. 5 ,כישיבת ההנהלה הכינוס יפעל כמוכר מייעץ והח-
בור י '-אומרים למנות ועדה סרלנ?נט$ור־ת הציונית ונשיאות הכינוס ,קצירון; לטות תתקבלנה על־ידי הועד חפו-
או מיניסטריונית לחקירת קבעימ הארצ -ציר אהד מגל ארץ ,הוחזט על על המצומצם מיד אחר נעילת
ישראלית".
הפרוצדורה של הכינוס העולמי .חכינום.

התייעצות של כל צירי הפועלים

הכינוס  -מוסד מייעץ

גקיום נאומו

פינים בקריאה :יקום כל העם היהו-
די כאיש אחד לתםל את גלות אי-
רופה.

משה פלוימון ,בן  ,30נידון אחמול על ילי
בית־הוין הצבאי בירושלים למאסר 15
שנים )בלי יחס מיוחד( ויהוש 5מזרחי ,בן
 ,19נידון למאסר שבע שנים )ילי יחס
מיוחד( ,על החזקה בלתי־חוקית של 25
רינעגי יד9 20 ,צצים מותאגזימ לחומצה,
 15בקבוקי חומצה ,ליד תחנת הרנבת
בזכרון יעקב ,בליל  13במאי .1945 ,פסקי
הדיו מ?ו1ימ אישורו של ניפקד ד&בא

הבריטי בארץ,

מניגר,

סנסור ־ עמלה 1ור ב30על י &י הסלמ

אין הפועלים רוצים בזעזועים ,אבל אמ החברה כופה עלי ו שבי תה נעמוד כת'
נציגי הועה"פ של ההסתדרות מ .אורן ,שנשמעו מצד ה"נחלח גב לגני
 .1ו-לובנזן ונו .נםירובםקי ביקרו בשבוע המלחמה ,כצער בלתי-אחו־אי
שעבר בצפון ים־המלת ובדרומו )סדים( ,מבחינה ציונית וישובית.
הפועלים הרבים שהשתתפו בויכוח בש-
תי האסיפות היו מאוחדים ב"גבתם על
הסירוב הסיטוני של ההנהלה להיענות
לתביעות הפועלים ועל התגקשותה גם
בהישגים הקיימים )ה"גונוס'י השנתי( .בת-
נאי הקיום של עכשיו אין עתיד לציבור
הפועלים העברי כאן .אין פועל עברי
בעל משפה" העובד ביט המלח יכול
לכלכל את משפחתו .חלק גדול מהפו-
עלים שוקעים בחובות .איו הפועלים רו־
צים בזעזועים ,אולם אם ההברה כופה
עלינו שביתה ,נעמוד ב" .אין להשהות
את ההכרעה עוד,
במרכו הדיונים ב5תי האסיפות עמדו
דבריהם של באי־כוח היעד הפועל .חם
סקרו את מהלך המויימ עם הנהלת החב-
רה בחדשים האחרונים ,הודיעו על תמי-
כת הועד הפועל בתביעות הפועלים ו הב-
טיחו ,שההסתדרות תעמוד לימין פ עלי
ים המלח בהאבקותפ ,אם זו תוטל עלי-
הם, .ג0גי־טתגו היגרונה עם מד

לרגל המצב החמור שנוצר בשל סירובה
של הנהלת הנדת האשלג להיענות לת-
ביעות הפועלים.
בצפון י 0המלח היתה ישיבה פומבית
של מועצת הפועלים בהשתתפות קהל
רב .בסדום היתה אסיפה כללית של פו-
עלי הסקופ .הנואמים סקרו את השתל-
שלות הדברים מאז הוגשו תביעות הפו-
עלים בראשית השנה ,ביקרו את סירוב
הנהלת החבר" לספק את התביעות הצוד-
קות של הפועלים והגיעו לידי מסקנה,
שאם י.־־ניולת החברה לא תיסוג מעמדתה,
יש להשתמש באמצעי האחרון שנשאר
לפועלים — בנשק השביתה .הם דחו את
דברי הקטרוג נגד פריון העבודה של
ציבור הפועלים והבליטו במספרים ו ב-
דוגמאות את העליה הבלתי־פוסקת של
פריון העבודה בשטחי העבודה השינים
בים המלח )בהספקת החומר מהבריכות,
בתהנת הכוח ,בביהח"ר קאלי ועוד( .נובומייסלןי ה3צ;-;:ו בו ,לבל י32ח

הנואמיט ציינו בהתמרמרות את
הז^יופ של הנהלת החברה לסגור
או .המ3על והעריכו רמזים אלה,

לתביעותינו העיקריות .לו ידעתי 5,י הנ-
הלת ההברה תהיה םיכ:ה  .לשלם במילנו
את הבונוס ,אשר את אי־תשלומו יש לר-
אות כפגיעה חמורי ,בתנאים הקיימים,
הייתי מציע כי כל שאר השאלות ,אם
הן תישארנה שנויות ב"חלוקת ,תימסרנה
לבוררות זבל"א המורכבת אישים אח-
ראיים בישיב .אם לא יחול בימים הקרו-
בים שינוי בעמדת ההנהלה ,לא יהי־
כנראה מנוס מהיאבקות מרה) -ע .גלוב־
מן(.
"העניגים הגיעו לשלג של הברגה.
סופית .ההכרעה ,אם תהיה או לא תהיה
ש ביתה בים המלח ,היא עתה לא בידי
הפועלים ולא בידי הועד הפיעל ,אלא
בידי הנהלת החברה .מצדני עשינו
הכל ,בדי לסיים את הענינים בדרבי
שלום ,כי רבה האחריות והחרדה של
ציבור הפועלים לגורל הלפעל ועתידו.

בכוחה של החברה למנוע הסתב-
כות אם היא תדא; לחידוש ר,מ־
שא-ומתן בימים הקרובים ותסת-
לק מסירובה הקיצוני לתביעות

הפועלים .א £לאו — אפ ההנהלה תמ-
שיך לעמוד על ה"לא'' הטוט8לי שלה
על פועלי ימ, 1-ג,לו? שביתה תבי -כלפי התביעות הצודקות של הפועלים
עות הפועלים הן מינימאליות .או -ועל נסיונח לפגי !-גב בתנאי העוכר הקיי־
)סור -בעמוד {2
לם סר גובוטייסקי 1-נה לנו בסירוב כללי

ממשלת הפועלים
ותמורה סוצלאלית

;!ליתר .של ממשלת הפועלים באנג־
ליד .פותחת אפקים חדשים לעולם
המתבוסס בדמיו ,השאלה הנוקבת עד
התהומ היא ; מהן אפשרויותיה ויכול־
תה של ממשלה ז,י ותנועת הפועלים
העומדת לימינה לגבי התפקידים הע-
צומים והחמורים העומדים לפניה ?
במדיניות החוץ יירגשי ודאי שינויים
נתקו־פה הקרובה ,תחדל התמיכה בת־
החדל
ןועות םלוכניות באירופה,
הנייטראליות הידידותית לגבי משטרו
ר80,שי0טי 'ג ל פראנקי ,ייעשו מאמ-
ציה לייצוב השלום בעולם .לא כן
התנאים הכלכליים־הסלציאליים באנג־
ליה עצמה .כאן "דרשי מממש לת
הפועלים הישגים ממשיים וגדולים,
אנגליה יוצאת מהמלחמה עניה מש־
מיתה .מאזנה המסחרי של אנגלי־ היה
תמיד שלילי .ומאזן ה תשלומים אופ־
שר בהכנסותיה מהשקעות בחו" ל ות־
נועת האניות .בבל השטחים הללו סב-
לה אנגליה אבירות קשות .היא חיס-
לה את השקעותיה כדי  3000מיליון
לי"ש בשביל לממן את המלחמה .ינ־
עשתה ארץ חייבת .בשטה חפינאנסי
רב כוהן של ארצות הברית ,וגם בנפח
הספי נות להובלת הסחורות על פני
הימים עירה אמריקה במידה ניכרת
את אנגליה.
אנגליה תוכרח להגדיל את האנס־
פורט שלה לפחות ב־ 50אחוז ,כדי
לאזן את מאזנה המסחרי .תפקיד זה
בחייב הגברת כושר פעולתה שלהת־
עשיה האנגלית במידה עצומה ,ובתנ-
אים אלו התפקיד של העלאת רמת
הה"ם ושל ביטוח סוציאלי הוא תפ-
קיד עצום ,תלותה הגדולי' של אנגליה
בסחר חוץ' ובכלל ביחסים עם העולם
החיצוני ,מכבידה על הגשמת התפקי־
דים של הקמת מבנה סוציאלי חדש
ויציב מבחינה כלכלית.
נוספים על כף קשיים מיוחדים הכ־
רוכים במלחמה .כגון :דימוביליזאציה.
והחמיר מכולם — שיכון .כל בית
שלישי באנגליה נהרס או נפגע בהפ-
צצות ,וש אלת הבניה היא המורה ביו-
תר .היא תשמש גם להמונים הרחביט
אבףהיוחן־ לכושר פעולתה של הממ-
שלה החדשה.
ואין לשכוח כי ממשלות הפועלינ!
הקודמות נכשלו בגלל לחץ של אינ-
טרסים ק&טיט&ליסטיים אשר הכשילו
את המדיניות הסוציאלית באמצעים
כלכליים.
היש להסיק מהאמור לעיל שממ-
שלת הפועלים עלולה להיתקל בק ש-
יים כלכליים אוביקטיביים שאין להת־
גבר עליהם ?.מסקנה כזאת לא תהיה
מוצדקת כל עיקר ,במאזן האפשרויות
והתנאים יש להביא בחשבון כמה גור־
טיט חיוביים ,ש לא היו דוגמתם בתולדות
אנגליה אי איזו ארץ בכל תקלפי .אח-
רת .המלחמה הוכיחה שלושה דברים:
את אפשרות המשק המתפשט עם תע-
סוקה מלאה .בגלל התרחבות המשק
עלת"י רמת החיים של השכבות הע-
ניות ביותר .רמת החיים של העם
בכלל סבלה באופן יחסי מעט הגם
?ישני שלישים של ההכנסה הלאומית
היקדשי לצרכי י המלוכה ולייצור מל-
חמתי .המלחמר' לימדה את העם ואת
קברניטי הכלכלה כאחד שהפינאנסים
אינם שולפים במשק אלא משרתים
אותו ,ואין ל&מא עוד את עיניהם
ב"להטי הפינאנםים" .בשנת  1931נפ-
לה ממשלת מיןדונלד בגלל סכומים
פעוטים לתמיכה במחוסרי עבודה ,בי
הוכח באותות ובמופתים שהוצאה כזאת
פירושה פשיטת רגל .כיום מוציאה
אנגליה יותר מ־ 5000מיליונים לי"ש
בשני .ל8דכי המלחמה ואינה פושטת
את הרגל .לנסיון זה יש ערך פוליטי
וכלכלי עצום .המלחמה הוכיחה אף.
אפשרות קיומו של משק ממלכתי ,אי
משק מוסדר ומודרך על ידי הממשלה
ואת יעילותו הרבה .חשוב ביותר לא
נסיין המלחמה אלא העובדות שהיא
יצרה ונתנה לידי ממשלת הפועלים.
התפקיד הקשר ,ביותר הוא להטיל הג-
בלות על הרכוש הפרטי ,כגון פיקוח
על הוצאת המטבע ,פיקוח על מחירים,
על סחר חוץ וכף ולהקים מנגנון אשר
יגשים כל זאת .נוספות על כך :הטלת
מסים עצומים ההכרחיים להגשמת
מדיניות של תמורה סוציאלית  -,הוצ-
את חוקים מפקחים ומגבילים ,הטלת
מסים אשר יכניסו לידי הממשלה יותר
ממחצית ההכנסה הלאומית — זוהי
מבחינה כלכלית מהפכה שקשה להג-
שימה בימים כתיקונם בלי התנגשות

חברתית־פוליקית חמורה מאוד.
כיום נתונות כל האפשרויות הללו
מוכנות בידי ממשלת הפועלים על ידי
המשק המלחמתי .תפקידה לא להטיל
מסים כבדים והגבלות רבות על הכ-
נסת היחיד אלא לקיימם בצורתם של
עכשיו ,כדי להשתמש באותם האמצ-
עים למטריי אחרת .תפקידה לא לה-
קים מנגנון של הסדרת המשק ,הדר־
כהו לפיקוחו ,אלא להשתמש בו להג-
שמת תמורה סוציאלית מרחיקה לבת.
זהו יתרון עצום שלא היה דוגמתו
בהיסטוריה של איזו ממשלת פועלים
בארץ קפיטליסטית.
מובן שהשימוש באפשרויות האוביק־
טיביות הללו מחייב נכונות סוביקטי־
בית למידה רבד .של העזה .באואריג'
כותב בספרו על תעסוקה מלאה:
"רשימת החירויות החיוניות הנ"ל אי-
נה כוללת את חופש האזרח הפרטי
להיות בעל אמצעי הייצור ולהעסיק אז-
רחים אחריט בעד שכר עבודה ...לדעת
הדו"ח הזה אפשר להשיג תעסוקה מל־
אה ולהשאיר את התעשיה ברובה
ליזמה פרטית ...אולם אט יתגלה על־
ידי נסיון או הוכחה ,בניגו די לדעה
זו -כי הכרחי ביטול הקנין הפרטי
באמצעי הייצור למען התעסוקה המל-
אה ,צריך יהיה להגשים את הביטול
הזה".
כך כותב הליכראל באואריג' .וזהו
המבחן לממשלת הפועלים לפי תכ ני-
תה שלה לגבי תעשיות־יסוד של אנג-
ליה.

מסתכל

.

שאות־ שאלה מונחת גם על קצר .לשונו
של הקורא — ולפיכך אענה כאילו אני
מדבר עם כל אהד ואחר מהם פנים #ל
גנים ובין ארבע עינים :איך עברו עלי
השנים הללו בשבי 7
בסוף מארם  1943עזבתי את גית הסו-
הר בכוראסול ,ש במשך  6חדשים קודם לכן
כנר היה עומד תחת ביקורתה של הגאס־
נואפו .לגובנואלו הגעתי בימיפ הראשו־
ניס של חודש אפריל ,ושם ישבנו בדיוק
שנתים.
ב־ 3באפריל  ,1945בלילה ,גשיגה שהצ-
בא האמריקאי התקרב אל איואנאך ,ולא
נשאר בין הצבא ובין המתנה שלנו אלא
מרחק של  60ק"מ בלבו ,הוציאו אותנו
ממחנה בוכנואלר והתחילה אותה בריח־
מיואשת מפני צבאות בנות הברית ,ברי-
חה שנמשכה חורש ימים .כל מד ,שבנות
הברית התקרבו אלינו יותר — עוד הוםי־

כי הוא ד"ר פ .ראינר ?

ראינר ד,־ה .גא'ל"טר". ,נציג עליון
באיווי הפעולות קל גזרת -חוף האווי-
לי''" ,נציג הרייך" )רייכסשטאטהאלנ.־־"(

בקשים לגלות את הכיוון .לפעמים היינו
נשארים תקועים בדרך ,משום שהאמרי-
קאים לא אפשרו להתקדם ביום .תחנות
דרכנו -יו כדלקמן :ראטיסבון ,שיינברג,
עיירה קטנה לא הרחק מן הגבול הצ'כו־
סלוואקי; מחנה דאכאו ,מחנה אינסברוק,
ואחר כך בפר גדול בטירול בשם נידאר־
דורף ,אחר כך מלון בוילדון! שבדלמאציה,
ושם נגמרה הריצה הזאת ; כאן חכינו לג-
אולה או ...למוות.

חבריו לשבי

מי היו חבוי בשבי י חברי הראשונים
לצרה היו אדוארד דאלאדיה והגגראל
גאמלאן ,ואחר כך ליאון" ז'וא .אולם שלו-
שה אל־ עזבו את בובנואלד בראשית
מאי ;94נ והובאו אל בית אחד בהרי טי-
רול ,ושם נמצאו עד לשעת שחרורם .אחר
כך ,בעוד כמד ,ימים ,בא אלינו ז'ורז'
מאנדאל ממהנה־הריבון בםבסנהאוזן ,וב-

שהועברו בשלושת השבועות האחרונים
בהחלטה אחרת נאמר :שרידי היהדות
לאיטליה ,שואדיה ,צרפה ,בלגיה ושוויץ ,האירופאית הגדולה שהושמדה ,אבות לעי-
שיר הקרב של הפארטיזאנים ני ילדים וילדים לעיני הוריהם ובן קבו-
היהודים
צות הפרטיזנים היהודיים מכל ארצות
קתה את הוועידה ל"ר זלמן גרינברג ,אריפה ,בתוכם החטיבה היהודית הלוחמת,

אליהו דובקין ,שחזר ללונדון מביקוריו
אצל היהודים במחנות ההסגר המשוחררים
בגרמניה ,תיאר בשיחה עם בא כוח
.,פלקור" בלונדון את הועידה'  -י הראשונה
של ראשי המחנות ושליחיהם ,שהתקיימה
באחד מפרברי מינכן ב־ 25וב־ 26ביולי יר'ר הוועד המכין של הוועידה ומנהל
ש .ז .בהשתתפותו.
בית־חולים לניצולי מהנות ההסגר .הוא
לועידה באו  120ציר שייצגו  46.000אמר ,בי שיר הקרב של הפארטיזאנים
מחנות
ב־32
הנמצאים
יהירים ניצולים
קול
היהודיט צריך לשמש הסיסמה
החיים
אחדים,
ריכוז
ובמקומות
ננאווריה ,היהודיים .להבא ולתת לימודים את הכוח
פרנקפורט ,בחלקים אחרים של אזור־ להתגבר על כל הקשיים ,היהודים הי5
הכיבוש האמריקאי והבריטי ואוסטריה .חקרבנות הראשונים של הנאצים ,אך
צירים ממחנות אחרים ,שבהם נמצאים היהודים גם יצאו ראשונים למלחמה בנא-
 53.000יהודיס ,נבצר 0הם לבוא לועידה .צים .הם נלחמו בכל החזיתות —
מעריכים את מספר היהודים הנמצאים כפ!!יטיזאניט ,כחטיבה היהודית הלוחמת
באזורי הכיבוש השונים ב־ 110.000ומעלה ,וכחיילים בגל הצבאות של בעלי־הברית ;
מלבד  30.000היהוויפ מחוסרי אורחות וההתנגדות היהודית בגיטאות ובמחנות
הריכוז והמוות זו היתר ,מלחמה של
נתונים בעול אכזרי ,ברעב ובייסורים ווה
היה גילוי של רצון החיים הבלתי
נכנע והבלתי נשבר של היהודים .והנה
טר המושגות — ג' ,ד .',האל ; סגנו — עכשיו ,שוחררו כל אסירי מתנות ההסגר
ארתור קריץ'ג'ונמ ; מיניסטר <81ם2קה הנאציים ,אך היהווים כלואים עדיין במח-
וייצור הגטוסים — ג'ון וילקוט ; מי־ נות ,מנלי לדעת לאן ללכת ומתי תעלה
:יםטר ההובלה המלחמתית — אלגרו בא -ארונה לפצעיהפ ,ו9ל שפתיהם בקש־ אל
ונס ; מיניסטר התזונה — ? ס אר באן העולם התרבותי ,ני יימצא להם מקום
מיניסטר הן־נסיות — וילפריד קטן נע.ילם ,נו יוכלו לחזור לח"ם אחר
טמית ;
פאלינג! מיניסטר המדינה — סילי 9נואל שנות הזוועה במחנות הנאציים.
בייקר ; מיניסטר לעבודות צבוריות —
וועידה זו — הצהיר ד"ר גרינברג —
ג'ווג' טומלנטון :מיניסטר לבינוי תערים מדברת לא רק בשם הניצולים ,אלא בשם
י
והמחוזות — לואיס סילקין; לביטוח לאל־ מיליוני הקרבנות שאינם עוד ב חיים,
מי—ג'יימס גריפת־ מני,ל הדואר הכללי— ושהשאירו צוואה קדושה .הם היו קרבנות
ד8,רל לוסטאואל ; מגן מיניסטר לעניני טהורים שמתו על מ51ח האי־צוק ההיס-
הודו — מאיור ארתור הנדרםון ; סגן טורי ושנהפכו לאפר מפני שמאות בשניס
מיניסטר הדומיניונים — ג'ון פאוקאר  •,לא היתר ,להם ארץ משלהם ,אבל מהלהבה
)הצעיר בין חברי הפרלמנט שנכנסו לממ־ העולה מגופיהם הבוערים צריך לצאת
שלג־ ;(,לורד אזרחי של האדמיראליות — אור חדש למנהיגי האומות ,שיראוי את
ו .ארוארדס; המזכיר הפרלמנטרי של מי -הסבל והייסורים של העם היהודי זזםר
ניסטריון האוצר — ויליאם וייטלי ; מ ז -הבית ושיתנו לו לשוב אל מולדתו
כיר כספי גמיניטטריון ה&לחמוז — קס-
פרלמנט -העתיקה.
טן פראדריק באללנגוה מזכירי,
ראשון למרצים היה הרב הצבאי האמ-
רית במיניסטריון התזונה — ד"ר
אדית ריקאי קלאוזנר ,שמסר על מצב היהודים,
סומרסקיל! מזכירה פרלמנטארית בקיניק־
טריו; הפנסיות — ד"ר גאני לוראל אדמ־ שנותרו לפליטה על אדמת גרמניה .אחריו
נאם א ,דובקין שעמל על התפקידים
פין.
ליהודים מס3ר ניכר 1ול ידידי אמת שבפניהם עומדת יהדית הובילם ועל המצב
בקוב המי ניסטרים ,אס ני מיניסטר המו -בארץ־ישראל.
קפיטן חוטר ישי הביא לוועידה אה
שבות הוא ,כאמור ,איש נייטראלי'' .הח-
"
משרותיו הקודמות :בינת ההי''ל.
סרון העיקרי שלו —
י
נמשך בל הלילה שמעה הוועידה דו''חות
סגן מיניסטר המושבות נימי לורד ^־יד
וסגן מיניסטר־ החוץ )א .אידן( .גם הש -מפורטים על מצב היהודים הניצולים
תתפותו בועידת ברמודה נעניני הפליטים בחלקי גרמניה שונים ובאוסטריה .התמו-
)כמכר המשלמת הבריטית( לא העידו ,על נה הכללית שנתקבלה מדברי הנואמים
היחד ,תמונה של י'}ל ומחסור לא יתוארו.
לב רגיש לשאלת היהודים.
לדו"חות
בגגיבןח בהתפתח מסביב
בממשלה — כמה כורים ובני נירים
לשעבר )ביואן ,לוסון ,האל ,ויליאטס הביעה הוועידה כולה בשם כל השרלדים
ועוד( ,וזה יקל בלי 0פק על שינואל את הניצולים את התשוקה לעלות לארץ־
מילוי תפקידו הקש -ביותר לגבי המכ -ישראל נבל ההקדם האפשרי.
־  : -מהחלטות הניצולים
רות ,בשינוי הבעלות ?ליד,ם ,שבלול הע-
הוועידה החליטה שווה של החלטית.
בודה וגו'.

