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,פי.)" ז!"ד ̂וייצמאן:;השוהה *במווייץ
-.'?לשם;.?נופש(:גאס-יי-יהיוס-!במסבה ?שניער?

פה ולכבודו באוניברסיטה של פייבורג,
בה ?קבל את תואר הדוקטור למדעי

הטבע' לפני י המשים שנה.

?ד,וא הצהיר שישראל "רוצה

ומוכנה" לערוב לכטחונפ ול-

אפשרות מלוי תפקידפ הנור-

המקומות ••הקדו- מלי של כל -
שים בישראל מאזור היהודי
של ירושליפ, ולהבטיח גישה

חפשית,אלימפ

פקוח בינלאומי •?ישרת את •כל
הנוגעים כדבר

"נקדם בברכה פקוח בינלאומי ישיר
על המקומות ־הקדושים •ועל .מוסדות
הדת< כך שהערובות הללו ויהפכו .למ-
שצעד ציאות ממשית. יאנו מאמינים ?
כזה-;ישל 'פקוח בינלאומי המלווה
בערובות ?של מדינת •ישראל! 'ישרת
את; האינטרסים והדאגות של הנצרות
ושלי מדינת ישראל גם יחד. אנו? סבו-
רים שקיימתי אפשרות למציאת הרמו-
ניה מליאה יבין 'האינטרסים של ?שניהם".

שראל -הכינה תפקידה י
דייר ווייצמאן ציין שהוא מוצא לני
בון להביע את עמדת ישראל .בענין
ירושלים, בפריבורג דוקא, משום שהיא
משמשת כ"אהד המרכזים החשובים של

העולם הקאתולי".

"מאז הכרזנו .על מדעיותנו הבינונו
את חובתנו ?כלפי הצבוריות הבינלאו־
מית בענין השמירה. על .בטחונם ותפ־
קודמ הנורמאלי של ;המקומות הקדו-
— אמר הנ--שים .המרובים •במדינתנו ועל ?אפשרות הגישה ההפשית :אליהם"..

? . .י שיא 'ווייצמאן.
.מקין הדיפות

"בהתחלה •'בדמן .המלחמה ,שנגרמה
לא על ירינו'.היו הרבה קשיים וסבו־
כים. 'בכל אופן, 'מאז הוחזר ?השקט
במדינת ץ ישראל לא . ?חסכה ממשלתנו
במאמציה לתקון ההריסות .שנגרמו כ־
תוצאה מהמלחמה. אני שמח להגיד
שכיום 'קיימים יחסים קרובים ?וטובים
כין ממשלתנו לבין נציגיה ?השונים של

הבנםיה בישראל".
רבים 'מנציגי ישראל בשווייץ גובהו
במסיבה ביניהם מר מנחם כהני, הנציג
הקבוע ליד משרד האו''מ .שבג'נבה.

השתתפו בה גם פקידי השלטון
הפדראלי והקאנטונאלי .של שווייץ, אנ*

שי .מדע ואנשי דה.
הרקטור של ?האוניברסיטה :מסר ל־
̂א מייצפאן הוצאה חדשה של ה- נשי

דיפלומה שלו מלפני :50 שנה.
דברי תודה קצרים הביע ווייצמאן
לאוניברסיטה על י הכבוד שנהנה לו
והזכיר בהתלהבות את שנות למוריו
בפריבורג. הוא הצהיר שכל .חייו היו
קודש למדע ולשאיפותיה .של ישראל.
בסיום דבריו הביע אהולים נאמנים
לאוניברסיטה ולקאנטון של .פריבורג.

הנשיא ווייצמאן אומד לש-
.כגינכה ואדור הות ימים' מספר
 התיכון.

י
כך יצא לחופי היפ
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to*«»*!%«• *M **-**to•? *?*£ Ma•* to•i iit * ? w w ,iiitipn <*ר« y. "*י
*̂ e* te*to «̂a «b *»A** te b? «* *?\*"*??