ההרכב המלא־ של ממשלת־ הפועלים

לונדון) 5 ,שירות "לנר"( ניתנת עתה
אפשרות לומר ,בי םםשלת־־פועלים

הבריטית

מצטיינת

גהרכבה

האישי .מלנד מיניסטרים ותיקים ,זק-
נים ודגיקים ,הוזרם לממשלה 7ם חלש,
מהכוחות הצעירים ,אנשי מד? ורות.

טמשלת-הפועלים — אין ,אמנם,
בראשה איש פוער ומסעיר כצ'ר-
צ'יל ,אב־ הרכבת הכללי השזב
לאין-ערוך מהרכב -של ממשלת

צ'רצ'יל -גם לפני שבירת הקואליציה.
התיקים ל 0הולקו סתם ,הם נמסרו לידים
נאמנות .ואט כי שמות אחדים בממשלה
אינם ידועים לציבור המדינאים הרחב,
ידועים הם יפה לאנשי מפלגה העבודה
ש>המ.
ובנקיון־הכפיים
בכושר־המעשה
קצת .צולע'' מיניסטריון המושבות0 ,שר
שם דוקא היד ,נחוץ איש חלש .גולם
בבורים ,כי סגן־המיגיסטי ,איש יומת
ומרץ ,יצליח במשך הזמן לסלק את הט־
חנ השיגדתי ממשרד המושבות,
י
בממשלג-לש5ושדי-.יי.ודים ;?" עמנואל ־ שינ־
ואל ,לואיס סילקין ולורד נתן .ייתכן
שיהיו עוד  2יהודים נץ המזכירים -פר-
למנטריים .גי .איזאקס — איננו יהודי.

וזהו ההרכב המלא של הממ-
שלה  :ראש הממשלה ומיניסטר־ההגנד,
— קלאמאנט א&לי; לורד נשיא המועצה

— הרברט פורימון )הוא גם מנהיג
בית־הננחרים( ,מיניסטר הדומיניונים ומנ-
היג בית־הלורדים — לורד אדיסון; מי-
גיסטו-־החו'ן — ארנסנו 1?3וין ־ ליורו
שומו־החותם — ארתור גרינווד; מיניס-
טר הכספים — יו דולטון! מיניסטו־המס־
הר — סאר סטאפווד קריפ ;0מיניסטר
לסהו שמעבד לים — פרזפי מילאדי
מארקאנט :מיניפטר־המלחמה — י .לוסון:
סגנו — לורד נתן? מיניסטו־הצי — א.
ו .אלכסנדר; מיניםטר־הפנים — צוטאר
איד; מיניסטר להודו ובורמה — פ .ו.
פתיק־לורנס; מיניסטר צי־האויר — הרוזן
סטיינסגאט; מיניסטר לתעופה אזרחית —
לורד וינסטאר )המפקד פלאצ'אר(; מיניס-
טר העכודה והשירות הלאומי — ג' .ר.
אייואקס; מיניסטר הדלק והמאור —עמ־
נואל שינוהל :חינוך — אלאן וילקינםון!
בריאות — יאניורין ביואן ; " חקלאות —
ודיג — חום ויליאמס; מיניסטר־המוויעין
 אדיאו־ד ;'ון ויליאקסו מיניסטר לס־קוטלאנד — ג'וזף ואםטוזד ; מינים־

םיניםטר המודיעין החדש —

אדוארד ג'ון ויליאמס ,הוא עת־ בן 35
ואלשי ,החמיל אתאורת־חייו כנ'ועל־כודה,
ואח"כ פקיד־עמיל • .קנה ידיעות מתוך
שקידה רבה על ספרים .בהיות ג'ורג'
האל ;מיניסטר־המושבות של עכשיו(
ב־ 1942המזכיר הכספי של האדמירליות
מזכירו
ויליאמס
היה
הפרלמנטרי.
ב־943נ נתמנה סגן מןכיר פרלמנטרי של
מיניסטריון החוץ.
ויליאמס האחר יתום( — המיניסטר
לחקלאות — הוא מיוייי הציונות
המובהקים.

מנסורענולה חמור בים המלח

)המשך מהעמוד הרא-שון(
פיט ,אם לא תראה מחובתה לפחות פתח
הדש לדיון עניני חיובי בפרטי הדרישות
ולםייםי המחיר ,אם בל מבואות המשא־
ימתן ומוצאיו יישארו סתומים במו עד
עכשיו — לא תישאר לנו בל ברירה אלא
התיצבות מלוכדת במערכה ,על מלוא
החומרה שבה ,ולא עלינו תחיה

האחריות על הזעזועים 'טיכואו
כו/ל,וכח שפגיעתם כל כך ה-5
רחיתי )מ .נמירובסקי(.

"המערכה עם חברת האשלג היא לא
לבד על שכר ,אלא על קיומו של ציב־ר
פועלים בשני קצוות ים המלח ועל עתי-
דו של המפעל ,שאין לו קיום בלי ציבור
פועלים החי בתנאים אנושיים הוגנים.
המצב הקיים גורם להתפוררות ציבור

הפועליט .זאת היא מערגה גדולה
ציונית וישוגית .חשבוננו חורג

ונן  .0,פ — .אונר־גיופן־פיראו" .הוא
קיבל וינים־וחשבונות ב'קגיני ס .ס.
ומשטרה גבוהים" ,משרית הגסתון של,
מנהיג הס .פ ,,,.מאנשי צבא גרמניים
ואיטלקיים ומפקידים נאצלים פוליטיים.
ר.א הי־י הממונה הנאצי העליון באזור
החוף האדריאטי ומוסמך לתת פקודות
לבל השרותלם הנאציים .בין התעודות
שעליה היה כתיב
שראיתי היתה אחת,
בעפרון ירוק ,, :את התעוות הואת יש
להשמיד היטב" י"דיזאר אקט מוס גוט
פארניכטאט וארואך( פרטים על הדוקומנט
הו־ אספר אחר כך.

"אוהדי היהודים הם אויבי
הגרמנים"

מקום רב וחשוב בתעודות אלה ,שנכ-
תבו בתקופה בין  22בנובמבר  1943לבין
 25באוקטיבר  ,19-14תופם ענין היהודים.
כע־ת היהודים ויחס האיטלקים אליהם
הוא היה הממונה ־נאצי ־עלייך נאזור
וחשבונות אלד .,בי א נ ש י ה ג י ם מ פ ו
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הנה ,למשל ,הדו"ח הםווי של ריגול
הג־סטאפו נ6ויאסט מסוף 43ענ על "הס-
)הפא־
מהמשטר
הנשקפות
כנות
שיפנוי — המעתיק( של היום באיטליה".
הוןיבור מתחיל בך" :כיום יותר מתמיד
עומו-ם מנהיגי איטליה במחנה האויב,
אף ווקא אנסיט אלה וחוגיהם רוצים

אמצע חולש יוני הצליחה אשתי להגיע
אלי .כך גתו יחד עד לנסיעתו של מאנדל,
עד ליום שבאו לקחת אותו ,לפי דרישתו
הטלפונית של הימלר ,ב־ 4ביולי 1940
לפנות בוקר .ומאחר שהזכרתי את שמו
של ז'ורוי נזאנרל — אינני רוצה לדלוג
על ההזדמנות ל,וא־8ל:ה להניע את ההד-
גשות שהשם הזה מעורר ני .אמנם ,מעו-
לם לא היינו מקודם קרובים זח לוה ,וא-
פילו לא הכרנו זה את זה היכרות אישית,
אולם אחר בר בילינו יחד  14חודש בבית
אחד .עכשיו יכול אני להעיד לא רק על
הרגש הפאטריוטי הגדול שלו ,אלא גם על
ההשכלה הנרחבה ? ועל הידיעה הפוליטית
העמוקה שלו ,וכן על כוחו הנפשי והרו-
חני הגדול ,שהוא היה לאמיתו של דבר
הקו הבולם ביותר באיש;ותו .קודם שבאו
לקחת אוחו יד^נו במה ימים על מותו של
פילים האנריו .בבר קראנו את הידיעה
ואת המאמרים שפורסמו על כך בעתונות
הגרמנית בלשון הצרפתית .ודאגה כבדה
ירדת עלינו .אולם מאנדל נשאר שקט,

הועיוה הראשונה של נעול הגולה

ממ5גרת עול סכומי כסף .על גן לא
נוכל לוותר על המינימום ההכרחי ,נדי
למנוע ניוון ,עזיבה ,תשישות וזקנה
מהירה .עדיין גיתן להנחלת החברה 7מ־
נוע סנסור חמוד ,אם תעלה על פסים ־1ול
פוליטיקה א/1ראי ה ומרחיקה־ראיח .אט
הדבר הזה לא יקרה ,יפעיל ציבור הפועלים
את כוחו המאורגן כדי להשיג את המגיע
לו וכדי להדוף את ההתנקשות בהישגיו
הקיימים") .מ .אורן(.
מזכיר מועצת פועלי צפון יב ח&לח
ש .מינצברג השתתף ונאם באסיפת סועלי
סדום ומזכיר מועצת פועלי סדום י .ברונ-
ש0יגל השתתף ונאס באסיפת םועלי הצ-
פון .שניהם דיברו ע> המצוקה המשותקת
של הציבור בשני קצית הים ועל הסו-
לידאריות העמוקה במאבק המשותף .הא-
סיפות נסתיימו תוך ליכוד ציבור הפו־
ןיליפ לקראת ההכרעה הקרובה.

)מתוף תעודות שנמצאו במשרדי הגאצימ<

גשר־,־ יגל ו"ר  5ר י ד ר י ך ר א י-
נ ר היה ,כנראה ,המרכו לכל פעולות
ד,־ס .ס .והגיסטאפו באיטליה הצפונית
והאיש עצמו היה לגונה על מנגנוני וי-
גיל גרמניים 7ני1י.2
לתוך הנ־בתב־ם הרשמיים והם.י-,יים
שנשלחו אליי ועובדי משריו לא הסמיקו
ל־ש גג־ופ מתנהוים התפקידים שגגייא
ראש נאצים זה.

_. .

מאז אותו יום שאני בצרפת ,שאלוני פו להעביר אותנו רחוק יותר .לא ספרתי
כל ילידי ,שהיה לי המזל למצוא אותם כמה לילות עברו עלינו בקרונות רכבת
בחיים ,אותה שאלה עצמה ,ואני בטות וגאוטובוסים .היינו מגששים בחשבה ומ-

ממסתרי הגיסטפו באיטליה

13,7.45
אך בעיקר דוגר ,אני ל60ר לבם
כיום (יל דנרים מענינ־ם וחשובים שמצאנו
בבל >.הנאצ־ם בצפון איגליד ,ובאוסטריה
ב?ץית הכיב־ש .ואל החשבו כי פרשה
זו 1ל "יציאות" וגלויים נסתיימה עם
גגי פעילות הכיבוש .מוי שבוע מת-
גלים וברים חושים  :תעודות רשמיות,
בתבי־יו ,פ-־דות־יום ,הוראות- ,ינים וחש-
בונות כידיים ,יגבהגיס של מנהיגים נא-
ציים ועיר ועוד .כ -רק לאט-לאט מת-
גלים הבתים בהם התגוררו מנהיגיו! נא־
ציים השלבים ,א:עי צבא וגיפטאפו ,ניוש־
ביד,פ  ??:/מטור .צבא או
ל^טרד ,ונו'.
המענינות בין גל התעודות הנאציות
~י־אי-.י בזיני ,היו ־וריחות
קנ^צאו
ב ק ל א ג נ ק ז ו ס  ,נמקדלו י8ל אחד -:-.-
היגיס -נאצלים החשובים ביותר באיזור

..

מחצית היובל -למוסד חנוכי בחיפה

אחת מהן אומרת ,כי נציגי השרידים
הניצולים מחליטים לשמור על הרגל
היהודי הלאומי ולשאתו נימה בכל המח-
נות ,שבחם חיים יהודים וכן לענוד
לבגדיהם סמל יהירי לאומי מיותר.
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פונים בבני הי^! היהודי אל האומות
המאוחדות בקריאה לכונן מיד את אוץ־
ישראל כמדינה יהודית ולהכיר בעם היהו-
די כחבר שווה של האומות בנות־הברית,
שישתתפו בוועידת השלום.
־ "הוועידה הראשונה של שרידי יהדות
אירופה פונה אל יהודי ארץ־ישראל ומצ-
הירה ,ני בשעות האיומות ביותר ,בגיט-
אות ובמחנות ההסגר ,בימי חיאיש על
סף ההשמדה היה תמי־ לנגד היהודים
מיון ארץ־ישראל והיא קוראת לנוער
ביישוב ולכל האומה היהודית ,כי יגשימו
את החזון למ ען יקום עם יהודי אחל
מאוחר בארץ־ישראל ,וכי יתמידו במאמ־
ציהם למען הצלת השרידים ולמען עתי-
דם".
הועידה הביעה ברכה ,לפרטיזנים היהו־
לים בבל הארצות שלחמו באויב ונתנה
ביטוי לדרישתה להיגלות את שרידי יהדות
אירופה לארץ־שראל" :השרידים של שב־
ער ,מיליון יהודי אירופה ,שנני משפחוי
היר 0,הישמוו בתאי גאזימ ,לוושים עי
י9תח 1מיד לעליה
שערי ארץ־ישראל
יהולית חופשית .מאורעות השנים האחרו-
נות הוכיחו ,כי אין לשרידים אפשרות
לחזור למקומות מגוריהם הקודמים ,שנל
שעל אדמה בהם רווי דפ אחיהם ואחיו-

ל

העם הגרמני מתקדט בחינוכן .,.

"פראן־טיראר" מ־ 14ביולי נותב :
שלטונות הצבא הבריטי בגרמניה הח-
ליטו להפסיק את הצגת הסרטים המתארים
את זוועות מזונה בארגן־באלזאן לפני
התושבים הגר מנים .וטעמם הוא :הגובות
"הקהל" הגרמני לא היו נפי הרצוי.
מלק מהצופים הגרמנים הראו סימני
החדגשות־מה ,היו גם תגובות היסטוריות
ונמצאו גרמנים דגים ,,מגובלסים'' כל
כך ,שהם פרצו -בצחוק למראה הזוועות
יקראו ; "סרטים אלת הוגנו באנגליה,
בתוך מחנות־הריבו־ האנגליים .יודעים
אנו גס יודעים את כל מעשי הזועה
שבוצעו באנגליה ,כי סיפרו לנו על בל
המתרחש שם !''.
נראה איפוא ,כי העם הגרמני עגעך,
חיל בחינוכו החדש...

פרדים צנחנים

האנגלים השתמשו בחזית הג'ונגל של
בפרדיפ שהורדו במצנחים
בורמה
7פוע 7נגרמו אך ורק עק ידי תלותם
בשלטונות הגרמניים להתערבותם שלאלה
ב:$י1י איטליה הפנימיים .אך אם ניתן
של היום יימשך ,ינוצל הדבר !גל ידם
להכנת ב;ידה חדשה <! .1ליצירת מצב
שקשה יהיה לשאת אותו ו החציר נתון

תיהם .רק בארץ־ישראל העלה ארוכה
לפצע־נו".

פצןיים לעם היהודי

כן דרשת  .הוועידה פיצויים לעם היהודי

ופנתה לבל המוסדות היהודים וליהודים
הניצולים ,כי -יאספו את שמות היהווים
שהושמדו וישמוי למען ריכוז בארץ־
ישראל כל לנר הקשור עם החיים היהו־
יים באירופה ,נמו תעודות בעלות ערך
תרבותי3 ,נקסי הקהילות .הוועידה הביעה
את הדרישה לתשלום פנסיה לנכים העוז-
בים את מחנות ההסגר על חשבון הגרמ-
נים וזבות לכל הגברים השלמים בגופט
ניגין הניצולים לקונזרף לחטיבה היהודית
הלוחמת ,כן דרשה לאפשר לניצולים
להמשיך יפעולתס התרבותית ולארגן
קורסים ללימוד מקצועות ואחרים ולספק
את צרביהם התרבותיים של הניצולים,
הרצאות
במו לימוד השפה העברית,
ומורים מארץ־ישראל .הוועידה תובעת,
כי יוקם מוסד יהודי מרכזי ,עם שליח-ם
מכל המרכזים שבהם נמצאים יהודים
ניצולים ,שתפקידו יהיה להקים קשר בין
הניצולים לכני משפחותיהם שלא נודעו
עקבותיהם.

יחוסל המשטר  .הצבאי במחנות!
לבסוף הביעה הועידה את הדרישה ני
יבוטלו המשמרות
היהודים הניצולים
הצבאי במחנות אלי,
זקוקים לו ביותר
מוין ובגד,

ט

וקור לוחו לא סי ממנו לרגע אהד .הוא
מסר לעצמו דין־וחשבון ברור מן הסכנה
שהביא עליו אותו בוקר כש בא אליו אי־£
הגאסטאפו לקרוא לו .ראינו אותו ,אני
ואשתי ,בשעה שהתכונן לנסיעה .הוא
היד .שקט כל כך ומושל ברוחו — כשם
ש־יד ,בו־אי כמד ,ימים לאחר מכן ,פנים
אל פנים עם רוצחיו .בשעה שניסיתי לה-
עלים ממנו את רגש המורא שהיה נלני
בנוגע לגורלו ,א&ר לי בפשטות ובחיוך:
 ,,לא ,ידידי ,כנראה לא טוב הדבר" .הוא
ביקש מאתנו למסור את שתי דרישות־
השלום האחרונות שלו אל שתי נפשות
קרובות ואהובות עליו .לבאאטריס בראטי
ולבתו קלוד .הוא אמר ; ,,איך שלא יהיה,
הן לא תצטרכנה להסמיק מבושר ,בגללי",
ז'ורז' מאנדל המ8נן ! הוא לא זכה לר־
אות בנצחון ,אולם מעולם לא חיה מפק-
פק בכך שיבוא ,אפילו לא ברגעים הקש־ס
ביותר .ובשעה שהוא עמד לפני רוצחיו
— כבר היד ,הנצחון דבר ודאי.

,אתם נמצאים במחנה אמונים
צבאי-

היינו שנחים תמימות בבוכנואלד .רו-
צים אתם לדעת; אם ידענו מכל האכזר-
יות הנוראות ,שד.שם בוכנואלד מעורר ב:ו
כיום? עד כמה שלא יהיה הדבר מוזר,
הנד ,עונדר ,היא ,שמשך חדשים רבים לא
ידענו מכל הדברים האלה ולא כלום .היד,
לילה בשעת שאני יקד עם אדוארד דאלא־
דיה וגנראל גאמלאן הובאנו אל הבית
הזה ,שנעשה אחר בך בית־הםוהר שלי
בלבו .אני נזכר בויוק גמור באיזה לשון
ויבר אלינו מסקו המחנה למחרת בבוקר:
,,אל תתארו לי^צמכם שנפלהם כאן לתוך
מחנה שבויים" — א5ר אלינו" .אתם נמצ-
אים במחנה אימונים צבאי .לפני המלחמה
היו כאן פחות מעשר דיויזיות של ס.ם,.
וכיום ישנן כאן למעלה מ־ .30אנחנו
מלמדים כאן טירונים השייכים לכל פוגי
הנשק :היל־רגלים ,ארסילאריה ,טאנקים
ו היל־אויר'י .בזמן ההוא עדיין לא ידענו
!ליש להתייחד באי־ג1מון לדבריהם ,מלבד
זד ,היתד ,דירתנו לומד ,במראה לדירה של
קצין ,וכפי שהסביר גנראל גאמלאן —
בדומה לדירת־קצין במתנה צבא צרפתי.
מבעד הוילון של מלוננו לא ראינו שום
לברים חשודים — רק עצים ופאת־דשא
וכביש .ניניין יכולנו לועת מה שמתהווה
מאחרי האופק האידילי הזה?
במד ,שנועות לאחר ב-י'י לשם מצא
בוייטשייל אמצעי איך להודיע לנו על
מציאותו שפ .ןר",תי סבור ,ובמידה סטי־
יימת אמנם כך היה הדנר ,שגם הוא חי
בתנאים הדומים לשלנו .לא עלה !{ל רעת-
נו כלל ,שבמרחק כמת מאות מטרים מא-
תנו ,בעבר השני של מסך העצים ,מתענים
ומתים אלפים רבים של כלואים פולי-
טיים ,ובתוכם גם צרפתים .הם היו קרו-
בים אלינו ניותר ,ואף על פי כן היו היינו
סגורים ומובדלים כל בך ,שלא חשדנו
אפילו ולא י-עלינו על הדעת שהם קיימיס
גאן ,כשם שגם הם לא ידעו עלינו שום
דבר .תכופות ,בלילות ,היה משב הרוח
מגיא מבעד למלונות הפתוחים ריח משו-
נה אל חדרינו ,רית שהיה יוטה  ,לוה הבא
מכבשני קראמאטוריום ; אולם לא ידענו
גד ,פירושו של רית זה.

ההפצצה הראשונה

אי הידיעה הזאת נגמרה $ך לאחי
ההפצצה הראשונה ,בלומר לאחר חו־ש
אוגוסט  .1944החלק שאנחנו גרנו בו היה
צריך כל פעם לעשות שם תיקונים ,מחמת
ההפצצה ,והתחילו בביתנו .מאו התחילו
נראות קבוצות של פועלים במקום .הזה,
ומאחר שהיו עובדים בשכנותנו במשך
כמה חושים ,התחלנו מתקרבים יותר אל
האנשים הללו ,שנאו לעבודה בחלוקים
פפוסים של כד ובנעלים של עץ ובלא ני-
בים — אנשים שפניהם מצומקים וגופיחם
רזון .היינו מתבוננים מבעו להלונותינו
ורואים את ולפועלים־העבדים החלו כוש־
לים החת המשאות הכבדים שהם נושאים.
תכופות היה דומה ,כאילו אנו שומעים
בשיחותיהם נינם לבין עצמם גט מלה צר־
םתית .ואז התחלנו מחפשים אמצעים איך
להתקשר אתם 1 ,מכלי לו5ורר חשל אצל

הצבאיים במחנות המשמר שליד הבית .ולעתים גם הצלחנו
וכי יחוסל המשטר בזה .וכך נודע לנו ,בי החבר מארסאל
ני הדבר שהניצוליט פול מפאריס נמצא גם הוא במחנה .ל^ר
הוא אהבה ,חופש ,זה הודיע לנו אחד מן השבויים בשעה
שעבד בתיקון הגדר הסמוכה.

מאחורי קווי היפאנים — כאמצעי הוגלה
ואספקה לפלוגות הקומאנדו.
אומרים ,כי הפרדים התרגלו לתפקידט

החרש והם נכנסים בקלות לטטוסי־ההוב־
לה המטילים אותם נלב הג'וננל.

לא יפלז לרעה את הפליטים
היהודים בשאנהאי

נתקבלה הבטחה מהשלטונות היפאניים
באמצעות מרינה נייטראלית ,בי ,,בל
עצורים והפליטים בשאנחאי נתוניםבתנאיו :לומים ולא תהיה הפלייה נין
פליטינ -מחמת גזע ואמונה".
ידיעה וו ננלסיה מחוגי אגודת ישראל
בלונדון.

פחו מספר פושעי המלחמה

רשימת פושעי המלחמה שהכינו האמ־
ויקאיפ נזללת לפי שעד ,לק  3228איש.
)שלושת אלפים מאתים ושמונה עשרה !(•
בטרם נסתיימה המלחמה סברו ,כי מספר
שמשפטיהב
הפושעים יהיה נר ,גדול
יגיריבו ש1ימ רגווז.

ת"קציני ה.ס .ס .והמשטרה העליונה הל־
שים )פרט אולי לאיורי הפעולות הצב-
איות( מ^וי להתגבר על תפקידיהם הרב-
גוניים והחשובים ביותר בלי עזרד ,פעי-
לי ,מקיפה מצד השלטונות האיטלקים".

שנתיחס אליהם כאל בני־ברית ודורשים
חופש פעולה גדולה יוןחר" .להלן מםופר,
אנשי הגיסטאפו מציעים הצעות לתי־
:י "פאבוליגי ,בופאריני גידי ,טמבוריני כיום יותר 8ת0י 1להשפעת מחנה הי־
וריקי )כולם חברי הממשלה הפאשיםסית ריבים ,אומרים ,כי מיניסטר המדינה קין המצב בזו הלשון " :התמיכה בממ־
באותה התקופה — המעתיק( שייכים ><1ו־ ג'יוב<;ני פראציוזי הודי* ל פיור' /כי שלה ־םאיגיסטית הריפובליקא־ת וחיוו־
"
תה קבוצה של .בונים חפשים' /שהכינו מוסוליני יפול קרנן להשפעות אלו מיו קד ,אינו ענין פורמאלי בלבד ,אלא הכ-
מגבר את הנגיוה ואת השלוט הנפרד
וח בשביל איטליה והפאשיזם מצד אחר
לאחר שיחזור לאיטליה".
הגרמניים
ובשביל שמירת האינטרסים
,,כל האנשים האלה הם אוהדי היהודים ד!ו3ר יכולת לפתור את
בעית .היהודיט ו-נהלת המלחמה מצד שני — אך אין
ואויבי הגרמנים ,דבר שאפשר להוכיחו"...
"מנהיגים אלה מינו במידת האפשרות את
לאחר שמחבר הוו"ח משמיע האשמות לחזק את הממשלה האיטלקית על ידי
קרוביהם ובני בריתם אל המשרות שונות ורבות נגר הממשלה הפאשיסטית החלשת ההשפעה הגרמנית עליה ,אלא
השניות במעלה באדמיניסטרציה ובכלכלה ..באיטליה הצפונית ,הוא חוזר לענין הי־ על יוי וו־ווקת הזמני של ההשפעה
קוסטור של כונדריו נתמנה ו"ר אוגא־ הודים ואומר. :מנגנוני האדמיניסטראציה הגרמנית .יש לשכנע את הדוצ'ה ,כי
מענינו הוא ומן ההכרח בשביל מטרו־
ניו אפולתיו יהודי למחצה ומרגל בשירות והמשטרה עומדים לצדם של היהודים.
היהודים .מסלקים את אוהדי הגרמנים,
קשה להניח שהממשלה תחליט לשנות את תיו ,שימנה לכהונות המרבויות בממ-
מפריעים ומונעים במידת האפשרות את הרחוקה בעניני היהודים — -היא איננה שלה ,במפלגה ובאומיניסטראציה פאשיס־
שיתיף הפעולה בין השלטונות הגרמניים מספיקה בהחלט — ואף אט תעשה כן ,טים נאמנים ,המסורים לו באמת והם
)הפאשיםטים(
.בעלי לעולם לא יתנו השלטונות מרצונם החפ־ צריכים להיות גפ אוהדי הגרמנים,
והאיטלקיים "...
ההשפעה אינם מאמינים עוד — וספק אם
שי את ההוראות להוציאה לפועל .ואילך שאפשר לסמוך עליהם ...הדוצ'ה עצמו
בכלל האמיני — בנצווון גרמנית >־נו0ף היו נותנים הוראות כאלו — מנגנון עדיך למגרת אישים ב1ולה ,שיוצעו לו
לכר חוששים השלטונות האיטלקיים דרו -הארמיניפנזךאצ־־ והמשטרה לא היה מב -על ידי הגרמנים ואיטלקים נאמנים .המ-
מית לאפאנינים לכיבוש הארץ על-
צע אותן .לשם כך מן ההכרח שה -דובר הוא לפי שעה על כ־ 250איש בשביל
ידי הצבא האנגלי־האמריקאי "
משטרה האיטלקית ,הקאראבינארי והמפ -המקומות המרכזיים ...נוסף לכך יש לנ-
לאחר מסירת האינפורמציה הסודית
לגה ישתפו פ־גולה ,אך אין להביא זאת קוט באמצעים שיאפשרו לפקיויט הפא־
על המנהיגים הפאשיסטיים מוסיף הדג''ח; בחשבון בנסיבות של היום .רק בעיירות שיכטיים החדשים לנפות את ביצןגנ חוקי
 .הנזמשלה ,האדמיניסטרציה והנהגת הנזפ־ אחדות )סיאנה ,מונטאקאטיני( עלה כידי המלחמה על האוכלוסים והמוסדות המג־
צעים ,הנתונים לפיקודם .יש להטיל עונש
לגה רלצים מםיבולג שוטת בנצחו! אוי  -המפלגה לתר ,עזרה פעילה".
בינו וחותרים בכל כוחותיהם לקראתו.
במקום אחר של אוהו דו"ח מגליס חמור על כל הזנחה בהוצאה לפועל ,על
האמצעי העיקרי-לכך הוא  :הדרישה החו -אנשי הגיםטאפו ,מדוע הם זקוקים בל -התנגדות פסיבית וחבלה .וכל זה :על
זרת לסמכויות חושות .יועצי הווצ'ה ,בן לעזרת האיטלקים ואין באפשרותם יסוד פקודות מצד הממשלה האיטלקית''.
משתדלים לשכנע אותו ,כי רפיון המס -לפתור את נעית היהודים ב" :־ר .גר-
יש לי רוש.־ ,כי 11־ ,,שציטטתי ממנו
ילה וכשלונפ של המוסדות המוציאים־ מניים בלבד; .הגוהלת הנתונים -לסיקור היא תעודה היסטורית ,בצללנ ערד רב ל

 ....כיצד לתקן את המצב

אז נודע לנו מהי בובנואלד

כמה ימי 0לאחר מכן הגיע אלינו שמו
של ז'וליאן קאן ,האומיניסטואטור של
הספרית הלאומית .אחר כך הגיע שמו
של אייזיין תופא ,ציר סוציאליסטי .מד,
שנוגע לתומא — אני חייב להעיד כאן,
כי שמחנו שהוא נמצא כאן עמנו בשביה,
משום שאשתי סגרה בבואה מצרפת
שהוא נהרג .אחי כך שמענו את שמו של
־
סוציאליסטי .ומיניסטר לשעבר ואנשים
ציר
אחרים .פעם אחת בערב באה המכונית
שמיתה צוינת להביא אותנו אל רופא־
השיגים בבית־החולים — בשעה גזוקדטת
יותר מן הוניל עוד קודם שירדה חשכה.
ובשעה שיצאנו ועברנו במחנה — ראינו
לאור דמדוגזי־־יום שורות שאין להן סוף
של שבויים- ,טחזרו אותה קעה מעבודתם
אל צריפיהט .אן נודע לבו מה י.יא ביני־
ואלד .סקרנותנו — מובן שאין מלה זו
ממצד ,את כל הרג*ח1ו ,שהיתה מזיגה
של רחמנות של צער ושל השתתפות בגו-
רל האומללים — מאוור שנתעוררה וחת־
הלנו מבינים  ,שוב קא נסקנו מלהתבונן
ולצבור ידיעות .אולם לצערנו האמצעים
שברשותנו ד,יי -לים מאיי ללא יכללנו
לחדור לכל הפינות ולג לית את כל האמת
שבמחנה .ורק עם השיחרור ,שהרדיו הא-
מריקאי הודיע לכל העולם את .האמת על
מחנה בוכנואלד ,נתגלו גם לנו כל האי־
מים והפחדים במו שהם.

זברונגת מימי היסוד - -,המייסרים באו על סיפוקם - ,מאין באים
הילדים י — .האמצעים החניכיים המיוחדים — .הלקו של המנו >ל
בפיתוח רשת חחנוך בחיפה העברית - .בית-םפר למופת - .שי
ומכתב מחיפה(
הבוגרים למוסד שבו חונכו.

אחד מבתי־הס8ר הותיקים נילתי נהיפה הניעות םוריפי( ,אבל בדרך יח:י כנידה

— ב י ת  -ה ס פ ר ה ע מ מ י א' ד<;יע
למחצית יובל ,בחי*־? העברית ,הצעירה
נשנים ,הרי זה מאליע המעורר והשבית
רבות ,נוגות ומעודדות ,אשר בסוסן הן
מהזקות את אמונתנו בהתקדמות ונביצור
עמדותינו בארץ,
ראשוני המורים :א .הלוי ,ז .גרמי ,פ.
כרמית ,ו־ .שפריר .יורעים לספר על רא-
שית המוסד בבית ערבי בשכונת .-רצליה,
'
איך נ־נשו ליצור יש מאין ,לחנך וללמד
את  180הילדים שנרשמו לשנת הלימודים
תיפ''א ,לא היד ,בית מתאים ,אנל חסר
היה יותר מזה; חבר סורים מגובש ואוי־
רה של הבנה בצבור ובמוסדות העיר ,ל,י־
איל וקבוצת מורים זו קיבלה על עצמי,
להקים בית־ספר שיהיה ארץ־־"ראלי בכל
שטחי פעולתו ,שידריד את חניכיו להבות
שורש בארץ ,בלי לפזול כלפי חוץ .והזקן
ש בחבורה — י .שפייר ,הסתער מיד לק־
שר את החינוך העיוני בר,דרכ ,/לעבודה,
ראיתי את פניהם הצוהלים של המורים
האלה ,כאשר סיכמו את הישגיהם בטש ד
חצי יובל שנים והבינותי יפה לרוחם .שמ-
חתם וסיפוקם ראויים ,שהצבור כולו יקה
חלק בחס.
בשנת הלמודים תש''ה היה מספר התל-
מידים בבית־ל־סםר העממי א'  .478מהם
גנים  228ובנות  .250התלמידים ברובם
) (407גרים נהדר־ד,נר>'.ל ,ובאיזור המוסד
גם הלק ניכר של רחוב השומר ,המצטיין
באפיו הפועלי -עשרות ילדים נאים י לניר.
הכפר גם משכינות מרוחקות ואף ממקו-
מות שמחוץ לעיר ,דבר המעיד על שמו
הטוב של המוסד.
ומאיזה בתים באיס הילדים! בין הירי
'-לידים 9 270ועלים 52 .פקידים 30 ,בע־
לי־מלאכה 45 .בעלי מסחר ותעשיה ,ריב
ההורים ) (322חברי ההסתדרות 72 .מהיל-
דים יחידים הס להוריהם; ב־ 177מהמשפ-
חות ישנם שני ילדים וב־ 102משסהות
שלה!ה ילדיםו ב־ 105ג!י4פחגת ישנם פ־4
—  6ילדים וב־ 13משסהות מ-ל עד 11
ילדים ,רוב גדול -גל ההוריט ) (308אזרחי

השאלת הספריפ את הדעת .גם בפיקוח על
ה בריאות משתפים את התלמידים באמצ-
עות "אגודת בבריאות'' ,והכל מודים,
ששיתוף זה מקל על הפעולה .מכיתות הי
משתפים את התל&ידיפ בועד ,העילי
להנהלה בעניייט רבים שבינה לבין התל-
מידים .רשת ז־ של שיתוף התלמידים
ברוב הענינים שבמוסד מקרבת הרבי.־ את
המחנכים לילדים ומרגילה את הילי־ט
לראות במוסר א,־! "ביתפ הם" .לציון רא.יי
גם חדר־הטבע ,אשר מאמצים רבים מבי-
אי ביכר ,הוקדשו ל ו,
ק־גה לתאר את התפתחותו של ביה"ס,
מנהלי;7 ,ה בי ? .כ ר מ י ,אשר הגיע לפני
זמן ימה לעשיס .טשעיס שנות  :"/7ה־די <ז
כרמי למעלה ט־ 25שנים לפעילת חיניך
בהיפר ,העברית ,בבית המפר שהוא מייס-
דו ומנהלו ,במשך שנים הוא גם נושא
בעול הנהלת מחלקת החינוך בקהילת הי-
פי־ ..במידה שיכלתי לעקל כאחרי פעולתו
הפלייה ,הותר הוא לקראת שתי מגמות
בעיקר א( לעשות את בתי־הספר שלנו
בתי־היניך לעבודה ,ב( להגיע לידי מצב,
שהציבור כולו ישא בהוצאות התייוך ותחו־
סל השיטה של שכר־לימיד.
היו והתלוננו על ? .כרמי ,שהוא דואג
בראש וראשונה לבית־הספר שלו ,ויש
שטז של אמת גטענה וי .הוא לא רגז?
להיות רק נאה דורש ,אלא גם נאה
מקיים ,ושאף שהקלסר שהוא עומד בראשו
ישמ־ 1מ.יפת לאתריב .בביה"ס העממי אי
נעשו מאמצים להחדיר עבודה לבין כת-
ליו והצליחו :מסעדה למופת ,ארגון השי-
רות העצמי 11יל הגנים והבנות על צד
הטוב כיותר .וכאשר הצליחו להקים את
המרכזים למלאכה ,הוקמו במוסד ;ה שנים
מהארבעה הקיימים אצלנו :מרכז למלאגת
עץ ומרכז־מלאכח לביות .כרגי היא שהגה
את הרעיון להקמת בית־ספר לבנין :ואף
זה הוקם )בעזרת "סוללינונל (",ליד בית־
הספר ,שהוא ,כרמי ,גנחל אותו .העבודה
משרה מרוחה על פעולת החינוך במוסד
זה.

התלמידים ברובם ) (367ילידי הארץ,
השאר יוצאי  22ארצות; הילדים ,רובם
ככולמ ) (445ביקרו בגךילדים לפני הכנ־
סם לביה''ס .בביה"ס  12כיתות ומלמדים
בהם  22קורים ומורות.
בית הספר אינו מצטיין בהיקפו בלבד
יבהרכב הילד־ב ,שהוא בבואת נא&יי17 -ל
חיפה ,עיר העבודה ,אלא גם בנמר ,היש-
גים חינוכיים ,הראויים לציון :בכיתות •'
וחי עוסקים התלמידים בעבודות עצמיות
לפי נושאים מסויימים .עיינתי בעבודות
אלו ,ועם כל הזהירות הדרוש ,-..בהערכת
עבודות כאלה ,דומה שאני רשאי להגיד,
שיש ברכה יפעולג? זו ,בביה"ס יש "אגו־
דת־הסדרך של התלמידים ונסיון שנים
הוכיח כי בהדרכה זןלירד) ,בלומר ,ללא
התערבות יתרה של הסורים ,הנהוגה בב־
תי־ספר אחרים( יש תועלת רבה כשיתוף
התל&ידיט באחריות לסדי־ במוסד .ע־ון
התלמידים ),,השחר"( רמתו יפה ,גפ י&פ־
ריר .נאה והתלמידים *8ות*6יט בוז כראוי,
רואי ,אין זר ,מפ2ק )איו אפשר לס6ק

תיפח העברית יותר ויותר אל היום ,שבו
תהוקל שיטת שכר־/־.ליכ.וד ,ועומס החינוך
יועפר משכם ההורים ויוטל על הישוב
העברי כולו .אם לא יתרחשו מאורעות
מפריעים בהתפתחות זו ,יש לקוות- ,שנ-
גיע לכך בקרוב בימינו .למנהל בית־הספר
העממי אי יהיה הלק ניגר בהישג זה.
לגיון מחצית היובל לבית־הקפר ללעגמי
א' נערכה תערונת רבת ענין קמ8גינד.,את
התפתחות המוסר והישגיו ,ובי&ים 0לת
נוסדה "אגודת בוגרי בית־הספר") .בעש-
רים המחזורים — כ־ 800תלמידים( ,הנסיון
לחזק את זיקת הבוגרים אל המיס־ ,שבו
חונכו ,הוכתר בהצלחה .ובכינוסם החליטו
לתת שי לבית־הספר ולתלמידיו — א ו-
ל ם ה ת ע מ ל ו ת  .הפעולה החלה ובהס-
תמך על עברו של בית־הספר יש לקוות,
שהמטרה תושג בקרוב.
בעיר העתיד נמנעים מלנ3ח דנרים ,אבל
נראה לי שנציון ההישגים של המוסד היה
ב&חצית היובל נהגי עניוות יתירה .השי
תדלתי לתקן זאת במקצת בתיאור זה.

יארץ.