.n"J v*"7 t? 14?'** 1 ^iitwii

horn EPjpf 0§סוכלו! הת1הש

!MP 7m 
*m 

13i3ris111 iftpif̂ ^

וםבי :יבפ סר המשכזדה :טוענת שביקש להתאגד ;||||̂||̂ו̂;̂אך.!קגוץ iti ג'זר-̂ב
- ן

-נמנןצ.-אמש פעות־דמלם'י. ̂סןן;£זזל.י שעלול::היה.? להסתיים,̂ב ץ;|;,/̂::
,בשם'.אברהם :צפתי, :שישב

'?'. יצן$ירי.
בכנסךנ;; ;כאשד ; ĵיוני̂ם :M̂ #?

̂למעקה-של
י
̂על ̂י פ

 לק
̂:::'ניםה •*פתע 4̂ין:י ?זזקןהל ̂•*לצי^̂ה̂̂ו

 —•?בשהוא .מכוון
'
̂:תוך? תא.הנשיא בקאל  ̂ :'

מלאה,"מלמעלה-למטה 'אל שולחן:הממשלה הסנ̂י ̂̂ו ̂ל ̂;נסםן -̂̂
'•־שר ;אותה •ישעה ,ראש :הממשלה, .שר ..הפנים, '? אלוו&הס̂ו באולם,̂ן ';.•-:

י ? . ־ זר התחבורה. י ודה̂: זדת̂̂; ^̂̂ 7̂ :̂
-מיד mk̂: ."אהרוג • את ,בן:גידיון", •א!־. P̂ ^̂ ^'&̂ H
̂ל̂וסדךן:־הכנסת:.; יצחק ̂ניגלו־ .ואחד .מפקידי .הכנסת •וכן •.:;;̂ןפצו

•.?תוך
הטעון -מידיו,''

י
^ המקלע

חפזנן:' .אתי.' שהוצמן̂ו !̂!̂
̂ומנעו; ממנו לבצע:את המזימה. להצעיר ̂ל;:האדץ ו̂ה ז̂צ ̂̂־ ̂ק ̂י .̂ץ

"

̂חטמין את:המקלע^תהת כדטכס בידו,.. ̂̂ע באורה: רגיל |כנס̂ייע: ;̂.(/
: בית

"
.של "תכנית

עמו::חוברות . מודפות.." זזזו̂:;הוא -נשא.: ̂יפוזו̂; .:-;לח
כבלתי: שפוי .ברעהו; ,בהשמע ,הרעש והוא'למוכרי" ? ףוזהמק̂^ווזיב̂ס ? '' ".
הש||שו|"̂של:;יה̂לי<:באולם,:: קמה בהלה. .באולם,..-. ־וישלבת ז̂ו̂ל
שר/:המשטרה,ןמר שיטרית חש מיד.אל תחנת המש־ ̂^פס̂ק : £הכנס
ורת::של .שוטרים.: הצעיר .היעבר.:למשטרה ̂^̂<:וה̂יק.;.̂ת -:;טו!ה

;\
:''. ונפתחה י.''חקירה :מקיפה. י:,"' "י איים, :! ̂ןיז#:̂ומרי|:̂: :̂

־. ו :?? ̂י^̂מ/טקךש" ̂;;.:? ̂־; ^

I ,̂זה?̂יהו1$מורד:.;אפס־ : דז̂ו

אונים...מהי.צ?ע;:לחצר. ראש הממשלה
מר:בךגוריון יצא מיד י לחצר: ובירר
את;"פרטי:זהמק3ה; ואז .יקרא'-אליו:.ה-

-צעיר: ;נלחמנו יחד להגנת המולדת,
'נקים :יהד יאת בית ?המקדש". המאר

?היה :רע,,שאילולא':עירנותו. של הסדרן,

יצלול 'להסתיים: ? בשפיכותלדמים, '-עורר
סערת־רוחוח והתרגשות גדולה' ולאחר
? שעה ?וחצי ־התחדשה 'הי- הפסקה .של
שיבה של _:הכנסת::?שגית, •בדיון ה-

אחרון ־לפני.הפגרא.
פשראש הבזבזשלח .נבנם

'אני ־דובר ;.קבוץ תל־גזר, עזבו אותי"
— •קרא ־הצעיר :כשנאבק :עם תופיםיו,
ר' יקרא:. "אהרוג 'את :עצ-