בשעת

ראיתי אותם בגילה ,באניה .ראיתי
אותם עולים בסולם האניה אחד אחד
בכגדי כל ארצות עולם מטילים על הס־
פון צרורות ענים ,תיבות משתות וש-
קים ,מזוודות עור הדורות ותיקים מפו-
ארים ,מביטים סביבם רגע ,ומחייכים
חיוך קשה — פק^קני ולגלגני כאחד.
ראיתי יהודי לבוש מעיל קפוציני ארוך,
עיניו קפואות ובידיו מטען יחיד ,ספר
תורה ,והוא נושאו לפניו בהילוך סה-
רורי .ראיתי אב וביים ,יהירי זקן בצל
זקן שיבח ששמר על הקפוטה מן חנית
לההילוך בחשיבות ובן ־וכרבן שבאו
ממקומות קונים והגיעו בספינות שונות
וכאן נפגשו ,על הספון .יד הושטה מייל
יד וחגה לא יצא מן הטיות ,וכך עמדי
בלי דיבור והדמעות ניגרות בצינורות
מעיניהם .ראיתי את הילדים היהודיים
עס ־.כתיבות קעקע ע> 3י.דיהם-:א —
סימן לאושוייץ—ומספר .אין זה מספר
זהות ,זהי מספר הגוף ,מספר הגויה.
כבדים ,זקנים בנסיון ,מכונסים בריר
צ5מם ,עם סכנה וכוח בעיניהם ,עלו על
האניה אלה השרידים למשפחות ביש-
ראל; וכל אחד ונסו בפיו .רק הוא ניצול
בנס ,ואינו יידע כיצד סזלו גרם .כל
ילד וילד עם זכר הורים מומתים לעיניי
כמקרי -רגיל ,בל אחד שבע מכות גורל
ישראל בדורי־דורות שניתט על גבו
הקטן ומוסיף ואומר :אני בר־מזל
אני ,תמיד האיר לי מזלי...
ראיתי את הנער שיצא פצוע דרך
צינורי התיעול מגיסו וארשה ,שקפץ
מחלוני רכבת חתימה ,שפולני רחמן
תפשיטו ערום אך ריחם עליל והשאירו
חי ,אעפ"י שניתן לו לקבל  10ליטרא
סובר ובקבוק יי"ש בעד הגופה המפר־
פרת — כמו בעד דומות לו — שחי
בעיי חורבות וביערות והתפרנס מבשר
כלבים חנוקים ,שהיה פרטיזן לבן וגר־
טיזן אדום — שחי שנים בין תליות ועט
תליות — האין הלא בר־מזל ל
ראיתי פגישות והצגות :אני מאיש־

עם הנהגת סס־ההינוד העירוני מתקרבת

הה פלגה

ז .גז:ולמ

ויץ ...אני מדאכאו ...אני מבוכנואלד...
אני מברגךבלזן...
ומאין א־ני י מאין אנחנו כללנו ן במה
זכינו וניצלנו ,אס לא זכות ארצנו
שעמדה לני.
וראיתי את אש האימים אשר נדלקה
בעיניהם של ילדים אלו בעלי עיר הפ-
לדה באשר גתגלה ייניהפ באניד .אהד
נער אשר היה עוזר לגרמנים ,שהיד,
בשם הרשעים מכה את אתיו .נקמצו
האגרופים ונמתחו העוריריס והרעידה
את הגופות הרבים — הקשים צעקה
לדם הורים שנשפך ביד זדים.
ושמעתי למריחת היוצאת מן הלנ
על יחס אחים בארצות מעבר ומקלט,
אחרי שחרור ממחנות המיתה ,יחס של
יוחסי גלויות כבימים מקדם ,כ"בימיפ
הטובים".
ויש סיפור אחר ,סיפור על פגישה
עס חייל ארץ־ישראלי .כאן פסקו חש-
בונות ויחסים .כאן נמצאה יד אח מא-
מצת ומלטפת .וראיתי פגישה עם אחים,
בני אותן גלויות שזכו ובילו שנים אלו
במחנות הכשרה באנגליה ,והשירה
אשר בפיהם נקפאה ,והבינו בדרכם
לארץ -את התפקיד הגדול של המילדת.
ותעד הלב לקראת קבלת אחינו אלו,
ילדינו אלו באר? .תולים ומדובים וט-
רודים ,גאים ומאוימים ומרוגזים ,מחם
שראו את היאוש וההפקר במאייטיו.
וארצנו ,זו שכולה לא באד ,אלא על
מנת למנוע מאורעות אלה ,נסיין גדול
בא לפניה .אולי זהו הנ&יון הראשון
שלפניו הועמדה :להיות מולדת מוכנה,
להיות אם לבנים אפופים ממעמקי ומ־
מחשכי האימים של כל הגלויות .אילו
היינו כולנו צדיקים והעצים נוטפים
צרי ,היכן גטול מלוא אהבה להטיפו
על הלבבות האמלים הלל??
ז&יא ,מה :ע1ה לשרידי משפחות
בית ישראל כאשר ישא לוני :על מה
אתם רבים ? ...ולמה תמשיכו להטיל
סימני זיהוי בזרועותינו י ..א .י ,א.

לפי הקוי 0שהותוו בוו''וז יסודי זה למוםוליני .לפי ספירות הסטאטיםטיקה של סארסאטי ומוסוליני  •,מוצאים חיזוק
של הגיםטאפו פעלו הגרמנים <זחר בך .הרשמית היה מספר היהודים באיטליה לא לועה זו בעובדה ,כי אדה חכמה משני
וו היתה ההקדמה בנתב למסע חדש של גדול ,אך י"שפעתס היתד ,חיקה מאד  ?,בניו שי מוסוליני ,שנולדו לו מאשתו
רזיפות ןנ 7יהודים באיטליה הכבושה ועת הצבור היתה לצדפ .בגל מקום גינו החוקית ,המתוארת נאשר ,פרימיטיבית
ביןי הגרמנים .מתבלט כאן אחדי הקרם את מוםוליני בגלוי ,כי הראה את עצמו מאד .למעשה — ממשיכה הסקירה —
האופיניים למדיניות הנאצית בארצות כי -כע.כדו של היטלר ,כמשרת־ של גרמניה לא היתד ,מעולם קיימת באיטליה אנט י-
החוקים
בושם ,והוא  :לשתף את האומד ,המדוכאת ע"י חקיקת
האנטי־יהוךיים ; שמיות ,אף לא במדינת הכנ-סיד ,של
בפשעיהם ולהטיל עליה את האחריות ואפשר לומר ,כי תלונה זו היהה אחת האפיפיור .וזר ,מתקבל על הדעי. ,7כי
להם.
החמורות ביותר שהשפיעו על דעת הקהל האוכלוסיה האיטלקית היא ברובד ,מבחי-
נגר הדיצ'ר.",
היהודים והשפעתם  -אחת
נה אנתרופולוגית תערובת של גזע הים־
"
משפחת מוסוליני והיהודים.
הסיבות לנפילת מוסוליני".
התיכון והגזע האוריאנטאלי של המזרח
סקירה אחרת שנשלחה למנהיג הנאצי
בעוד הדו"ח הקודם שצוטט לעיל כתוב הקרוב — בתוספת גל?טה של דם כושי.
ע"י שירות הבטחון של המשטרה וה -מתוך הנחה שיש לשמור על הדוצ'ה לפי כך מזדהה גזע האיטלקים עם הערו-
גיסטאפו ,מטפלת נשאלה :מד ,גרם ל־ 25ושירותו ,משתדלת הסקירה על נפילת גה התז של היהווים האיטלקיים ן יהו-
ביולי  1 1943סקירה מקיפה זו ,שנשלחה מוסוליני להוכיח כי אין לתר .אמון דים אלה שייכים ברובם לעדת הספרדים
מגוריאגט ג־ 8ביגואר  ,194.4מונה שלו־ בווצ'ה .־מרגל ,7נאי1ל כותב:
)י ־זלל ־־רום( ,שאצים נשתמרה תערובת
שה גורמים עיקריים לנפילת מוסוליני 1
 .מוסוליני עצמו הצהיר לפני שניט ,כי הדם של היהודים העתיקים .יוצאים ככלל
חוכר דינמיות בהשפעת הפשיזם על באיטליה אץ נעית יהודים קיימת .הוא זה היהודים
בעלי השמות הגרמניים,
"
העם האיטלקי ,השפע-י; " הבונים התפשיפ גם הוכית ואת ,כי לעתים תכופות מינה שהיגרו לאיטליה ניגרמניה ,פולין וכו'".
המפ-
וכך מסיים איש הגיכטפו את סקי-
והיהודים בחיי הצבור וחוסר ידידות כנה יהודים למיניסטרים ואף למזכירי
מצו האיטלקים לגבי גרמניה".
לגה )טוואטי( וקקציני המיליציה .יהו -רתו על מוסוליני ובעיר; ד,יד,ו7ים:
מהנר הסקירה הפנימו :הזאת ,שנכ -דים אדוקים רבים נחמנו קציני מטה
 ,,אין כל הבדל בין היהודים הספרדים
תבה חצי שנר ,אחרי נחילת מוסוליני ,במיליציה ,בצי ובצבא .הפליטים היהודים לבין רוב העם האיטלקי ,דרומית לעמק
משחדל בכל פרק ופרק ,בכל משפט מגרמניה מצא־ מפלגי באיטליה .הם השתל -הפן — לא מבחינת מראה הגוף ולא
ומשפט של חבורו ל ־ואות את עצסו טו על העתונוה ,חברות הנטוח והבנקים ,מנתיני; תכונות האופי הגזעיות .לאחר
כנאצי טהור ,ספוג השקפת עולם נאצית ומוסוליני היה ידידם של יהודים ויהו -שחוקי הגזע האיטלקיים לא עוררו הת-
ואיש .המדע" הנאצי .והמפליא שבדבר דיות רבים .הכל ידעו כי למוםוליני היו להבות כלשהי בעם האיטלקי ,לא יכול
הפנינ1יו?־0ודית זו בשנות 1920־1923
הוא כי בסקירת
יחסים מינ"ם #ם היה למוסוליני ל־יציאה לפועל מאז שנת
משתדל המחבר להורות את "השקפת־ הסופרת נארםאטי ; אך הדעה הכללית  .1938ווה גרם שיב נוק לשני הצדדים 1
העולם" הנאצית ,את תורת־הגזע ,ומש -היתה שהשפעתה של אשד .זו על מוסוליני כי על ידי חקיקת חוקי הגזע הוא עורר
תמש נד ,להסברת המאורע ההיסטורי־ לא היתה רעה  :אף אמרו שתיא־היא את מלחמת היהווים נגרו ומחמת אי־
שלימדה אותו נימוסים חברתיים שהיו הגשמה
פוליטי של נפילת מוסוליני.
להצלחת
החוקים היא עזר
בסקירה ש נכתבה ב־5נ בינואר  ,1944הכרים לו לפנים .ברשימות קרן־היסוד ,היהודיט במלחמת החתירה שלהם נגדו",
ענינו אותי במיוחו הדברים שנגעו בענין המשרד הסטטיסטי היהודי )!( נרשמה
)המשך י:וא(
משפחת סארפאטי כמשפחה יהודית ,בקשר
היהודים וכך נאמר שם ;
אין ספק שבעית היהודים גרמה 1וק לכר מפפריס ,גי ארה מוכוליני היא בהם
אליעזר בר :2הם
"

אופרה ארצישראלית עממית
הערב בקלגרבי ב־ 8.30הצגה עממיו.
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מודיעים בז־ לקהל גי מועצת המנהלים החליטי .לשלט דוידנדת
נינים קל ־־) 29שגי אחוזים( ,השוה ל־ 20נ.א"י על כל מני ,7בעד הצי
'13ר ,ה:גפית ב־ 30.6.1945לכל החברים יישומים בפנקס ההבריט
ב־ ,1.9.1945לכי פנקס החברים -גל החברה יהיה סגור מ־30.8.1945
עד  1.9.1945ועד בג?ל בכדי >י,כין את התשלומיפ הנ'יל.
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^ ,מגפי גומי וערדלים מתקן במומחיות
ויםבאום ,יונה־הנביא  42ת"א ,קונה
נעלי־גומי ומוכר בהזדמנות.
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וזוי גורלון .48
בהזדמנות למכירה ; ארונות ,מזנו־
^
נים ,ספה כפולה ,ארונות־םפרים ,פוטלים
הזמנות כל מיני רהיטים .הורוביץ ,חובבי־ בהגרלת התמונות במסיבת הגן
ציון  ,7פתוח .7—3
•גל הועד המאוחד לעזרת יהודי
ההסתדרותפולין ,ב אופרח העממית"" -.צלילי שו-
>* .למגירה חלון ראוה חלש .לפנות פרץ במסיבה שערכה
"
ברט" במוגרבי ב־ ,8.30הערב ,הצגו
הרפואית העברית *
 11דירה .3
למגירה מקרר בקבוקים אוריגינאל1
לכבוד דיר מ .א"נהורן ,דיברו ד"ר ס .עממית.
^
ב
"המטאטא' . -.הילד המושחת'־.
פריג'לר .וורמבנד ,הרצל  38היפה טל־  3638שרמן ,ד"ר ביקלס ,וא .גולדנרג ,על הי-
*< .רהיטי חנות מתאים לכל חנות בזול ,דוק הקשרים בין הרופאים היהודים בארץ ר,ערנ ב־ 8.30בנית העם.
טיפקד לתורמי קרן-היםוד
למכור גדין ,רח' מל''ן שוק כרמל.
ובין הרופאים חלהודים באמריקה.
ייערך בחודש אוגוסט ,לשם גבית כס־
^ נמה להצגת ספורים גגן־ילדיפ בהז -אםיפח  7י וצאי־ סאנוק ,יימקו
6י התרומות ,התורמימ מתבקשים להיענות
דמנות. .למען הילל" נחלת־בנימין .17
אוסטריק ,בליגרוד והסביבה
הערב ב־ 8.30באולם התאחדות עולי לתניעה ולמלא את התחיינוייתיהם לננ>;
הארץ בשלמות.
פולין )רח' לילייבלום .(15
בתל-אביב
33ף למשגגתאות,
תורנות בתי מרקחת
^
בחבר נאמנות הלשון .היום ב־5
והסביבה ,בתנאים נוחים .לפנות בלי מתו־ ד"ר קולברג ,רח' אלנבי " ;23עממי".
נים .הל־אבינ ת .ד.810 .
פגישה בקפה "מנורה" ;'.ל שפת הים.
רח' ניל"ו 0 21ינת רהי לונץ.