וכשצנח .יבחצי
מי"• .־המקרה 'אירע :סמוך .לשעה 6.45,
כשמליאת 'הכנסת :עסקה. בדיון על חוק
חינוך חובה' 'האולם :היה מלא ־צירי
הבית..•מכל־ הסיעות' וליד :שולחן ה-
ממשלה הסבר מספר ?גדול ?של השרים.
ראש הממשלה :מר .בךגוח־ון 'נעדר:בת-
חילת הישיבה' ורק :זמן קצר .לפני
י נכנם לאולם ותפס המקרה ,שאירע,
את :מקומו, 'הקבוע. ;אותה שעה היתד,

?התרגשות :באולם בקשר. להצבעה על
.הצעה שהצ־-ע ..פרופיסור דינבורג, כהס-
תייגות להצעת רוב .הוועדה• היו-
שב ראש . של הישיבה נ. . ניר מנה
פעמיים מספר קולות שקול בעד הה-
צעה, וכשניגש להצבעה השלישית,
תוך רחש י והתעוררות 'באולם, נשמע

קול ־שקשוק "כלי" ־ביציע.
לפתע '

תפסוהו"
" 
שר המשפטים.

עינ־ 'אחדים .מהשרים ־ הופנו 'לעבר
היציע, שם 'במרכז השורה הראשו-
נה, בתא הנשיא הריק, נראה' הצ-
עיר המכוון את מקלעו לעבר ראש
הממשלה• תחילה לא היה ברור מה
אירע, אבל לפתע נראה שר המשפטים
מר רוזן כשהוא קם על רגליו :ומ־
נפנף בידיו "לעבר היציע, וקורא: "תפ-

סוהו"- י . .
הךזיאבקות :

? הוצא המקלצ יאותה 'ישעה כבר .?
:מידי הצעיר. י סדרן 'הכנסת שראהו,. כ-
-.את 'המעקה' הגודר •את שהוא .;קופץ'.
השורה 'הראשונה המיועדת : :לויפלו־
מאטים, :חש :אליו נ*יד, וכשלפתע יראה
את ה"םטן" י? דרוך בידיו, הכה .בקנה'
הרובה והפנהו לקרקע• לקריאת ה-
למקום אחד 'מפקידי. ה- סדרן, :זנקו'
כנסת ושניים :מד,קהל שישבו כשוי
רה השנייה' ותוך היאבקות השכי-
הקהל שהיה על היציע, נוהו לארץ. '
הוצא מיד

"אל תו&סיו' והצעיר' דיצטוןי
והורד .לחצר,- מכאן נלקח למשטרה על

ידי "שני שוטרים .צבאיים.
יטה הט'טטרה..מזעיק 7.

שר המשטרה שרץ לטלפן, מצא את
תחנת ,המשטרה ,כשהיא , ריקה• השוטר
? 'שהיה ,במקום' רץ למעלה • ו- היחידי
קיבל לידיו את ה'סטן" המפורק. רק
כעבור י כעשר דקות, הגיעה למקום
פלוגת שוטרים חזקה, ואחריהם קצין
משטרת תי'א .מר פ. פלג וקציני אגף
החקירות, שפתחו בחקירה נמרצת• ב-
בניין .נערך חיפוש מדוקדק ובאולם
חיפשו אם• לא הוטמן חומר־נפץ. 'ה־
'סטן" שנבדק היה מלא מחסנית עם
כדורים, שתוך שנייה אחת הי תה .עלו־

(סוף בעמוד אחרון)
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1וק קט!בו 0יד 1& ^
פי,4;;וו(ירת 1̂̂ן ̂̂ך ;:<:;ו

;י
למשלחדת";^רב |̂̂̂̂ ̂̂:̂ז|וך?|| ;
̂̂זד ̂כ̂י ̂ץ ̂ן ו̂ןל̂ן

:;' יי .'
̂£!.שזןג<ש'ו£:<על ^̂ י. 

̂^̂נן:?5זג?וגיותד ־: @ט4?:|.הצדךוב1;
1י,!*

̂דדימ;.:.-,ערב ^̂ ̂נד ^̂ שהו ̂זן̂י יי ̂ב
̂האץ̂י.'מבקשת־י־ווןי־ '?ידחייתי"""עויח̂ייי

הפיום־:-:<מממשלות: לישראל,/;.  ̂?
rrm?

̂-;סוריה;::לבנון '־ועבר" הירהן. לעיין  'יר
מצ־

רבים, יתבעו' עותיה̂::̂; ̂̂ב ??:מחדש:ג

̂שהוקצו ליבראל ̂ל ̂קארץ̂יש .'*כי/ץז
̂ם€לתכנית;יהחלוקה:::יימםרו;;ל;700 יבה
יישוממח־ לצרכרי ̂ערבי̂ם : יאןףיה̂י̂ט

̂בעה̂בי̂ייורשה :להשאר ̂ואל-ז ־̂:י
̂קצו ? ,לערבים: ובהתאם •''? ל- ̂ש ̂ם בקטך
־:על י:.ידי . ;-: ''תכנית• ־ההלוקה:'.'' אךי'5ינכתשו י - חמה. - ? :<צפא&גמרןמ!י/זבתקופת:;*̂;
̂ב;:5בםו̂:: -;הומנזי̂^תה[כנ0.;

̂^טגב0גבנלו:̂יוחק::' . / . ד̂::
:,:ידוו־ב:?וועדת: ?הפיום-יאמר, כי?;תביעות
̂-nvmn;:-"עדיין;המשאירות? יפתח rmv
. 'זצמשא;.::נמ1זן::;;נוסף";•'שיחודש. 'בהתכנס
ĵ -אוקטובר t: ̂חימייד̂וג -בסוף
̂ודקי;:?ויעךח :הפיוס: •קיימה •היום -בניו
נה̂יגלוזאן: •עם ה̂א ̂:־;צימעמ̂ה
̂ך; להישאר :כאן ̂יג̂:י1שוזאל;::ועדב
 '.הדין

*את יי וףי־ל̂(בוע-::בלי". לאשר
'
1̂ ?,?יז%5

'

îהnקדמÔT -השי־ ?וןז,»בון̂:ש̂::;5ל.
9צרו1:;אומ?א̂,̂.: ;חוול̂י

.i -גיו:יוהק;פוינ-ישחאליה":.
, ,;הדוגו־;צהוםיף<:.;מ::משלחות יערב ר'
ציגים ̂מוי יהיומי:;;לשלוח? י ̂ז!פ ̂שר;אל;
r̂ק - אף: •כי ̂ו ̂דה<:בני0  ̂ישי3וןז̂הו ־;-'
̂את?:;תקוותס,? שלאחר ̂הבלעו 'צהערביס
?.:, הוועידה ־;עצרת י אומ"א:: ,תיערך ־ תופ
טהיא ל- אבמק5ם:|א7ןר;:נלא.גבניו:יורק̂;
̂מדז ̂פדולושראלימ". י .דבריה̂ייוןזר̂י
"יוצבמ ,:משרדיה

ה»בוע,vהבא' ̂?ל̂ת aiiת

?ד,ךאן8לןם:v טל ::הוועדה: י. :לירושלים .על
̂מזכיךה;זד"ר;יפאבלו אזקדטה. :ירק <לי 
. ̂ש.לו&ת. והחברים העיקריים ,-מל ?•.'הוועל
. .פול; :פורטר"' •;באוםטגז־יה.-?.וחוסיין

,דה':י
?• להשתתף ̂צאו; לניר:יורק י"כדי יאלצ'יו

̂העצרת• .. בדיונ
̂ביב ז ־ולהלד

̂אמס ̂שדוח/ל :'?

̂וועדתללהפיוס . והמשלהון הישראלית  .
י

.כאן;לא: קעלו, שום :ידיעות ;על :"מדי־
בריטית:',חדשה"':̂כביכול' ?במזרח .:גיו̂ת
אתמול::ב־ י: ־,שתוארה "

:הליכון. ,̂-;.:כפי
̂אןבזרבר<:הלונמני. העמןן' מסר, .כי
"מויניות/;בריטניה תתבסס, :מכאן .-ואיז

..מחדש-:•:,של .:?•ל"פליטים
 י
'לןל £נל .:יישובם

י •העודים::;1במדינותץיעסב ?':•פרט, .לי100

עויישארו..י.ביןצראל. /.מצד.; ..שגי., — ,אלף. ;,
יועלו''"לישראל';'206י;'אלף :ץהודי :עי־

יי'

? פיצויים:כםפיים
תשלם: 'ישראל -

דאק •:.סן;, "
':-

?'.
"
̂ערביצז::ש̂רו:חםרי. "בית• .

̂דה:.גילה,: כי אמויק̂י.,:ש̂,:הו
:
-. ?הבר; .