תיאטרון ו&ו&יקה

מגרשים ,משכנתאות

־־^

הודעות ומתבקשים

~?18

 ,במוסרות־ ןי"טתווויות

הצעירה מלכד ,לוי ,בת  17מעולי קור-
?יק ?1זגהק 53ן.
דיסטאן ,ששפכה ס0ירט על עצ8ה מרוב
קמ־ם 9י*לעלי 0קי 07מו^יליק כי עשויים 1ט יק
יאל 1על ש"אהובח מאס בה" ,מתה מפצעיי.
ל1נ?וק *ת קגתיי* י&^יק|1 7* -ינס גיחדליס לגלוק דלי בביינ החוליט הממטלתי"" .אהוב" יו1יר
הגי איבראהיפ ,החשיד בעיני המשטרה על
ויק/ד*ב .7ו0קי1ו *ל י*י הטדי?7 .יי' ל?גיי עבירות פליליות ,גאבר .אתמול ברח מחור
מ&ן
ץ^רה ארצישראלית עממית
?
פועלי־
מפעילי
ויכםלפי'ט
אברהם
•
1עד היןל ב?5ין .היוקר5 .דינד1 -ל6יד" מגקחים .הנוימת האסירים של משטרה הדר הגימל .הטשטרר,* .
^ ^^ ^ ^^
ציון )צ.ס (.במחוז לולז נמצא במחנה רכוז
כהכשר .אותו.
אלאך עייל מינכן .מכתב בשביל אחיו דוד
>1וי0י; מ^עית קל ייל הבית ,קן כ ל1רי1ת ה ב ב ד
"דברי' אצל ל .ב .ח לר  .^ .3תסמן מקוום
הקםתת קדטר .כיזו"&ז קרטר איגן כנ־לית ק&לופל.
קל 1פחים .חזם רנתך במחלקה לעובדי הצבא- .מיעצת־ בעל בית מלון דחי םשנםלור יוושליט.
•>* יק ת=*1ות סעזכהות ח;די:ות
•
•
העובדים החדשיים מחר ב־ 7.30גניו
ברסיטיפ־ במשרד ק -גינצבורג ,הרצל  ,25טל.3621 .
! מתנקש להתקשר עם גולומב בסייף
>הר,די לע21ל אי 1קסםך הגיקי .המל עוד היום לקהת א 8הפועלים )חדר .(24
.לבר" ירושלים -^ .את מלכה מניח
* ז־1ז**1ז* ה133־ ה ק110ת ק1־8ו* בהתחם להוראות.
ארגו; אמהות עובדות הילדים ננוביץ' מלל־ה נ.ס .שעלתה ארצה לפנ>
היוצאים לקייטנה נקרית־עקל )מהזל
 8שגיפ ונשואה בחיפה ,מח0ש *דולף
בי( יתאספו סחר )יום ד'( ב־ 8.15בבוקר כינקוביץ' ,ועל למען החייל ת"א .* .יצחק
193£
1
033
^60
עפ ההפצים .להביא כסף לנסיעל .,מח?ור 1חיה שרת ביילה מיוינםק ע"י דלום שעל!
קרית-ענבים לזכר ב .כצנלםון
גרגח ,הנציג ?ג3ר-עצילן
א' יחזור אותו יוס בליעות  .12 — 11לא"י בשנת  1932מתבקשים למסור את
אוטומטית .מזי^-ד:
הגי"דים קתבקשיפי לקבל את ילזיל,ט.
במלאות 'גנה למות בדל נצנלסון ,נער-
ה ,מ .הנציב העליון לורד גורס שלח
קענט לאיזנמן חייט דחי בר־כוכבא 57
קונצרט התזמורת הקאמרית •אי1ל אפלבוים.
זלגרמת של דברי חודה ,באמצעות מזכירו כה אזכרה נבית־המרגוע ע"ש אסתר ונ-
'גזל
המונית
ע"י מוטור לעשיח
.
בניצוח י סאטין .מחר על גג ביתנו' .
7פרטי ,למתישבי כפר־עציון ,ששלחו לו
אסף סך  22לירות לקרן השיכון ע"ש ב
ק3יצימ י'8רי 3או קונימ
הס־ליספ :פ3 -ןלאק )צ'טבלו(" .בתכניה :אבילות,
מציאות
" ^ איחולים לרפואה שלימה,
כצנלסין ולרכישת גתביי בשביל ביתי
באן ,הנדל ,מוצרט ,פורמלי .כרטיסי ב" בי .^ -אבהי פנקםי-הבר של
; 2הותגת אוטומטי:
הסתדרות מושל מחה הגליל גאזור גלגותנו* .במשרד גי"בורג וב"פינת הסגר''.
ע המרגוע,
ע"ש :אסתר נחטיאם ) ; (160.165שלום
ביקר
מחוז־הגליל,
מושל
מר איוא:ם,
במפלגת פועלי ארץ ישראל ,
באום בצלאל עמוס ) •. (139.563יגאל
ד"ר א; .לוי מצגות על קברות שמואל
ו .דודזון חיפה רח' סאי
בלומה אוקי :יום הי שעבר ,בלוית קצידהמחח
הערב ב־ 7.30בסניף .ישיבת המזכירות; .באי ־ ); (177,182
המל;יצ?י וחיי 3פרידמן
בקרית
:רגמאן בכמה נקודות באיזור גלבוע.
אסי־
במועדון,
ב־8
הערב
היים,
)0 ; (100.378ברד,ס זביב ); (4322
בכל רחבי הארץ פזוריט קברות חלוצים
נשבה אבל ארנק ובו כסף ,והעולה בכפר־רופין קיבלו את פני האורחים באי־
פר .לתא הפקידים :וו''מ מהועידה.
^
י המשטרה בקפה הונרמן או :וח המשק ,נשיא מועצת־האיוור )ראובן אלמונים רבים שמתו או נפלו על בנינה
המשמרת
הצעירה .הרוציג לצאת רפואית של
בשיח־
ויאגורםקי(.
)שמואל
וסגנו
לוין(
9
עד
לכעוס הארצי יירשמו הערב ט־6
!?ל הארץ ,ובלא ציון כלשהו על קברו-
בורך .להחזיר ל"לבר" בשביל דיקשטיין.
8גישת
ב־3.15
ד'
בייס
המפלגה.
במועדון
?;ועלו
גביש
סלילת
המקום:
שאלות
 .*.נמצאה תעודת זהות ע"ש בן־זאב
טלפוני .תיהם .וערת ,ציוך' שליד הועד הפועל של
לאורך הירדן ליד בפר־רופין וקשר
ד&ע תתגימ בכינוס.
זכרי־ ,לקבל ב"דבדיי בקפה .* .נמצא ז?ג בניהלבת .תגובה" בתל־יוםף קיבלו האור־ ההסחלרות שמה לה למטרה להקים מצבות
,
ת ־רנ,־ת בית מרקחת
שמש וראייה בים ביומ א' .29.7
גשקפינחלה-ב"מץ  73בית"י הכוכב ,שלום חים הסברת מסי המנהל באלאבאן על המפ -על קברותיהם של כל החלוצים האלמונים
רפופליט ,דחי הרצל .29
לקבל
מו:י,גלות הצעות על פרצלציה
שטוו־
היים
בבית
בו.
ההשקעות
ועל
על
האלה — בלבוים אלד ,פתח לול בלר את
צלוק ביל  .* .7—3אבד פסכורט פולני
־ל  530י =".מאדמות ,,הרר יוסן־,ויצ"ו הצעירה ,הערב ב־0נ.ל ב,.אהל ע"ש סולומון זילברמן .נא להחזירו למשרד מאן הסביר ש ,סבוראי את תפקילו של טקס גלוי המצבות לשני חלוצים אלמונים,
ג5ןר3ת •"רו~ ,",יהה על הספר "בצל עץ התלי'־" שטינברג ,וחי הרצל  10ויקבל פרס- .מוסל וערכו .בקבוצת גבע סעדו ארוחת־
אגודה שתוקית גע'מ.
שמזאל המלניצקי איש סלוניפ ,שגא נער
הצהרים .מזכירות מועצת איזוד גלבז?
?
ע-י לא .א -קבק .הוצאת ,,עפ על-ד".
גיר .החרושת
^ איד צמיד זהב בדרך גרתוב הרצל— בירכה את המושל לביקורו הראשון באי־ צעיר למושבה בית־וגן שבגליל התחתון,
ירושלמי
קרי ת ה־יס .כלהלת הפועליפ ,הערב לילינבליב—אלנבי ,אב"י .המוצא מתבקש
הממשלה כדי ללמוד את מלאכת החקלאות אצל אחד
^ הגביש ההדש הרצליה.
זור .נגעו בשאלת קרקעות
גי ב-י .הזרה.
להחזיר ל"דבר" נגד פרם הגון ^ .מי וחלופי־קוקעות באזורים שונים ,בענין כבי -האברים ,הלה בדיפטריה ומת בשנת ה־21
את הפרטיס אפ"ר להשיג ביכ 0-א' .בי
שהשאיר ארנקי של יללה ב ,,תנובה" ירושלים שים לישובים מתוסרי־תחכורה ,האישור לחייו ,בתשרי תרפ"ח .וחיים פרידמן ,שעב־
בץ הי:יעות  6—4במזכירות ,.הדר יוסף'.1
מתכלן'פימ
יבוא לקבלו ^ .אבו כרטיס לנסיעה חפ־ ־מוניציפאלי של מועצת האיזור ,הרחבת בבנין בית־הכנסת ביבנאל ,ובשעת מפולח
".ברחוב ג.־רדון  .31דירה א' בדירת גןדוד תל־אביב.
שרד ,וינריב כ&יוטרקוב־פריב ובעלת שית ב,,המעביר" צ'ש אי?.רו נדל .לההויי־ משרו"הממשלה בעגולה וטלפונים לנקו־ הבנין <1וץ להציל את חברו ונהרג ,בלםלו
בלרך ממעברות לקכי-צת
"ומד ,מתבקשים לפ:ות לשרה קלוגמן ,ל"דבר".
הרפ"ה.
^ אבד ילקוט עור ובו משקפים ,לו ת.
אין האגודה .מתחייבת לקבל את המצער .־"?א ,רהי שינקיז  ,19בק"ד לידיעות על משכר השרון
בגלוי המצבה נחכבדו הה' צוקר ,חברו
^ הזולה ביותר או כל ־צער ,שהיא .את ההצ -בליינד ,קולק-ךוינריב טקילצת ,חנמצאת ארנק ואולר .המוצא נתבקש להחזירו בש-
העמק נפרד ממר קוצ'רסקי
!1ל חגלניצקי ,והו;' אושרי ,חברו של
יהודי.
סר
בגליל
קצץ־החקלאות
ב־3/8
הוכברג.
בשביל
ליבה־
בר ל"לברי
עות :
^
" להגיש במעטפות חתומות לא יאו -בש ואייה.
פרידמן .הם וכמה מאנשי המקום סיפח
חר 0־.1.9.45
שרה כי" מקלולגין מתבקעת לפ:ות אבל שעון יד נשים בתחנה המרכזית או קוצ'רסקי .,העובר למחוז־הדריט ,סולרי ,על הנעולים.
עץ"
לרנ־נה ט־רק בבית־החלוצות ,ת'י-א .בקשר באוטובוס  4אהיל־רגב .המוצא מתבקש טסיגת־פוילה בהדר־/־קריאה של
הזקן אליוביץ אמר אל מלא רחמינו
להחזירו רח' לילינבלופ 30
הוכמן ^ .ביום מרוד ,מנועם 1עדי־' ,גושיס בעמק .בירכו וקליק!.
חגהלת  ,,הדר יוס)!י למכתב "נתקיל מאמריקה.
 2/8בתחנה המרכזית אבלה לחייל הגילה ראשי"הגושיט ,גבעול )מועצת האספקה
אגודה קתופית בע"ס
ובה כילה ובגדים .המוצא מאל מתבקש למחוז־הצסון( ,ינאי )עין־חרוה חייל יורק כטניני מחלות; עו3וו1
עירית חי,"!8
מטעם השרות לגילול עופות שליל המשק
1כ3א בכנר!! 0ע!; משוהרר( .צויינה פעולתו הענפה של מד
להתוירוז ל-,.בר".
להוי ידוע לבעלי הנכסים המפורטים יד לקבלו בסימנים^ב,,לבר" חלר הקופה .קוצ'רסקי בשטח החקלאות במהוו־הגליל .החקלאי ,בשיתוף עם המחלקה להיגיאנה של
יירם ששי  3.8.45בשוק הכרמל אבדו ביחיד בתנאי ימי־המלחמה .כן הודגש'" אוניברסיטה ,נעיד בירושלים קורס של
1לי-פחה .ביבל-וב ולקבוצת כ;רת
להלן כי ועדת עייית היפה — בתוקף
^ פנקסי בקולות -בצריף 3נקס אספקה נעולר"ו הנמרצת במלחמה ;גד הארבה .שבעה י^יפ .הרצו; ד"ר אוליצקי ,ד"ר
הסמכויות המסורות לי .בחלק־ הע:־ לחי5ד2 ,נ
גות
| קבלו את לג?י השתתפותי על
ברנקופף,
בשלטונו!!
ד"ר וי=נברג ,ל"ר מ .פרק וד''ר
)סלילת כבישים( לשנו?  ,1939וחיקי עור למשען ע"ש משבחר .עורא ,המוצא מהבקש נכחו גם הפקידים היהודים
א1בל .בפתיחת השתתפו ה .שפטלוביץ,
המחוז בעגולה ובגליל.
לחיפה )סלילת כבישים{ )תיקון( לשנו; להחזירו ל" דבר".
עורך .המשק החקלאי" ,והקצין הממשלתי
ידיעות מועצות הפועלים
 — 1940החליט־ בישיבת־ כי; :כי ןו1גו.89.11 9188שפט8מ18ט*18מ8מ18ו*1ו1י
למחלות עופות .בקורס השתתפו מגדלי
במושבות
ביולי — :1945
;פתלי גלגלי .תל־אביב
1
עירי> /חיפה
הופיעה חוברת מנחם־אב .ובד :,הבחירות עופות מן ההתיישבות הפרטית ומדריכות
 (1להכריו את רחוב אל־יאלי:־ ברחוב
הוד עה
למועצות המקומיות ,ימי העיון לפועלי ויצ'ו.
צבירי ולסלול אי :חלק־ הנגצא ב־ן רחוב
להיוי ידוע לבעלי הנבטים
5י 3וה־חיב 1ס 26 .באזרך ??•
הטפוטיס הפוטבומ .מיזוג המשרד לבנין בכפי עט גקופת ,מלוה חקלאית בקרדס-וונד
 120להלל כי ועדת עירית חיפה —
מי^רי.:
בתוקף ,,םולל בונד /',דיירים  .בשכונות הפועלים,
עם הצטרפות הקופה לברית הפקוח של
־*  /להברי:ו צפורה ויומן; שוחט
הסמכויות המסורות לה בחוקי עזר לחיפה
 (2לגבית את מחצית הי/וצאןת עול גלילת :לילת כבישים( לשנת  ,1939וח!קי עזר םפעל האספקה וכר ,וידיעות מפעולות הקואופרציה האשראית העובדה ,נעשתה
 1א־ככ א;ו באסינגם
)תיק,ץ( לשנת השונית של מועצות הפועלים .לקבלה מכשיר כפפי של כל צבור העובדים ומוס-
הגובלים,
הרחוב הנ''ל מבעלי הנכסים
| בכיתי ללא עת על ב1כ0
כבישים(
)סלילת
לחיפה
חלקו
במרכז החקלאי.
,59 ,87 ,55 ,43 .
היינו
דותיו במקום והסביבה .עובדה תיניוז
 — 19.(0 ,179,91החליטה בישיבתה מיום 25
י ל יי ז
9
בגוש .10311
לפעולת אשראי וחסכון רחבה ,לממון פר-
מחזור ראשון בבית-חםפר
ביולי— :1945 ,
לוי
שבתי
אגודת צרו ::יו :קריה־יוסף
טים ,מוסוות וקבוצות קואופרטיביור .למטי
|
•צל רמת הכובש
 (1להכריז את מורי תבור כרחוב צבורי
:ב־1תים
0
יו'-ר ועדה העיריה ,היפה ולסלול אותו לבל ארכו העולה ל־ 79מטר בארבעה תלמידים התחיל המוסד החינוכי רות שיכון ,בנייה ,חקלאות ומסחר.
היפה 3 .באיגוסט .1945
הצבור נקרא בזה לעשות את כל פעו-
ברגת־הכובש את עבודתו בשנת ת־צ"ז,
בין רחוב ארנון ורחוב מיכאל.
 (:לגבות את מחצית ההוצאות של סלילת ועתה .7גיע ל־ 57תלמידיט )מספר ה-לדים לותיו הכספיות באמצעית הקופה-
רחוב וזי"ל מבעלי ה1כסי 6הגובלים ,גזייגוי בבלל —  .200בן ירבו!( .השנה סיימו -גנ. -תלמים -ירחון לתנועת המושביםלחגה ,גג§;0לי ולמשפחה
חלקית  ,196 ,163 ,126 ,125 ,124 ,123ונך תלמידים את לימודיהם ,דטחיו* ו-גל־
חוברה נ"ח — ג''פ ,תמוז־אב .הופיעה.
מר הראשון .לכבוד ד&אירע נערכי מטי־
 198 /197בגוש .10867
אתכם אגו בצערכם על
פות
נוונ לתלמידים ולהוויס ולכל הצביר
3^5יי$33
גבעתיים .הערב ב־ 8.30ב"ועדץ א.
יט2תי לוי
י ,־> ועדת העיריה ,היפה להור.
א .ע .מסיבה עם רבקה אלפרוביץ.
כרכור .במפא"י .הערב הרצאת ד .בר־
חברת הנוער ה' מא'טדות-יעקב
.י
חיפה 5 ,באוגו&ט 1945
קבוצת כסר רו3ין
תתכנס לפגישה ברמת־הכובש ביום יי הא־.
]^ט;81
טי: 1מווי: !,!!8םט;:5ונ:::6י.ט:ם!:[,13ט;;59:1
עקרון .במפא"י ,הערב הרצאת י: .לר.
).(8.8
רמת גן .קונצרט התזמורת שנקבע
להערב ב,,גן הנצחוף ,נדחה ל־ 21באי־
\ המ.י*י 8העובדימ ?/תלמיוי6
ד ר ו ש ה
גוסס .ויבוא -גינוי בתכנית :תינתן הסימ־
- /ג!ל כית ~23ר ־מהוזי 3יגור
אחות ובז:הלת5-יול
6ו;י>־ ,הי7 .9בט.7ונן בייצלח מ .טאובה
למוקד ילדיט
'בהשתתפות האורטוריר .הארץ־ישראלית
מזין6.-1יט ־"יי *> הי?8 ',יד '3פרידמן
נית רפת _ .צריפים כמצב ע!כ.
ורביעית ל0,ול0יטים.
הצע־ת ,בצרוף תולדות חיי,1
רמת:-ן .גבעתיים והסביבה ,במפ-
 4/2ט דו;א 8מגרש
51ות עליו 828?£
1
;הגיש בגתב :תל־אביג ,ת .ד.292 .
לגת פועלי ארץ־ישראל ,הערב נ־ 8.30בח-
ל8נוי! :פיעזמן ,בלגז-,-.יי.
צר המועדון אספה עם  .xאופיר.

נ .£פ .ה .ינאגיהת

;;........; ,
!3

למ1'3ה ?133 3 53

נמייסתת ו־נהסתר-ץץת

ה ידעה

להכירה

3

 *..........־;..........
15

"1

זה בה פש!ט לשם!ד עי
כך שהחפצים בארויף

ההרשמה והסרט־מ במזכיר!ת המוסר במגדיאל ,בשעות  9עד 12
לפנ",7צ ,נ עד  5אחהיצ.
הכתובת :רמתיים ת .ד.2 .

גייךרלו יהודיעיסניף

י,

נאחד המקומות הימים ביותר ברמת־גן

 3 1ה ח גל הז ־ וט  3ג  3י י ן מ  1ד ו  1י ! כש ד
תחת השגחת הרבנות בהנהלתו של מר יעלן 3יינ3ו־8

/

[
/

,

מקודט בעל ק9ר< ונקניקיה
ברה' אלנבי ) 109פנת קד"ד(.
/
מקום גבוה ,אויר צח ,סדורים מודרניים ,מים חמים ובל השכלולים> .ן
?
אולמיס מתאימים לחתונות ול נשפים.

/
<

ו גרונה 3 :נ  3י ,, 11־ ג־ ק ג ".ר י :ת ־ ג  ,1רחוב הרצ? י
>*

ו

ה יו ם

נ"־־ה "^.?^*.

פ תיח ת

ארי סטון

מ ה־דס ד1ד בץ
חיפה

חיה אולצייה

נשואים

הל-אביב

החופה ההק"ם היום ,יום זגייגטי  7.8נ־ח ם1ח 0אב הט־ה
בהדצליה אזור ג־ בקפה .גלי ים ־ בשעה  4אהד הצהרים.
ו.זפנוח 3דמי1ח לא חשלחוה
 ,7דזנים וידידים  0ו37נימ.

לחהלי) 5דירה

בלירה בת  2חלריפ נתלר־הכרמל או שגי
חווים /מטבח ונוחיות בקריר.־5וצקין בחלו
ומטבח בהלר־חכרמל.

פרמיגנר ,היפד /,וח' ד,י6לי '15 0קומה

אי בשעות  7—5אחה'יגו.

למכ ?רה

\ 3ר הונלנז־י ^שופח

ק  3וחצי שנה
ק13צת \1י ^ד

/

חל אביב
3תכבי 0להזמין את קרוביהם וידיויהם להעתווף בשמחג כלולות בניהם

הי"ז גח. .גית ד'גנימד',

בידס רזזלזון  30.9וביום ?ו:י .. 1.10.45
מכירת כרט־סי המנוי נגשרד ,חוג הביי
גהי בבית ,ד,בימ"" ,שדרות ו^־ס"ס.
טלפון  11—9 .2742ו־.7—4

דוד את נחל וטרה
שתתקיים כיום הי לי אב ח'*'ת
 (9.8.45) .בשעה  8נערנ נרוווב
ישראלים  16דירת סרכסנברנ

לחברינו היקרימ

,

 4יוסן* חנני ורעיתי

/

י&עיהו 1םגך ה ש3י-ר$

' אברהם ורבקה ברו נ&טץ

5
5

הקרוב 01לי "קשת־
ושייתנו יבוא ל־ ביוזך.
א 11ם ק ב ל י ט א ת
ה ח פ צ י ם ום 81ר י 0
א ו ת ם בם ע נכ ם

|

/

 4חורים ושני חדרי־נוחיות בקריה־גזואק;!

כשר אף לםהררץ
םםבח םצו־ן
אחחוח צהרים וערב  -ב־נ 20םיל  -ולזה כוס בירה טובה
אריסטון בעים .היא

<
4
<

•ר,י! המ"ד בם!4ב ט1ב.

/

מ גקה ו ו נ ו ב ע ת

הל*-ביב ,דחוב *ר1בי > *8הנני3ה םעםנה ב.ית השואכה!

5

5

*

ב י ה ־ ה ר כה ו ה מ ס ע ד ה

 . 1אפנת רח' הנביאים  .13ת-א>.
1
במפלגת פועלי ארץ-י'טראל
קורסים לגזירה ולתפילה .שעורים
יהיו סגורים לתנועה 0יומ  7באלגוגט,
תא היקלומים .הערב ב־ 8פגישת הפעי-
ומקצועיים.
למתחילים
מידה וח' הלבנון )בין רח' סלציט ורחי פיירברג( לים בב־ת־ארלוזיריב.
ודזז' מרכז בעלי מלאנה לכל אדנו.
וקונפקציה,
התנועה לאחדות העבודה
המאוחד
החנוך
בית
בקייטנה
'ט7
כתיבה
^ ב־ 30-45יוס תלמדו
הערב ג־ 8.30בדירת התנועה ,ל0ע.ילי
מועצת הילדים מזמיני ,את תלמידי בית
במכונה בשיסד ,עיורת )עברית ואנ־
גלית( ־מומחה" מכון להכפלת אגנו־
"
שיינקיז  '16טלפון  ,2393תל־אביב.
תית,

לכוגרי כתה ח'
מונטחיט מקומות בכתת ההמקון )כהד ,ה' תיכונית( של בית הספר
החקלאי.

לרגל עבודות הביוב

החינוך יודעי נגן שאינם בקייטנה .להש -החרושת בחוג לנוער עם ז .קינרוס.
ב מחנות העולים"
תתף במסיבה למוסיקה ,ושירה .מחר ,יום
היום ב־ "5פעולה ליגכבד ,הצעירה .לעמ-
די ,(8.8) ,ב־ 3.30אחה"צ.
לים פעולות חוגים ,המתבגרת מתאטפח
שוק עבודות-יד וחגיגת־גן
ייערכו בגן ה&לד גיירני ברמת־גן ב־ 19ב־!! להרצאה.
באוגוסט ב־ 4.30אחה"צ על ידי פלוגת
טיול שגי לפדויי ה'גוגי
חיילים וחיילות .ההכנכה קודש לילד הפ־
מטעם הועד למען החייל היהודי /חקה''ק
ליט.
?קרן היפו־ ,יערן ביום אי ) (12.8כ־7.30
מםיבה במועדון החייל היהודי
:בוקר )ממועדון החייל היהודי ,רחי אחד־
ברח' אחד־העם  ,19הערב ב־ 8בהשתת־
,עם  (19לדרום הארץ .ההרשמה בועל
פות אמנים ,כל החיילים והחיילות הנמצ; -מען החייל מ־ 8עד .1
אים בעיר מוזמנים.
לעזרת ,פליטי פולין
תערוכת אברהם גולדברג
מסיבת־גן נאד ,נערכה ביום א' בערב
במוזיאון
:גן־ו,היות ,על־ידי הועד המאוחד לעזרת
פתוחה בשעות  ,4—10עוד היום ומחר ?הודי פולין .היתד ,תכנית אמניתית מגוונת.
:ל ההכנסה הוקדשה לצרני עזרה .י ־ ־ "

גמליאל

עיש ד"ר בן־ציון מומינזון

נמ .3 .ת"א ובאגודות

* .עגלת-תינוק גמעט חדשה למכירה.
לפנות :ויסנשטרן ,רחוב שטני  ,13ת"א.
פסנתר כמעט חדש ,צליל בוזנ-
^
דורפר ,במחיר הזדמנות למכירה ,עמבור,

 250ילד יוצאים לקייטנות
בשלושד ,מקומות נקבעו הקייטנות של
ארגיז זנמהות עונדות:1 ,י 250ילדי ד'־פה
משתתפים ר:?.־ במפעל־ההבראח בתנאים
אהדתם וטל ה3ר*1ת
כפריי :!:באביחיל ) 90ילד( ,בכפר-יהושע
 *> 09יזיזק יזס יוש מן הכנר לםעי^.6
ריר
על
קלם
לימי
) (70יבקרית־עמל ) ,(90נמקיגזת עצמם
גדה .יר^בר המזונות בפקין ויי.ע עלולים לר.ר;יל  110כל נלויפ אל היל־יפ החיפואיפ גם ילדי־המ־
ניקן .לשזגן ועיין י1זיבו וג71י 6יי^י1י בפ ניך -זיי *י" 7קום — ~הם ערד כ־ 50ילד .את הילדים
עלג .לימ ר? יתף 68יך .ועעס תפל ?.כ? 2גי .ות&בול מלוות מדריכות ,אחות והברות פא .א .ע.

1־ ,1^5 3,3??0 .1 13
ביי -ארליזורוב בתגנית; מוצרט ,בטהיבן ,שוסאן ,ואוול.

הגננות ,הק'גהת&ות בקורס להשתלמות
מטעם מחלקת התנוך  737הועד הלאומי
מביעות בזה את הןקרתן ותודתן ליוזמת
 1ה^^ז .דייריה ?8ידור  3ו ? ' ,יח ה9וש.ינ? .
המפעל הד"ר פ&י־&נס־גליק המפקחת על
הג:ים ,ונוטעות על ־גמה  15יעצים ביער
כפי שנודע ,ערכה יעלה מתמדת משותפת העבודה של הסוכנות היהודית וההסתל
האם של הקמ'ךל ,וכמו כן מביעות את מטעם עירית תל־אביב ולשכת העבודה רות.
לעירית תל־אביב נודע תפקיד רב בפת-
את
תודתן למדדיטת ו>ג.רצימ אשר נתנו
ה־ללית תכנית להקסו; קרן של 20 — 18
ידם למפעל ה7ה.
אלף לירות ,לסידור הפועליט החלושים רון -שאלות העגולה בתקופה זו ,ומכאן
שיש לייחס להרכב
בעבודה ובפרנסה .מספר פועלים מסוג זה החשיבות היתרה
נ!1מד עתה בתל־אביב 1־ ,400והעיריה המועצה שתבחר בקרוב .ציבור הפועלים
היתד .מעסיקה מרביתם בעבודותיה.
עם מצווה לאמץ את כל כוחו הארגוני כדי
?ום שלי^י ל באוגוסט  1945מס 563 ,הפעלת הקרן אפשר יהיה להפסיק עבודות להבטיח לסיעתו בסועצ' -הבאה םעסד מכ-
שונות ,שעיקרן היה בהעסקת פועלים
חלושים .שלא היו מסוגלים לעבודה רגילה .ריע בפתרון הבעיות החיוניות הנתונות
להשכיר ,לשכור ,להחליף ־־^ 8גקרן ישתתפו מלנד העיריה ,גם מחלקת לסמכות העיריה.
 .4תלמידי -מבקשת חדר )חצי( בירושלים
תמורה :חדר בתל־אביב או שעורים פרסים:
ד,יל 8ד^8',י 'טל הסדר הקרח
עבר בסדר ,אתמול כבר הובא ך,קר:ז
תל־אביב טלפון  4671ספקטוד.
מת אתמול בבית החולים ,,הדסת'' ,לאחר באזורים רבים אל בתי התושבים ,.מס-
^ להחכיר  5דונם אדמה עם אינסטלציה,
סרות ,מהסן ,חור קטן בש -מחלה ממארת -ממארגני ההגנה
י,
היהודית פר התלונות — מועט.
רגו! לשלוש
בבוגוסלאב )פלר קיוב( .עלה לארז בשנת
ביל פועל ,ליל וחצר סגורה .לפנות .-יעקב
תחנת " הכבאים בשדרות
 .1921תהילה עבד בבנין ובשמירה ,נענה
ברנשטיין הרצליה.
מתפרקת
פרטים לגיוס הראשון למשטרה העברית בתל־
^ חו־ר לתלמידי( בתל־אביב,
הכבאים התחילו בפירוק מעונם בשד-
אביב בשנת  .1922ביזמתו .התארגנה תז־
צפורה.
טלפון 4671
מורת המשטרה בתל־אביב" .קריש -רבת רות רוטשילד בהתאם להתחייבותם ל1בי
הצעות שונות י
" ^ מזמנו ומרצו בימי מאורעות הדמים בארץ .העיריה .במקום זד< תתחיל ד,עיריה מיל
ב־933נ התפטר מהמשטרה ,ועסק בה!הליז בשיפור ובנטיעה.
* .דרושה בחורה למיון כביסה ולעבודות
מכשירי הכיבוי הועברו זמנית למקלם
לפנות :נוםבאופ נחמני בתים .בלויהו אתול אחה-צ השת־זף קהל
אה,יות במכבסה.
העיריה ועיבוי החדש ,ותופעלנה זמנית תחנות מזא"ה וה-
רב מותיקי תל־אביב ,ב"כ
45א ,קומה ג' ,מ־.2—1.30
בית החולים .,הלסה"; שבנו עובד בת ברו־ צפון .המזכירות עברה לתחנת הצפון.
* .דרוש פקיד)ד (.היוונת( את השפות פא ,לי־ -הקבר אטר דברי הספל ד"ר א .הגנין החדש הולד ונבנה בקצב ,-,0יי
אנגלית ועברית וכתיבה על מכונה .לפנות
ויושלם בעוד גמחצית השנה.
שולמן .הניח אשד ,יכן.
בכתב ת .ד 317 .תל־אביב.
אזכרה לאחיות הרהמניות
מורד ,מוכשר בעל)ת( ותק בהוראה
^
נחמה צדק ומרת־ פינק
באגודת פועלי המתכת .הערי
המזגן להחליף את מקום עבודתו ולהסתדר
מחר ,ד' ,ערב ראש אלול .קרובים ,וידי: -־ 7.30ישיבה למועצת האגודה החדשה,
בכי"ס באחת המושבות הגלולות יפנה
טל
דים ומוקירי זכרן יתאספו נבית־י'קברות כאולם האספות
כית־נרנר .ועדי ה!^־
בכהב ל"דבר'י ת"א בשביל מושבה".
"
עבודה בחיפה הישן ב־ 9בבוקר.
עלים מיומנים.
 .*.בן אדם זריז מחפש
?ז3רה של נחמה ור3ין
באגודת פועלי חבנין .החברים
ל0נ1ת
לא"י.
מוכן להשקיע 150—100
במלאות שנתיים למותה נטעו בני מש -שגרשמו לקורס לגנאות י0נו מ־ 6עד 8
הרצל  40חיפה,
 2496מרכז לפרסום ב'
רח'  15—3דרושה פחה  30עצים ביער החלוצה .מחר )ד'( :ערב לאגולה בבית־ברנר )חדר .(25
 '.*,לקבוצת בנות
בגיל נםיון .בהצעות עליה אל קברה בגית הקברות בנחלת־ פקידי בתי מסהר לספרים .הערב
בעלת
מדריכה—מטפלתרחובות בשביל .פנימית'' .יצחק.
ב־ 7.15בבית־ברנר )חדר  (65אספה כל-
לפנות
"לבר''פועל מומחה לגהוץ ,עבווד ,ועדה להמעטת תאונות הדרכים לית :תנאי העבודה ,דרכי הפעולה ,בחירת
* .דרוש
נעיריה הוקמה ועדה שתפקידה לפעול י>/ד.
קבועה ,תנאים טוניס .לפנות :ויזנגוף למען הקטנת מספר התאונות בדרכים ,יס-
לפועלי בלום .ביום ד' מנמרים
 202רפאל.
 .גהצן)ית( מנוסה ,קנופפ ,גל! ט־צעותיה לשיפור דרכים ,התקנת באולם האוכל בבייזוו"ר .אספה דחלפה.
* ,דרוש מיד ־
איי־מעבר יכו' תוצאנה בקרוב לפועל .סי
בקופת הולים ,תחנת עצה לגברים
.8
פרישמן
ח'יא.
שיש לו תלונות או הצעות בק*ר לבטחון בשאלות המין פתוחה הערב מ־ 6.30עד
התחבורה והתנועה בעיר — מתבקש לג־  7.30במרפאת מנדלברג )חדר .(27
תוב על כך למזכירות העיריק.
וגו המספרים.573 ,939 .776 ,515 :

מכירות וקניות

£י^ 913 12 x 1 \ 1ש11
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ילט קלי'^י  14.5ב־8.30
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פ$£=11וו5
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רגקה אוגמייגיץ-קורוקה וגעלה *

ד-ערג  . 7.5צלילי שוכרט-

בנ!וגרבי הצגת עט5־.י.
יום די , 8.8ק :את 3ן עפר'
ו?3ט ו; .קראיט בנתניה

להולדת הבת
להולדת הבן
/
י
ברכת הברינז נאנזנח
•
* יוט הי , 9.8טללול? -ב־. 9נארמון* היפר.
הבר המורים וועד ההורים של !
ביק"ס ע"ש משה הס נפתח־תקמ0 > :וצ*8, 11.8 8-י?ודו*
 .בטוגדבי
־
יופ אי  12.8מד83 8ר0לי במוגרבי
יום בי  . 13.8פילוה-
ן בר&תיגן
לי1קף הננ־ \ר11י\ז\  -שפע ברכות להןלדח הבן
י; 01י " !" 14.8שלמי*
" בטוגדבי הצגה ל8לעלי8

3ו\י -מחזור )י זכריהם

של בית הספר עיע משד .הם כעי ת

יוט די  . 13.8טילוה-
בפוגרבי
התחלת הצגו תחרגלות ב־ 8.30בערב
^^63991031293 @^ ¤ ^ 91

לה!*' משה בסמן נלרעיתנ

ברכת מ?-7ם7ב— ?ר<7?1ה הבת

תיאטרון לרביו באדץ-ישראל

8יומ עונת ר*ש'ה54^ /45 ,ו
גאול, 8יעות-חפץ -המאוורר
הצגות אחרונות- .,,

*9י=5ף.־לו  -קוקטיל

רה1ר ?,ה לעןךלי .פני ציהי

קטעים ו"שלגרים* מתוך:

.הספר מתל-אגיב־, ,דאיץ כלי
לה-לו ו,צהוק ללא תנאיי
ה?|ר " 7.8_ 3הצגת ־־־•.־?,־  8.<5ת'"א
יום ד' 8.8

.א^ג־ן ".חיפה

צוויק ללזז תנאי . -־"־;'' :יחידה

לה'  37ק3לו 1דעיה1

להולדת הבן  -ברכת חברים נאמנה
ההנהלה ושברי בית חולים בילינסון כ־

 3ת נ יי ה

שאלת השיכון — לטגי הטוקזל

שאלת השיכון בנתניה נילונה בפגישת
מושל המחוז פ ו ל ד עם מר ע .בן עמי ,יו"ר
מועצת העיר ,שהית־ במשרדי המחול בנת-
ניה .ע .נן עמי תיאר בפני המושל את
המצב הקשה בשטח השיפון. .נתניה קולסת
בזמן האחרון פליטים רבים המסתורים בע-
בודת במקום .נן חווריט וזייליט משוח־

ררים שאינם מוצאים יקורת־גג לראשם .הוא
ביקש עזרת הממשלה להחשת קצנ הבנין
על ידי מתן רשיונות בבי!ות הדרושה.
כן הוכררי עניני מפעל המים ובנין בית־
ספר "תחכמוני" .מר פולר הבטית לעזור
ולעמול על כך שלא יהיו עיכובים בנתינת
רשיונות ב1ין.

.. . :

.-.לע-ו.;:

י
הצגות " ";^? *. :.. ., '.ה:־ ^1-.ה";; ",

ב־ת העם תל־אביב
הקד כ 718
ב"אדיסון'י ירושליב
יופ די  8.8ב־8.45
יוט ד 9.3 '.ב־ 3.30יוסית וב־ 8.45באדיכין
ירושלינ
בית העס תל-אב־נ
מוצ-ש 11.8
יום ני 13.8
יהובויו
נתנ־י
יום ד' 15.8
יום הי 16.8
? ג־ 9ב"אומוןי חי*־
התחלת ההצגות הרגילות ב־ 8.30בערב

מקררי :מועצת העיר

נישיבה של ועדת ההערכה למסים שליד לאחר בירור נודע ,ני פקיר המועצה םילר
מועצת העיר הוחלט לדחות את ההערכה את ההערכה על דעת עצמו ובצורה ""מ ת-
להב־ תל־אגינ ,ביוט הראשון הבא ב־8.30
קבלת על הדעת" :דתה נו 8כסינוא5ית
למסים על פועלי היהלומים ,על לקנלת
רי הה0תדרנת ,ינוינימזית — ?ר 1יז־1ני00ים
ק ו נ גו ט מ יו ח ד
_
הומר מוסמך מהנהלות בתי־החרושת1 >• .גיתריר,ם ביכ סיעת הפועלים מיחו על •טולץ
מנצח' 9 828רקלר-פםנחו
להכהונם של הברי הועדה — פורסמה נוהג שרירותי זה ,ולרשו לגעל את הרשימה
גלינקה :ה2תיחה ל"רוסלן ולודמילה*,
,
ידיעתם ,ולערכה מחדש,
בימים אלה ושימת ההערנה ,בלי
צ'ייקונסקי,, :אגם הברבורים",
ליסט :קונצרטי במי ב2ול 0ג'ור'
וון9ו<נ0ו"*י**""**י** ""יי**"*"*7
גויג,, :פר גי-ט* ,סויקה ,2
לחייל שחזר מהשבי ו=6ר מודעה רי&סקי־קורסקוב :סקרצו ק,,צר סלמן-
ב"דבר" מיום  ,31.7.45ד"ש לאריה ;:1ד־
חיטיני; ד&תיחר .ל"חעורב הלקחן".
לקראת בהירות לועד הקהילה לוביץ בת"א קדודתי סוניה סגל ,מתבקש
יתוש!
וער הקהל* החלינו בישיבתו ־אחר.י ~1מ8ד לפנות בכתב או בעל־פה אל
רחוגות
 ,יום חקייגי  — 9.8בית־העס
) (29.7על עריכת בחירות בחושים הקרו־ לפשיץ ,גרוזנברג  6ת"א ,ויבוא על התודה.
ביפ .קדם להחלטה זו ביריר עם הסיעה
תקנית מ!1גרט-ג:טהו13
הספרדית על תקופת גשיאות הקהלה .קייט
הגזנצח; :י?:ר .
1.ט5נ!]>נ[391מ[י11תט^01
הסכם בין שלוש הסיעות בקהלה )פועלים3^18113330£ ,מ1וי
הסוליסטיפ:
נני־ברית וספרדים( על חלופי נשיאים
י .שוקן )נזופרנוג  .5ג־ייי )בריטון(
בקהלה ,כל ארבעה חלשים .למעשה כהנו
נשיאי הסיעה הספרדית וסיעת הפועלים סל של המלון '־ויקטורי* .חיפה רה' שרה
תל־אביב ,רהבת גן-החיות
אחר למעלה משנה ,ועם בוא תורה של
יום :;-י 13.8 ,ב־8.30
 16ליד ,עין־דורי
סיעת בני־ברית לגשיאוונ לישה סיעת
גם
הספרדים במפגיע קיום ההסכם .וכך
קונצרט תחת3 .נ?ת ה^מ־מ
לפנות :סובדוי קסאב ,טלכין 3739
הוחלט בישיבת המליאה .אבל סיעת הפוע-
הפ:צח :זינגר ,
לים הצהירה שללעחד ,יהיה חועלת יוהד
בתכנית :בטהובן ,שובד .8בימ־ ,,דבורדק
שנשיא הקהלת יכהן שנד .שלימה ,כפי
יוהאז ?טראוס.
י
שהמציאות הוכיח־ .הצטרפה להצהיר .זו
ע;6ו!1ל
)1גו(3 5
א5ת ?1היהווי
סיעת בני ברית .סיעת הספרדים לא הס -איוב ,פרקים ל" — 5ל"ה.
יו&יות; צליל הצליליפ לןיופן
תפקה בהחלטה שנתקבלה ,ולרשד ,להו־
ציא 8ת5רוטוקול את הצהריז סיעת הפוע-
לים ,וכשהובעה התנגדות לדרישה זך
—
תכנית ירושלים יום שלישי
עובו את הישיבה .במכתב לועד הקהלה
 :12 .07חדשות •. :12 13 ,גאוני המוסי'
דיברו על שאיפתם לחיים דמוקרטיים בקה-
בארץ-ישראל
לה ,הכנה חללית נ ־חלטות -פה אחל" 'טלא קד' .",גלבוע ,נביצוע איד.יד שננל ,בני-
י
אתק
שלא
בהרמת ידים והחלטות־רוב .ומאחר
ביב -
צוח ל"ר מלקולם פרגינט ; . :1.15במע-
יתה הבנה לדרישותיהם בקהילה — הם גלי תלוגה" .תבגית גזמ?ט ה88קת !י 7א"£יר :נשואים ענין פרטי ד0,דורשים לערוך בחירות חלקות ,שישקפו
יומיות :נשואים ענין פרטי ה8
המזון ,ערוכה ביד -קבוצת .אילנה* ;
את יחסי הכוחות בעיר .תשובת ועד הקהה־  .30נ :הדשור :1,40 ;.נעיפ־ת קלות ; אלנבי :כשכרון הפטלי
לח היתה ,כי תמיד ד,יהה נבונות לערוך
יומ-ות :ס־ן הבלתי מנוצחת
בחירות ,אולם תמיד התנגדה הסיע־ הספ :4.15 -מוסיקה קלה ; " :5הס:ת והשכל'/
נחל העיבה" — ר;;.יר .ערוכה ביר --ו''ו "וגר-י; אי הפנטופ )שבוע 12
רדית ,ומאחר שעתה היא מסכימה לבחירות "
יומיות; אי הפנטום
ס .זהר ,ומוג-נת מטעפ אגודת אייגז 3ל:3.
— ה1־7ת הקהלה מברגת על כן והחליטה חדשות ;  :5.30פי:ת הגוער האנגל-ת" :ג"לור.־ ה5יוטת והיית
על בחירות בהקדם.
יומיות :אנו צוללים עם שחר
" ;8משוט בארץ" ; רשמי השבוע גחל-
אביב ומהמושבלת ,ערוכים ביידי ק .שרי"; .עדן" ההורף :יבחד) ,יג בוע (2
יומיות :ר:חד,
ע :קשרי הדואר עט אידלסח
; ;8,10גי:י :8.25 ;,חדקלי :8,25 :.תז־
מי^י־ יעה־חקיץ* :י&אירע הקןע?;
גיורת שרות הבירור ז  ;5,25תב1י.־;
^,נד,ל ד,דואר הוויע למר הולם ,מנחל רות מוצרט בביצוע תזמורת שדיר .הקילון נלג־ר :על-יןל השאול
לשכת המודיעין הממשלתית ,כי חידוש קש-
'ומעה :צלב לוויין,
טגן רגעי ס -פרנס(- ,מגצח :מ .לאוב.־
רי הדואר הרגילים עם פולין ויתר האר -כינוה .מוסיקת לילה זע־־*" אלגרו  -אלדיי? :מנין לקקו
צות המשוחררות ,תלוי ברשיון מיוחד מנואטי  — 1אנדנט,־־ — ,סנדואטה : — 2ן-רינהי .האל::נת העל־־;־ לגבוע (3
מאת משרד החושבות .הקלות :עשו בזמן
 חיפה -אחרון גק?1ר ־ דיאר וטלגרף עס צ'א:יה גלה אלפרר איינשסייי וההאום ד"ר פ.גרד"יץ .אדאג' -לכ:ור ותלגורת )פילו אגפיתיאכרון? ?;: :־.־ י;8י:ומוו
ויוגוםלאויה.
לבניר ):ס .פרנס( .פימפו"ה מס 39 .במוי
" >י
"
י"
פצצה התפוצצה בידיו והרגתו
גויוי אראגיו ,אליגו־ו —א1דנ>5־ — מנו ארט.ץ :יליל -.נליי;!!
יויילור^ :,ע7י יוי לי;י!:אר
פצצה ד,ת3וצצר ,בידי ילד ערבי בסבי -אטו — כינלה ; א-־ יגיו .יהעיוד ,מ־אילפ
בות בית־לי1כ ,הילד נ5צע קשה .הוב^ האירים הגוצריט גירוקיליפ;;  :9.40כגק עי ־ ־־ר; חיי.־ הבג,יזיב של א- ":
ו
3יריה- :א;י כא1יס
שתך באנגלית.
לבית־החולים הממשלתי — ,ימת.

 3 !3ד י ה

להכירה גל הציור

פרקי היזם בחנ"ך
שמ עו ב ר ד י ו

התאחדות בתי קולנו 1,

־*

ג8ג,"4ן ?ב וניגון קודר ז!1ו מודיעים ,ני נגנו מקסן הנהפך
61

ג>58בוו* ,תועלת-

בן  :7חודש ,נ לקח מאתנו ביום בי כיז מניא ת^'ד(6.8.45) ,

ההורים; טובה ודוז־ גי" גכדג
הסגתא :שפר־ נצה גדינכר*

תיפה

הננו אבלים על מותו של

י 1 7/7£

ל!*§8 $91111

3"1י

היקר באדם ,סהור הבס7ו ,החבר והידיד הנאמן

קין פגט-ה של עוני 1קו0ה־ח1י "מ
צבור רופאי קופת זוו?ים מתאבל על מות

?! נחק

5" 8י

!"3י2שטי1

הבר ירכז קופת חולים

הו0ד ה אי צי

במות החי היקר

? צחק

לוי נש טץ ז ""3

©וניל$

הברות ארגון אמהות עובדות
במעונות עובדים ח'
אנו טשהתפים בצערם
?של המשפהי .הענגלי,
וחברי טרנז קופת חוליט
במות בלא עי :הח -היקר

תנחפ;ו בהמשך 6עלי יבבנין האיץ.

מוסד רדנר למפר

גבעת יהודה

לסרכז קו6ת.חולים5'. ,ק1ד,ל? 11ר 1נכות
ולעובדי קופיה
*1נם איו באבלכמ מגגד גםות

החי י .לויג&ז טיין

על 8ות

משמי הגליל העליון

י צחק ל* 11נש1"0
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לפפם"ר .ואני חוזריפ ואומרים; אין אנו
מאמינים ,שאילו יועי במוסקוד ,את כל
5,-,יטיט על האיש ועל התנהגותו ועל
היחס אליו ,היו נוטים לפרסם שם מע־
שיה ,העלולה רק לי'יגיז את בני הישוב
ולכלול אותם גסוג אנ'6י־הריאקצ>ה .ובל
מי שמעונין שלא יסיקו מסקנות ממקרה
זה לא 7ל האופי הכולל קול שידורי ראדיו
מו-קוה ולא על הכסיסיה של המפלגה
הקומוניסטית בארץ ,המדברת עתה גבוהה
על אחריות ועל אחדות וכוי — עליי לחתום
את הפרשת המוכתמת הואת ע''י הפסקת
יימוד־הזבות על האיש וע"י הפסקת הק־
געוריד ,על הישוב בגללו.