̂סיך;•;'דטמונד:.,:מגבטנן,̂•.סגנו. ,.הבריטי
,;_ של" גורדוך־יקל̂פ,.: הכדדו ;:בעת.,'.שחור
,בלוזאן, .:.כי 'זוהי דעתו ו, לאדודננה :

תי
-•.'"•• ? ב.עייה־.ז0 •

; -האישית :על־
':-ראובן 'שילוח,.אהד ,מרא,שי.המשלחת

• יצא מחר לפאריס ; הישראלית :.כאן
:ויחזור בדרך ,האוויר ,לתל אביב,מחר

בערב• אליהו;;ישטץן', ;הראש השגי של
המעןלחת .הי?!וו־אלית ? יחזור לתל אביב
̂ש המשלחת הלבנונית בסון* ־השבוע.: ר
יצן< העךג לאינילית בורכו לבירות.
; נתמנה ';ד>̂?::;:המשלחת הלבנונית הוא
־?? ה־ ̂סאכסס• "̂ ̂גלייק ̂העצחת" במושב..
.לשיחרור

;":ישראלית " ?וועדה" •העראית
הפקדונות .'הקפואים. .של :.?שני ־הצדדים
.•:במשך: כל תמשיך:-אתי ישיבותיה •כאן
השבוע. .מומחה מצרי לענייני כספים
הגיע -היום •לכאן:כידי להשתתף בדיונ־

'המשותפת•? הוועדה
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ניתנת בזה הודעה, כי ביום -הראיון'..11..דנא:,נתקיימה; ההג-רלה
השלישית של תעודות המילווד, הלאומי ?;בנות :-̂.10 •&'י.לשם:.־פדיון
 ־י' י ־י

""::• ?י' ' . עשירית מכל התעודות מן הסוג הזה. ־ .•

כל התעודות אשר ־'מספרן נגמר ?בספרה ,9 גצאו ,בגורל :ותעמודנה

לפרעו! ביום 15 בךצמבר 1945 ,!יחד עם י הרבית •המגיע •עליהן. התשלום
.. .... .. ?יעשה ,בכל הבנקים והאגודות לאשראי• .
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פגש זלים יי נציג 8ו"ט; ביר̂י

רות !מ-ק̂יאפ בב?

,ךומילטון: .פי"שר .,דובר אומ"א .בירו-
? יצא לבירות .לפגישה .עם"גורדון שלים
:,לקבוע קלא:פ';?דאש ,קבוצת ..הסקר' ,כדי
אתו את ,סדרי .העבודה ,של אוהו. חלק
מקבוצת הסקר ,שי.שאר בישראל. בן
ידון מר פישר. .עם קבוצת הסקר, על
. לבין- נציגי!.הפליטים ,הער- הקשר..'.ב;בד,
ביים הנמצאים י,4.מטח .ד'לא־ישראלי :של

אר:ץ' יישראל. י י
.(סט"א). "ממוין־ _של

לייק סוקסם 12 י
ד"ר אלברטו גונזאלס פרננדם• מן ה-

משלחת . :הקולומביאנית, ,כנציג 'אומ"א
.?אומ"א :כסימן בירושלים :התקבל בחוגי
ברוך .-,של ,;מדיניות הדשה' של ."יד
חזקה" :כלפי. ישראל. פרגגדס. מונה..ע"י
.המלצתו •של ',טרוגווד. ̂עדןז 'הפיוס לפי ?
.לי, ? וניתנה ,לו ? ? הסמכות, -ליטול ,על ,עצ-
מו את-' Tpsn,: אומ"א ,בירושלימ'
ולפנות ־לשלטונות:?המקומיים :לשם,הק-
מת שלטון במים/מטעם ואומ"א בשטח

העיר.