מתאבלת
קין חוסר ע בודה
לטריפ לוינשטיץ חגרתגו
על אכיך ני איננו ,אתד :5ו באבלו.
פמתנכך והבריך לגיתה ח'1
גית הספר לדוגמא

?—-י

למשפחת .ללינשטיץ הש5ו?ה ו
אתכם אנו ביגונכס הרג
קשפחות קלמפבר ברלין ,באר־טוביה

קול ירושלימ

ההנהלה ועוגרי ,מעו עף גת''ן*
סקתתפים בצעיר' ,ג'; חבית הני,לת:י סוגיה לויגשטץ

איני יודע מה מכפר הילדים המקשיבים
נימי הקיץ לפינת הנוער העברית .חו-
ששני שמספרט קטן מאוד ,יהבל .יש מה
ללמוד ברגעי השידור .בכל אופן אני הג-
בהתי להקשיב לפי:ת נוער מעניינת ונ-
אה .כוונתי לשילוח "כיצד היד ,שוברט
>קו5פל;יטוי* הערוכה בידי ס .רייך .סי־
פור מלבב המקרב ללב השו&נ ־ הצעיר
את הקומפוזיטור על הרפתקאותיו ,עלי־
זזתי זתוגתו .פבהר יצירות אשר כל
אחת מעוררת רצון להקשיב לה יותר ול-
הימנע מהעלמות הצלילים בפיאניסימו
אשר מספר הרגעים הקצובים לפינה מח־
ייב אותו .גט שב-ה עשירה ,רעננה .באמת
פינת נוער מאלפת ונאה .רק מומנט אחד
לא נעם לאזני .אין השיר "אווה מריה"
הולב את טינת הנוער העברית .ביחגר
גשהו'&ר בקול נמוך ולא נעים בל עי-
קר .עוד רבות היצירות ־ של שוברס,
•שיגלו ל&טש 8יים עציי ל&עעיה הנוגה.

ב־ות עליי ,בעלה י .לוינשט" ן

הבר מרכז קופת ןווליט ומנהל קרן הנבות.
בד&שכת פעולתו בהושטת .עזרה לנזקקים תמצאי תנחומיט.

הננו מודיעים ביגון ובצער רב על מותו של בעלי ,אבי ,אחי גיסנו ודורנו

נור נחו 0וי שנבסק 1ד*2

ההלויר ,התקיימה אתמול נ־ 3אחר".צ

בבית־מקברות בנחלת־יצזזק.

מנשה רבינא

המשפחה חמתאגלת

ב'דברי" צ הריט אתמול

— תבנית הממשלה הבריטית
'7טנה הנאה תיקבע היום בישיבתה

למש3חח .וישניכפקי תל־אביב
אתכם אנו באנלכם על מלת הבעל ודאב

הראשונה.

_ פתיחת ועידת טאנג'יר נדחתה.
— נ'טל"ו ההכנות לפלישה לי־
פא ./ההפוגה ג־ר.קפות האויר מתוארת
כ שקט לפני הבער.'-,-.
"

נחו 5ו י ש  3י 3פ ק * ז" ל
חכרה קבלנית לחקלאות סניף ראשון־לציון

— פון ,ראש-חממיטלה הסינית,

1ג?יניבטד־החוץ באו שוב למוםקוה.

ביופ ד'  8באוגוסט בשעה  5אווה-צ

ן ו!11ךח

עלית קרוגימ וידידימ לק3ר>־ של

א .ווקס > דיכ? ינסק>י(

—-— 05>-יי—י"-י י*? ? -

סיףוף ד,יי7י 3מ'טוחררימ

ביום השני ,השלישית למותו,

— נראו הניצנים הראשונים ל-־ידיר
הייליפ משוחררים על ידיהמג!־1לה הברי-
טית—.
— פלד2ארש8ל אל2ס:דר ..סורר" במו־
•1ל ק&נאדה...

ל3יי11>1 3
אתך באבל

9

הבריטית

— כמד .יהירים ב8מעלר,
החדק "?
— י שני יהודים מיניסטרים ואחד סגן־
2יניסער.
— ואת א י ד עכחתו
*
י^3לית כה37־
נחשו ,נת־ גו :מה פירוש המלה המשונה
,ליקע־נ8מע" והיכן מצאנוה ז
— מצאנוה פעמים אחדות ב,,אייניקייט"
המוסקואי בתיאור .ליקיי-ההפה שהיה
 9-3ביולי.

גפ ח 5מיושניט

י .ה8ט8^-ן נותב ב.הבוקר'י " :נגר נש-
מעו קולות ,כי צריו להחליף גם אצלנו
את 85,1טלת גמץ ^־הליפ,י האגגליפ >?>/!.
33קלר.ס"
.בינתיים יגונהים ,ני
האנגלים ההליפי לא רק את ממשלתם
ב-־אם גפ את הפרלמנט שלהם .וגשום
זה >?? צורך גפ אצלנו להחליף את כל
הפרלמנט המעופף שטס ללונדון"
•כי גס כל הנציגים האלה ,גל הברי
הוונה** ,הגדול וווםציגצפ ,גם ה 3מיו־ט־
ניפ הם כמו הררי האבםקוטיבה ,גם הם
נבהרי ג1י.יכבר הימיק*..,

——

העייד  -מי^י

——

— מדוע כה דלה יט1־זי8פ8ת
.,3הד יר־קליפ" ן
— מה :3א ברבר ,הלא עורנו הוא סיני ;
קךפי.

י .אפטר ,בח־בי פתיחתו .בירך בר-
כת "שהחיינו'' כלפי הישוב ,ההסתדרות,
מוסדותיה ומשקיה שיצאו בשלום משנות
המלחמה" .לא פעם חרדנו ,אמר בהמשך
דבריו ,א 0נוכל לקשיים שהועמדנו בפ-
ניהם :בהלת האספקה ,תקנות לירידת
התוצרת החקלאית ,מחסור בטיצרכים חיו-
ניים .המוסד המרכזי לצרכנות המאור-
גנת הבטיח את המלאי הדרוש למחוסרי
אמצעים ,ולא נרתע גם מפני סיכוי
כספי.
פיתחנו ענפי מטחי חדשים ,בשנות המל-
חמה הקימונו את "המשכיר זרעים" ,נכ-
נסנו בשותפות ל"המ גפר* ,לבית חרושת
לנעלים "החייל־טפסטיל" ורכשנו מניות
של בית החרושת "שמן" .בסיף  1939עמ-
דו בקשרים אתנו  57אגודות צרכניות
עם  9500חברים ,ועתה יש למעלת טמאה
אגודות עכ 25 ,אלפים משפחות ומעלה.
הפדיון השנתי עולה על שני מיליון וח-
צי .מגמתנו — לחיות קונצרן מס -־

הרי ' 70ההסתדרות ומוסדותיה.
כוחותינו והנסיון שרכשנו מאפשרים זאת

נצטרך להגביר את כוחות הארגון ולהכ-
שיר כלים נוספיס .בשנות המלחמה לזיו!
גידולנו מהיר .התקדמנו בקפיגת הד-
רך .נ*קרך להדביק את ההתפתחות ול-

הכשרת .המחנות ־ העו?י*0
בית־הערבה — 5.^1945

יץר 8ועלי גית החרושת ליהלומים .בריק. -
9שר.תף בצערם של מי 3111־ ! 83נ2שפ1־[1/11
במות עליהם ה&ם ז''ל־

!

8נר

בן נשלחו ברכות הבראת לחברות וחב-
כן
קשרינו בעיקר עם אבגליה ואמריקה ועם
לפני פרוץ רים הנמצאים ביית החולים בילינסון :ג.
הארצות הסקאנדינאויות.
מאירםון ,א .הפט ,א .לוינסון ,א .בקר
המלחמה שלחנו שליחים לרוסיה .נשתדל מאיו
לקשור קשרים גם עט המשק הסוואטי .וי .כהרשק.
מילואימ לו־ו-ח
הגדלת מפעלנו מחייבת הגדלת היננו
ד .כהנא מסר טילויאים לדו"ח .תפקי-
העצמי ,שיגיע השנה ל־ 400אלף לירות
ובמשך  3השנים הקרובות נצטרך לחג־ דנו לשמור ע 7גובה הפדיון המתקרב
לרגע מיליון לירות לחודש ואף לעלות
לרג
דילו עיד ב־ 300אלף לירות.
עליו .אנחנו מוסד קואופרטיבי של פו-
עליו
21די א31רה לנן&דריס
עלים והרבה דברים המותרים למסחר
אחרי דברי הפתיחה הזגיר אפטר את עלינ
אבידותינו :ב .גצנלםון ,א .גולומב ,א .פרט
פרטי ,אסורים לנו ,גם אם הם מבטיחים
תוהים .בצעדים זהירים ניאלץ לפתח שי-
רבינוגיץ וי .לוינשטיין .הקהל כיבד את רווד
טה של חובת קניה רק אם .המשביר"
זכרם בקימה.
יוכל לרכז את קניות חבריו לא יהיה
כין החומר שהומצא לציריפ
עוד מתווך מסחרי בלבד ,אלא יונל
גם סקירה על "המשביר'' בראשית יגיד
למל:
למלא את עיקר תפקידו כלפי חבריו.
תרפ"ד שחוברה על ידי ברל כצנלסון,
נבחרה נ'טיא־ת  :ז .איסרזון ,י .אפ -בהט
בהמשך דבריו עמד במיוחד על התפתחות
מפעל הזרעים ,שבו החלו בנסיונות צנו-
רת ,רות הקטין ,אםף ולקומיץ ,ש .נו־ כפע
עים והגיעו עד לאפשרות של אספקה
סוביצקי ,א .קזנצ'י וי .רייך.
י למיג
למשק החקלאי כולו ובקרוב גם לארצות
את "-עירה 2יר3ו :
המזרח התיכון .הנסיונות במפעל הזרעים
ב ,לין בשם חברת העובדים .ד .הו־ המזו
ילמדו אותני גם איד לנהוג בענ5י הפ-
רוביץ בשט הסוכנות היהודית שצירף גם יל&ו
עולה האחרים.
את ברכתו של א .קפלן ,י .פרבר בשפ עול!
ברכות לאנגליה
 .8.0היפה וי .שפאן בשט ברית הפיקוח
בגמר הישיבה נשלחו ברכות לקואו-
בו
של הקואופרציה הצרכנית .נתקבלו בר־
פרציה הצרכנית באנגלית ולנציגי הקו־
כות בכתב מאת  .מועצת פועלי ירושלים פר*
אופורציה שנבחרו לפרלמנט הבריטי .לממ-
אופ1
ומועצת פועלי תל אביב.
שלל
;'8לחו? נרכה ל3ינום הציוני
שלת הפועלים באנגליה נשלחה הדרישה
3לונדון
לעזן
לעזור לנו בהגשמת השאיפות הציוניות.
המשך הועידה
ובו! נאמר :נעמוד כחומה במלוזמת
לביטול הספר הלב־ ,בעד עליה גדולה
— היופ ב־ 8.30בבוקר באולם .מוריד",
על הכרמל.
־
ובעד תקומה מדינית.
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מריק גליקטר

בנימינה

על משא־ומתן להקמת קרן ליד ,,קו5ות
מלווה וחסכון לעובדים" ו"הלוואה וחסכון"
— למתן הלוואות קונסטרוקטיבית לחיי-
לים משוחררים )חוץ מלצרכי שיכון( מסר
א .ז ב ר ס ק י בכינוס מנהלי קופות מל-
ווה ,ביום ד' שעבר.
הקרן תגייס תחילה  200אלף לירות
)לעומת  600אלף הלירית הירושות לפי

אתך אני בעינך
סניף ויצין ,כ3ר־תגור
בזה אנו מביעים את תודחנו העסוקה
לכל ידידינו ומכרינו אשר הביעו לנו את
השתתפותם בצערנו בהלקח מאתנו

היאבינוקר  3ת  1ל־  3 1י ק1

נהל על יסודות משקיים :לפי ההצעה תתן
הלוואות בסכומים עד >—250ו 30לירות,
ברבית קטנת ולזמן ארוך )עד  5שניט(,
אולם תדרוש בטחונות מספיקים להחזרת
הכסף .בהון הקרן ישתתפו הסוכנות היהו-
דית ,אפ''ב ,בנק הפועלים ,וקופות מלווה
וחסכון לעובדים והלואה וחסכון.

עידוד השיגון והבניה
י

התפקיד השני העומד לפני הקופות בע-
תיד הקרוב הוא התבוננות לחידוש מפעל
השיגון ,בפרט במושבות .החברה ,נות־
י
עובד;'  ,שבה משתתפות הקופות ,גבר
ריכזת בעורתת של הקרן־גקייגת קרקע
ל־ 3500יחידוודשיכון ויש תקווה להגדיל
את העטחיפ עד ל־ 5000יהירות .כבר
הושקע בזה קרוב לרבע מיליון לירות ,מהן
•על ידי המשתכנים למעלה טשליש הסכום.
לעידוד הבניה המאורגנת יוקס י טוסד משותף
לסוכנות ולמוסדות ההסתדרות שיגייס
תחילה  50אלף לירות הון־עצמי ,ואחר כך
יכפיל את הסכום עד  100אלף לירות וי־&תף
פעולה עם מוסדות כספיים אחרים במתן
הלוואות למפעלי שיבין מאורגנים ,לבש־
תוזל ? הבניה ,בדומה  .לקונםורציוס ההסתד-
רותי 9הנטיוו הלוואות בתנאים גוח־ם
לאלף הבונימ הראשונים גשינון ההסת-
דרותי לאתר הוזלת הוצאות הבניה.
בינתים הוקמה קרן מיוחדת ,משותפת
לבנק־הפועלים ולקופות המלוה ,שמתוכה
ייגתנו הלואות
גם לבנין ל־ 7שנים )ואולי
במשך הזמן
ל־ 10שנים( ב־^ז לחברים
בעלי מגרשים בודדים ב&ושבה ,הנאלצים
מסיבות שונות לגשת מיד לבנין ביתם.

סוגיה ועמנואל שנס' מהנדס

־

מדיניות ההלוואות,

בהרצאתו של א .זברםקי ובבירור שבו
השתתפו כל מנהלי הקופות וחברי הנהלת
ברית הפיקוח לקואופרציה האשראית העו-
ברת ,נשמע הד הויכוח על מדיניות -ההל-
וואות של הקופות .היו שדרשו לשוב לשי-
טה הקודמת ,כשהקופות שירתו רק את
החבר הבווד> אילם רבים אמרו ,שהגידול
המתמיד ושינוי התנאים הכלכליים בארץ
חייב־ בתקופת המלחמה ומחייבים גם כיום

,

כאי ה ככרית .ד;,ש1אי8

י

חיפה
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להגנות חלק מן האמצעיס המצטברים בקו  1לחבר ההנהלה מנחם 1רח ל ורפ ל
פות — למשקים חקלאיים ,לקואופרטיבים
ולטוסדות משקיים מקומיים ,כי גם הם אינם
נרכח םזל-טוב לנש!אי בנם
=
אלא ריכוזי חברים ,ב־רך־כלל הוסכם,
ח יים עם בח " ל
שאין זו שאלה של עיקרון אלא סל בהינד|,

|
|
|

זהירה בשעת מתן ההלוואות ושל הנכונות
להיענות לחבר הבודד בשעת
הצורך, .זאת|
|
ההנהלה ושברי הצרכנית רח1ב1ת
גם עמותה של הנהלת ברית הפיקוח.
|||||||||||||||||||ןןןןןןןןןןח
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גענין מדיניות ההלוואות סיכמת הנהלת
ברית הפיקוח שיש להמנע בחדשים הקת־
ביק מהגדלת יתרת ההלוואות .לשקוד על
לרחל ומנחם ורפל
חיסול ההלוואות לזמנים ארוכים שניתנו
נעבר" ^נעל הגדלת הפקדונות לזמנים קבו-
םזל־טוב
נשפע ברכות
עים ,כדי שאפשר יהיה להיענות לתביעות
לנשואי בנכם ח"ם עב־ל
החברים ,ובמיוחד לחיילים* המשוחררים
ולקשתבנים ,בבוא שעת הפעילות הכל-
לאה וישראל פנרר
כלית המוגברת.
א .זברפקי תבע להקדיש תשומת־לב
מיוחדת להקמתן של ק ו פ ו ת־ה ת ג מ ו־
ל י ן במקומות העבודה השונים ולקשירת
קשרי־קבע אתן ,בהיותן אחו המקורות
החשובים לגיוס אמצעים לזמנים ארוכים.
עם פתיחת הכינוס אמר א .זברפקי 7ברי־
?^ח??י ? 0הן ?7ת הבן
אזכרה לברל כצנלסוו.

לרחל שטרסנז!

מוו^נינ* נ&דףיכיט ?נ3ריפ בימאוית
סיור במחנה הימי נקיקריה-תכנית להקמת ,מרכז להכשרה ימית-