מםפר המובטלים .
־
טןמ

.."הממשלה;.,מתכננת .־עכשיו תכניות
'

̂ת' . בתי־,העולי,ם,י. .למ1]נות.־.עבודה. להפ
. מעבדים.,מבניות.,עבודה

לשם';'כך; אנו י
ושיכון. ;מא?צי0 ',נעשים י גם" •למען':'ל־
בות תעסוקה..בתע,שייה .הקיימת :וגם

הרי
בהמרצת.,כל ,הגורמים להקמת ,נזפעלים
לם. ,הופעל, ,מעודדת' ה?:א ?שהת-

הדשי
פשטות האבטלה .נבלמה -בשבועות
האהךונים: •ויש • •לציין <ירידה? במ,םפר
מחוסרי העבודה הנרשמים ויו-פ־יום •ב־

. .להשלים .לשכה•.. -אולם . .אין ..,בדעתנו
.בתקופה ,זו. עם .האבטלה• . ותהא: .אף
.בממדים ..קטני.ם ומצומצמים,.ביותר" —
ז־יברים ,אלה .יאמרה -אמש .שרת .העבודה
הגב' .גולדה ;מאירסון בשידורה ב"קול
ישראל", על פעולות ,משרד, העבודה

.והביטוח •העממי.
היא ?עמדה". על ?חוקית' הביטוח •הסו-
-ציאלי י שבקרוב תוגש לפנסת ';וציי'גה
החשו־: :•כיי "דאגתנו ?נתונה .?גם 'לבעיייהי

בה ?של •הגברת 'הייצור".

?בחודש יולי ,הגי.ע ,.מספר . המתלמדים
בכל מקצועות הבנין לאלף .איש.
. לקראת ד,קטזיף.נייגשים .להכשרת .אלפייש
,:.לאריזת .פרי. .המחלקה :במשרד :עובדים
.לאיגוד .השיתופי' ,מטפלת .ומפקחת .;על
,'()164 "קואופניאטיבים ,בארץ. בקרוב
,יוצא ,עתון חדש .מטעם. המשרד ,בשם

: "ורחון העבודה".

ן
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בירות* 12 (יו.פ.) .מר, .גורדנן:-קלאפ
יו"ר קבוצת הסקר של: אומ"א החל
 -מגע:,עם .:ממשלת 'הלבנון

היום..•לקיים?
מתוך ?מאמץ לפתרון: בעייה הפליטים
הערביים• :בירות ?•'משמשת ;מקום חנייה
̂שון. ?לקבוצת ..̂הםקר אשר הסייר ר
במהןנות •המזרח:'התיכון, בתוכן ;:-יש-

ראל כדי:לחקור :בעיות ?אלו. :י

ארגון המזון והחקלאות של אומ"א
שפתח •אתמל .את .וועידתו 'כאן שתמשך
*8 ימים' נתבקש על ידי שר החקלאות
•הלבנוני אמיר ?מג'יד 'ארםלן להזמין
?את מר קלאפ להשתתף בדיוני הארגון
הואיל •ובעיות העומדות בפני שני

הארגונים זו את זו.

- ווושינגטון, 12 (ר). . וןעדות הסנאט
לעניני חוץ ולעניני השרותי.ם •הצבאיים
אשרו -היום :את ?תכנית •זהעורה ."הצבאית
̂חרות, 'בש־ למעצמות: ד,אטלאנטיות ?ול

עור '.של 1.314. :מיליון :זולאר. .
.התכנית אושרה ',בהצבעה. 20 .היו
בעדה ול3 נגדה. 'התבנית •.תעבור עתה
לסנאט ?לשם ויכוח •סופי. •היא :כוללת.

1000 מיליון י ?דולאר לאומות האמנה
האטלאיטית. 211,370 ,מיליון •דולאר
•ליוון ולטורקיה. .27:640 ,מיליון דולאר
לאיראן' ?קוריאה והפיליפינים. 75 מי־
יון :דולאר •־לעזרת הבלתי קומוניסטים
-בשין. ,על הנשיא טרומאן •להוציא ,את
־קכםף בנזקומ .שנראה •לו ?כנלתאיש
,מבלי .לתת :כל דו"ח על כך לקונגרס.

iKHT Ua O'lRUOT iBQt ?מלל ffK)

עירית תל אביב .ימודיער,4
היום תובאנה גופותיהם של שלושת
חללי' מחנה העצורים באריטריאד,:
נפתלי לובינצ'יק הי"ד' אליהו עזרא

- הי ד' שאול הגלילי הי"ד.
'הארונות יעמדו בחצר ?החיצונית של
גן רינה בתל אביב והקהל 'יעבור לידם
משעה ,11 לפני הצהרים וער שעה
15.30 •אחר ,הצהרים. באומר, .שעה
תצא הלויד, לירושלימ דרך .הרחובות
בן יהודה,, אלנבי והעליה ששם יובאו