עובדי בר ת החו גים ני?ינס;7

{

משה מט

מטעם חבל ימי לישראל נערך אתמול בנהריה ,שבי־ציוו ,טבריה ,כפר־ויתקיל
סיור במחנה הימי בקיסריה .המחנה — חדרה .,אשר בה םלמדיט שחיה לתלמי־
<
ברכות לבביות
•
לשלושה שבועות .בין המשתתפים — דיס ולנוער.
1
להולדת ה ב ת
בי'כ העתונות ,סופרים ודייר יונה ,יר'ר
חי''ל הוציא שתי חוברות לימוד ,ובן
ו
ההסתדרות הציונית בדרום־אפריקה .האור -חוברת לזכרם של  23הימאים שהפליגו
מנהל העבודה והמפקחים בעורות הנקיון בעת*א <
חים נכחו בשעת בחינות הגמר בקורס
במ
נעדרו.
ומאז
המלחמה
בימי
לסוריה
|
שך השנה עומדים לסדר  15מחנות,
דרגה ב'.
* ויגרורי ,ש0ק ,רק ,וינר ,רולניג'קי1 ,זהרנקרנץ ,טפיז} .
ו,
גמיפקך שנערך בצחריס
• י
שבהם יכשירו  600נערים .לצורך זה יש
ולקר ,בלבוס ,פולק ,ליבסנשסין ,גנן ,שי -11ולבכר *
הביא מ .זי5יסט את ברכת מרכז החבל להקימ מחנה קבע — "מרכז להכשרה
ודיבר על התפקיד הגדול הנועד לנוער יפית" ,ר,וא ישא את שמו של דוד פלו־
העברי בעבודות השונות בים .ד"ר יונ -רנקין "7ל .הקמת המוסד תעלה  20אלף
שקח לראות צעירים יהודים חסונימ ,לריות .העיכוב עתו! — קביעת המקומ.
היודעים את מלאכת הים כראוי .סיפר תוקם גם ,בעזרת המוכנות היהודית ,תת־
על הימאות בארצה וסיים בתקור ,שצעירי נד ,לחקר הדיג בארץ.
גידול מתמיד של הקופות
התקציב השנתי של החי-ל
ישראל לא יפגרו ג 0כימאים .המסיירים
,
ו
גפ במחצית  1945נמשך בקופות  -גידול
שלישיפ
שגי
אשר
לירות,
אלף
24
—
הישנה.
בקיסריה
גם
ביקרו
ברכות לבביות להולדת ה ב ן
מתמיד ,ללא דילוגים .בסיף יוני הגיע
/
/
שיחה במ'&ק
ממנו משתלמים על ידי החבל ושליש
מספר הז/בריפ בקופות העירוניות ובקופות
תגדל1ה 5לבן לאמן לארצו ועמו
במישגות ובמושבי צוברים לו 28.000ילעו -לאחר ארוחת הצהרים ,נערכה שיזור ,על ידי הסוכנות .עד לאביב הבא ייבנו
ן
/
בחדר האוכל של המשק .י .פרישטן דינר ל&ען אגודות הנוער  2סירות.
י
הק3ו!־ח במחנה
,צ1רך גחי,1ץ־ הימי .עו!ה עץנזקיס
גל ד
.
;
.
;
משפ' בו־ אביחיל
הח־
ני
סיפר
זלמן פרח ,מדריד המחנה,
נימאות  1000בחורים בתוך אגודות
 .קלן ?ק?3ון עולים
משפ' עצמ־ן בני-נרק
ספורט .למעלת מ־ 1000מגוייגויט נמצאים ניבים היו במשך ששה ימיט בהפלגית
י
,י
משפ' וים תל-אביב
ארוכות מראש הנקרה עד לעזה וחזרה.
בצי.
ע''קו  .3ג צג לפון
;
;
.משפ' כוך פתח־תקוה
במחנה —  80איש ב0שך  21יום .יתר הימים הוקדשו לאימון ועיון .הגיל
תל-א&יב^ועד #יבדי *|ונייטד 0ילם
ו
סרביס —  25לירות .עובדי ועד תל־אביב מסיימי מחנה זד ,ידריכו את חבריהם .הממוצע יגל המסיימים —  ,15ביניהם
*
לירות .בקורס משתתפים אנשי "הפועל" ^צופי -כמה צעירות.
לתאיחח? ,ל ידן טי.1קוב0קי — ?5
כפר ימי חקלאי
פלדמן .0 ,ים" )חברי "אליצור'' יצאו שלשום למוד־
המשכיר המרכזי; י .הוכמן ,מ.
/
לחברים יצחק ילוטי שפירא
אחד מחברי המשק סיפר על ימי הב־
ו
הורביץ ,ארליך ,בריש ,ב''צ נורודצקי ,ב .נה( ואילו אגודת .זבולון" עומדת מן הצד
כורג ,ד .בליי ,מ .קאוס י .ורדי ,מ ,פמז ,ואינה משתפת פעולת עס הבל ימי ליש־ ראשית של הנקודה ,העומדת זה  6שנים.
<
ברכות נאחולינו
{
ומאבקה על כיבוש הים והיביגי ?.כאחד.
מ .כרמי ,ז .לקר ,מ .חברוני י .סיטל&ן ,ראל.
להולדת ה ב ת
{
ן
במשק — מספנה הבונה סירות ,לצרכי
הרכב החטיבות הימיות
ד .טרנוס ,ח .ססח ,א .פרנקל ,ש .קפלן,
רעננה
פועלי
מועצת
•
מ .זיליטט מסר על הרבב החטיבות דיג ילאגודות הספורט .במקום — 120
*
ד .רחמני ,א .רק — כל אחד לירה אחת.
מפלגת פועלי אר'ךיעזראל — רענ;ר.
,
•
הימיות" :הפועל" " ,600זבוליך  ,250חברים .הם זקוקים לקרקע נדי לבנות
}
{
תר יולך — לידה אחת.
!
ארגה אמהות עובדות — רעננה
בסך-הכל עד היום —  30.155לירות .צופי-יפ  150ו"אליצור" )נוער דתי(  .100בפר ימי חקלאי ראוי לשמו 5070 .מהכ־
ו
קבלת פטודנטיפ חרעוימ ?ת3ניוו בבית הספר הימי בחיפה לומדים  90תל -נסות המשק הן מעבודת הים.
עם סיום ממסיבה הודה מ .זיליסט ל חב-
מידים .כולם נתמכים על ידי "חבל ימי
ן  .לחברינו יצחק ולוטי  .ק91יףא
העברי בחיפה לשנת תש''ו
<
הנהלת התכניון מודיעה :לשנת הלימודים לישראל" .עתה נפתחו סניפים הרשים רים על הכנסת האורחים היפה.
?
קבלו ברכתנו הנאנונח
<
*
תש"ו יכולים להתקבל מועמויס בעלי הש-
<
להולדת הבת
•
כלה תיכונית ,שמילאו לפחות י שנה אחת
,
,
וצבי
הדסה
ברלינפקי
אסתר וצבי רבי'ן ,לאה ויהודה
ברזלי
של שתת לא>,נ1י א/7>1?1 1רך 1מחובת
,
/
הישובים בגוש הם :בהדרגה ,בית־חנן\ ,
רבקה ויצחק ע בשביץ ,חיה ופ0ה גרסלי.
אחרי מספר פגישות בין באי־בוח
השרות .עולים היושבים בארץ לא יותר
[
/
משנה אחת — פטורים משרות זה .ההר -ישובי העובדים במחוז "לוד" נקראו בית־עובד ,בן־שמן ,גבעת־ברנר ,גבעת
שמה לשנת הלימןדיפ הראשונה בסוף שתי אסיפות כלליות ובהן הוחלט להקים השלושה ,גבעת־חן ,גבתון ,גזר ,גל־און,
אוגוסט .עלון המודיעין ע? הלימודים רעד של גוש ישובי העובדים ביהודה גליל-ים ,גני־עט ,גת־ריטץ ,היובל ,השוה"צ
בתבניון ואינפורמציה — במזכירות התב־ בדי לרכז את העניניט המשותפים לישו -ו' ,הולדה ,הפץ־חייט ,טירת־שלום ,קב'
בים האלה .תפקידי הועד; נציגות כלפי יבנה .ירקונה ,כםר־אונו ,כפר אוריה,
ניון העברי בחיפה.
השלטונות בעניני מסיט ,דרכים ,ברי־ כפר־אז"ר ,בפר ביל"ו ,כפר־הנוער בך
78יטי מאוריציוס שהתגייסו
הש םברכים את חברנו
להי'ל — גארץ
אות ,שפירה ,עזרה חקלאית ,שירותים שמן ,בפר מל"ל ,כפר מנחם ,כפר־מרמר
שאול רוטברג 1רו1יתו
בארץ עושים עתה  28פליטימ ממאורי-
מוניציפאליים־אדמיניסטראטיביים ,ועוד  /רק ,כפי סירקין ,נחלת־יהודה ,נטעים,
ציוס שהתנדבו לחי"ל .שמותיהם :גרוס ,טיפוח הפיתיח־
חברתית־
פעולה
החקלאי
!
להולדת
הבן
רוזנפלד ,ווליש ,זמדטג ואלטר ,לוונה"ם ,תרבותית ביךישובית .י .לדמן מגען נב -נען ,עיינות ,רשפון ,קב' שילר ,שני בי־
לינםון ,שכ' ביער ,שפייט,
הילר אלזה; זיטניצקי ,מנטל ,לוי ,פישר ,חר כמרכז ועד הגוש.
קשפיצקי ,הובר ,גדרמי ,גנז ,מינץ ,לנגר,
0זיל מנה ושבדין
הטשל ,אורזולק ,ילינק ,נוימן ,וילדורף,
לאוטמן ,פרידמן ,יצקוביץ ,שר ,מונק,
טורוגץ ,וינטר מ ,.וינטר ד ,.הרבסט,
גדינפלד ,מנטל .המעונינים להפגש אתפ
ת3י^ ת ז?יק?ו2ים הדוק?*4יימ 3טהו 7ירושלים
יפנו למועדון החייל ,רח' אחד העט ,19
ביים ד' ב־ 6בערב.
המוכתרים היהודים של הישובים החק -את שארית הפליטה באירופה והביעו
הוגדלה מיכסת החופשה
לברוך ואידה פריבר
השנתית לאיים במחוז ירושלים נפרדו אתמול ממו -נכונות לעזור לקרוביהם ,שניצלו מגיא
לפקידי הקואופרטיבים
השבוע נחתם הסכם בין א .שכטר מטעם של המחוז ,י .פולוק' היוצא לאנגליה ההריגה באירופה להתנהל באדמת המולדת.
יהולדת הנכדה
לחופשה ממושכת .המוכתרים הביאו לפני
תביעת
את
להביא
סולוק
ממר
בקשו
בי'כ
הרשנהרץ,
מרכז הפקידים ובין ש.
הם
תביעת הישובים
את
מושל המחוז
לי צחק ולוט 1שפי רא
מזכירות
במחוז ירושלים ,להציל הישובים לפני הממשלה המרכזית בלונדון.
הקואופרטיבים להובלת נוסעים החקלאיים
באוטובוסים ,על הגדלת ג1יכסת החופשה
לה 1ל ד ת הבת
!
השנתית לכל הפקידים
לקראת ראש חודש אלול
נקו&וקרטיבים  .לקראת כחירות לועד הקהלת .
ברכות לבביות
הנ"ל :בחמש השנים הראשונות — שבו-
הנהלת .המקשר" העמידה במה אוטובוסים
בישיבה ביום א' מסר מר סלומון דו"ת
הששיונ
עיים בשנה; גל.השנה
שלועה
—
מפעולות ההנהלה במשך החודש האחרון :לשירות הקהל הנוסע לקבר אבית להר
דםח-הכזבש
|
שבועות; משנה האחת עשרה — חודש הטיפול בעניני ההתאזרחות ,מצב השוטר הזיתים ולקבר רחל .להר הזיתיק יהיו או-
ימים .תוקף ההסכם 5־ 1ביולי .1945
.היהודי ,שאלת מינוי ועוד ,לשיכון עולים ,טובוסים בערב ראש חדש אלול מ־ 5בבוקר
ועוד .כן עמד על המצב בעיריח -המליאה עד שעד 11 ,לפנה"צ ,מרח' אגריפס ומרז'/
דוד ילין בשכונת הבוכרים מחמת המחסור
דנד ,בשאלת מינויי ועדת מומחים
/
להכנת במכוניות יצומצם השירות משעה  7בבוקר * לחברינו :מזל ואברהם גל וס לן א
תערוכה לעבודות תפירת
הבחירות לוער הקהלת .כיון שלא באו לידי
להולדת הבת
י
בית הספר המקצועי לבנות קיים רק  6הסבם בשאלת אישור המומחים ,שהוצעו ואילך ,ולפיכך מתבקשים הנוסעים להקדים
>
חדשים ובגמר הלמודים הציג תוצרתו בר -על־ידי ההנהלה — הוחלט להחזיר את בנסיעה,
מערב ראש חודש אלול ועד ערב י61־
בים 25 .ילדות ,רובן מעדות המזרח ,למדו השאלה מהרש להנהלה ,שתקבל החלטה
לי^לית תבן
,
,
בתקופה קצרה זו למודיפ כלליים ומקצוע בתוך שבועיים ,ואם לא תתקבל שם החלטה הניפוריפ יהלכו אוטובוסים כל יום משער.
/
0 .0נ בך כ;/ ; /1
התפירה והגזירה .התערוכה ,באולמי מעון פה אתד — יימסר לועד ך.לא,למי ענין הרכב  8בבוקר עד שעד 6 ,אחה"צ לקבר רחל.
האוטובוסים יצאו ממגרש .אגד".
הילדים ,הראתה את התקדמותן בידיעת הועדה.
לנטכח העבודה הכגלית לפועלי ח־א והסביבה י
? /
המקצוע ,מעבודה של מתהילות ועד תפירת
ים
בקהלת ירר&זלים
שגלות נושויגוזווז לפי הזגעית ,מ*ית מתו-
ארגון העובדות ה סוציאליות.
בישיבת מליאת ועד הקתלה העברית
שבי המושבה ביקרו בתערוכה וקיבלו הס-
ליום ב' נמסר דין וחשבון הערב ב־ 8.15פגישת חברות בבית־החלוצות.
אור
בירושלים
ברות מפי המורה למלאכי ?.ג .רינפלד.
;
על פעולות הנהלת הקהלת בחודש האח -כסמינר הפועלים ,הערב ב־ 7בביה''ס
 4ל8שפ1זת ס ג ד ק ,מקור ברוך ,ידושליס
>
תורת
ב־8
ספרלת
כנעני:
ר.
למל,
עברית־
בית ספר זה ,המשותף לנוער העובד רון ,ובתוך זה על הפעולות שנעשו בקשר
י-
 5ברקת נח־ 0לנשו* 1כתם צהיה
{
ולארגון אמהות עובדות ,רכש לו שם טוב
הלשון העברית.
למצב בעירית ירושלים.
במושבה.
במפלגת כ-ועלי ארץ-ישראל
י .עברי וב י^נ ,ת*א \
\
אחרי זה נידונה בעית הרכבת ועדת
הערב באספת תא עובדי הועד הלאומי,
כתנועה
לאחדות העבודה.
הערב אסיפת פועלי בנין עם דון .ב־ 4המומחים להכנת פנקס הבוחרים והבחי -מחלקת החינוך ,הקהלה ,ומגבית ההת-
י
לד"ר א .רמיגולסקי ורעיתו
בדירת התנועי־ ,ישיבת 1,1עדי ,הארצית רות לקהלת ירושלים .היו ויכוחים בין גייסות :לאחר נצחין הפועלים באנגליה;
לעניני התימנים ,ע 0חברי המזכירות האר־ נציגי הסיעות .נציג הריויזיוניםטים ביקש דרגי פעולת התא :בחירת הנהלת תא!
להכניס שנויים בהסכם שלפיו חזרו הרי־ עם מ ,גר־עם ומ .בוטקובםקי .ביום די הרי
(
ברכה לבר םצ1ה של בנם בנימי{
כינוס ארצי ליוצאי סמורנון
ויזיוניםטים לקהלה .מאחר שלא הושג צאת פר51י גולדמן :מדינה יהודית למש-
בשבועות האחרונים נתקבלו מכתבים הסבם בישיבת שלשום בדבר ההרכב האי -מעותה בנסיבות המדיניות ולאומיות של
להחליר
הוחלט
רבים מסמורגץ שבפולין .רבים מבני עיר שי של ועדת הבחירות,
החברים והילדים באיל|ח השחר
המומ -ארץ־ישראל.
זו נמצאים בחדרה ,והם קוראים לכינוס להנהלת הקהלח את דבר מנוי ועדת
הרוצים להשתתף במועצת המפלג!? ליום
הקהלת
הנהלת
ואם
ארצי בשבת ) (11.8ב־ 10לפנה"צ ב"חוף'' .חים להכנת הבחירות,
השנה לברל ,בליל שבת ) (10.8בתל־אביב
לא
תגיע לידי החלטה פה אחד תוך שבו -יירשמו כמזכירות כל יום בשעות ,1—11
ברומית אבל אנו עו-מדימ
8
הועד
להנהלת
השאלה
 //עיים _ תיעבר בל
לאסתר ויצחק טסלר
 ;8—5יצאו ברכבת ביום ו' ב־ 4אחה"צ
{
בחירות
;1
על קברו הרענן *ל חברנו
ועדת
למנות
שתתבקש
הלאומי
|
ויחזרו במוצ"ש .פרטים במזכירות )טל.לקהלת ירושלים.
?ד /77?;,הבן ברכות ?בבר ות
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§ זלמן ממיק( ש.חט

העברית

מת  27.000בראשית  ,(1644הפקדונות עלו
ב־ 410אלף לירות )מ־ 2,210אלף עד ל־2.620
אלף לירות ,מהן לזמנים קבועים  480אלף
לעומת  410אלף לירות( .הלוואות חדשות
ניתנו כדי  500אלף לירות )לע1מת 394
אלף במחצית הראשונה של  .(1944יתרת.
ההלוואות גדלה ב־28ג אלף לירות והגיעה
ל־ 914אלף לירות )לעומת  786אלף בסוף
,(1944
 8095,מכל הפקדונות בחשבונות עו"ש
נשמרים במזומנים ובבנקים וונניירות־ערך
עוברים לסותר( ,והקיקיון של שמירת רזרבה
מכסימאלית בצידה ליקוידית ביותר ,הריהו
הקו העיקרי בפעולתה של בריר .הפיקוח.

ח" 3ז ילכד ג

החופה התקיים ביוס הי לי מנחם אב
) 9באוגוסט  (1945בשעה  5בקפה כרמלי
בנימינה -קרובים ,ידידים ונזכרים "
סוזנזניס,
הזמנות פרטיות לא תשלחנה.

ליו *ק ופת-טלוה לעובדים* ו ^ היואה וחסטף

חישובי המרור לטיפול בעתי־ החייל( ותת־

מי יצחק לוינש& ין ז"ל

קמזבה הזד ,של קולקין .איש ם.ו .ופע-
ליו אינם עשויים לקרב לבבות

גמד .יהודימ ל

,שהחיי;ו-

מ ש ה נ .ק ג " י!

שוחרר משתתו בצ3א וחזר ?נהל את

? מתאבדים ביחד עמ משפחתו

קבלי את השתתפותט־ הנאפנה
ג&בלר הכבד.

!ןל 3י מגילימ .חקומו;י=טים

*~~

כ־300
מושבות ומהערים באו לועידת "המשביר
המרכזי" ,שנפתחה אתמול אחה"צ באולם
.ביתנו" בחיפה.

חברי מעונות ונוכז-ס חי

אמרנו ,לא מתוך תנ?יט-ת אלא מתוך
גישר;5 ,ורית לענין ,כי פרשת מ .קולקין
והרדי6ו 1.עליו הגיעה לראדיו מוסקות
גמקר ;,מידי אחד ,מודיע זריי ,שאינו נשען
7ל שוט חוג מדיני ,ד5,תיימר לראות את
?צמו אחראי .והנה — באי הפרסומים
ב"קול העם'' גז 26-ביולי ומ־ 2באוגוסט
זהעידי :בעסק הזה ממשמשות ידי המפלגה
ד,קומו9>:טית בארץ .שולקץ עצמו ,גיור
•.מערגה ,פירפם ב"קול העט" מכתב לפע־
ךגת ,שבו הוא מתחמק מתשובה על הפר-
קים שפורסמו  .נגדו בעתונים' באמתלה
;*י ל0טי ,מכבידי הוא להגיב על כך'.
ומגג* שהעוון הקומוניסטי תז&פלגה הקר
ט,־!יס0ית בארץ ,מגינים עליו — הגנה
קרצופד ,התקפלת על מיםלות הישוב ועתו־
ני,-,ס _ >; 1תשכנע איש ולא תוסיף כבוד
למגינים .ואם ,קול העם" מעונין באמת
לשים קץ להתיוות תחת הישוב וההסת־
זרות ולהכשלת ,המאמגים'' והשאיפות של
הישלב לקשור קשדי־ידיוות עם ברית
המועצות — .עצתנו לו :ירפה 1א  8קרגות־

הננו מתכבדים להודיע בזה כי

5לה מ 25-מיליון לירות
למעלה ממאח אגודות  25אלן* משפחות ; פדיון שנתי למעלה
איחמי ה3ראה
צירים ואורחים םהמשקים ,מה־ תקן את ירכי הקניה 1ד,פכירר .,נחדש את

התפתחות ..המשביר המרנזי-

י .מ; .יימאל

ת 0•/

חבר

י

ה1הלת1ו

לקהל לקוחותינו הנכבד

סקירת העבר וסכ"ת הע תיד
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"קייוץ — צעיר ,החברים הס בגיל
ןשרים ומ$לה .יש תינוקות ,והתחלה של
גךילדים ,ואץ עוד ב־ת־כפר .י~ בית־
?:רו ,.-שלוע־ קכריב .חוגרר מקו ::במר-
*!ק גד .מן הישוב .נשתל־ עצים .ובנוף
•חדש קובשמג ;:אחרי הבריכיר ,והמגדל
והגתים ה^לבינים מזדקרת גם נק'דה זו,
ש־י* כה אופיגית לכל ישוב :בית־קברווע.
והנר .היה דיון בקיבוץ על צורת המצ-
גות .תהילה הקיסו כצבור! אינדיויה;:־
ליות לכל הלל .קמלו במשהו את תבונתו
הטיוזודת של הקרבן .הנגיסו איזה ץיטור,
8ו פגוק שמתאים לו .במנהג אבות ,לפי
:3והג היו מנמלים אי,, 1הכד,ן* ו"הלוי''
ן" ישראל'' — .את התורני לאת איש־העבו־
דה .הסתכלת במצבה — וידעת טראש טי
ה.־א השוכן עפר.
1תע1ררה בקיבת השאלה על צורות ד8,־
$בור .יבית־הקברות .היה דיון ,והובעה
הדעה; כשם שיש שויון בחיים ,צריך להיות
שויון אחרי המות .אסור להבליט את
לגרונו של הנר ,חוץ ממקרים יוצאים מן
הכלל ,היה עויון בהלבשה ,כאוכל ,בחיגיר,
— יהיה שויון גב למתים .המשך לנאצות
לאידיאה ,הוחלנז באותו קיבוץ לבנות מצ־
גות־,מכ!:נדארדי' — ,דומות.
החלטה" זו של קיבוץ צעיר לא נראית
>י ,ובדאי שידונו עליד ,במאוחד ובמשותף.
אין בזד ,משוט הברח לתת לבתי־הקברות
עורה של קסרק .11החוק היהודי דאג לה-
ביע את רגש־השויון בפני רוממות המות.
גל בר־מינן מלובש תכריכים של בו— ,
ז>א של משי וני־ו:רות כנומזג הנגריגנ.
*ר המצבות היו -אינדיוידואליוונ ,ובמצבות
קללו גוגר גמשך ללוות סגנון עממי ,אמנו־
3י.
חדר־מ&גו"יפ שבקיבוץ איננו םטאגדארתי
גפנים .כל אחו משתדל להבנים משהו
גטעמו .למה לא יישמר הובר גם במנוחת־
עולמים גבית־הקנרות י
לעקרו,־  79סויון אפשר לתת ביטוי בתק־
5יב .גלוסי :ד&חיר של מצבה שוה בש־
ביל כל אחד .אין בונים אוהלים מיוחדים
גקזכיל צדיקינו -אך את הצורה קל המצבה
*פ?ר לגוון.
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חדר הרצל סגור

ה" עי ר'עונד סניף ימת־גז_1

מבקרים עי לאתר ראש־השנה.

אשר נקטף מאתנו
שוקק ח"ם ופעולה

9

במשמרת הצעירה ,העדי ב־8.15

לרגל תקין בדל ,הבית בלשכה הראשית פגישת משתתפי הכינוס "ארצי השני
של הקה''ק .יהיה "חדר הרצל" סגור בפני .,יום ברל" .החברים שעדיין לא נרשמו

יירשמו מיו.

עפולה
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הנה? ת רו2רבנר ה 7ין^ ,ך
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