שלושת -הנ"ל .למנוחתם האחרונה.
הקהל .מתבקש לחלוק להם <\.ת

הכבוד האחרון.

c .מאדריד' 12 (סי ?'צ) בקורו של עב־־
אללה בספרד נסתיים..אמש. -עבדאללה
עומד להגיע היום לאנדלוםיה, כדי
לבקר י באורח . לא -־ רשמי. -את .מצבות
הזכרון -שבגרנדה • וסיביליה. אחר כך
הוא .יםע . לבירות. מציינים בחמי פמל-
ייתו של עבדאללה י שבקורו.בא בעיקר
כדי.לחזק .את .-קשרי הידידות בין

ספרד -לבין -הארצות -הערביות.
?בגך־אד' :12 (סי';צ)• עיראק החליטה
לקיים יחסים דייפלומאטיים י עם ספרד.
: שני .של קשרי :לשם הדוק מצד
התרבות בין שתי הארצות יבואו,בחו-
דש :הבא .מספר :מורים• מספרד. מורים
• ספר אלה יתנו, שעורי אורח בבתי

עיראקיים חשובים. ?" . י
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:בריסל' :12 ',(יו.פ.) 'הוועד -הבינלאומי
האנטי ,פאשיסטי...היווני ־יצא .:בהאשמה
כי:מתווך :אומ"א הרוזן ברנאדוט .נרצה
בעצחש : ־גמהסתתם של שר הפנים
הצרפתי מוש ושל שר החוץ ?היווני

;צאלדארים.?

בהודעה של .הוועד נאמר כי בהיותו
ברודוס כמד, י.מים לפני שנרצח ,נודע
לברנאדוט ,על קברחת נשק מאתונה
לישראל. היה .זמן שבו יותר מחמשים
אחוז מהעזרה האמריקאנית ליוון נש-

לחו לישראל.

להלן נאמר בגילוי הדעת: הבה
נזכור כי המתווך אמר לצאת לפאריס
על מנת להשתתף בעצרת אומ"א. .שם
דנו .בבעית יוון' ומעצמות המערב עשו
מאמצים למנוע כל הסדר. גילויו של
בדנאדוט היו שמ?ם מכשיל רציני
בדרך התככים האלה. הם היו שמים
קץ לנימוקי הבדוי על הסכנה הקומו-
ניסטים ,כביכול' .על ידי גילוי הכוונות
המלחמתיות. .של מדינאים אמריקאניים'
בריטיים .צךפתיים וימניים. משום כך
שילמו . המתווך וקולונל .סרו .בחייהם
כדי להבטיח את ',השתיקה ,שהוועד ש־
לנו מפר .עתה. .."אגו מאשימים ,בגלוי
את ..מושי ואת /צאלךאריס 'שנתכנסו
בפאריס לפני העצרת והסבו ליזתנק־
שות. הס היו מעונינים בחיסולם ,של
.הל העדים שחיו יכולים להעמיד .אותם

במצב קשה".
גילוי הדעת גם .קושר את מורים
.פישר עמ מרש וצארדארים. .אך .אינו
,מגלה מיהו. הוועד .דורש כי מזכירות
אומ"א תפתח מיד בחקירה ,על ,פמך

ההאשמות .האלה.

הבטחה הכרזת ידיר ועדת החוץ ו

"
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לגבי *

שינוי .."לא. נעשה שופ צעד ל
עמדתה 'של ־הממשלה כענין
יתשליפ, מבלי שהענין יובא
תהילה לכנסת. אץ גפ י5וד
שנה איזה שהיא לידיעה שי
מגמה לשינוי עמדתה של ה־
 הממשלה גענין

י
בנפת וגפ .

ידושליפ — הודיע .אתמול בכנסת
מר ז. אהרונוביץ•. יושב :ראש וועדת
חוץ ובטחון, בהסבירו את פרטי הדיו־
,"ז'בוטינסקי נים :"בוועדה, ;לאחר ;שע.
(חרות)'הציע לדון בשאלת מינוי נציב

אומ"א לירושלים.
.מר אהרונוביץ הסביר .את מהות
המינוי של נציב 'אומ"א. .לפי סעיף 8
של החלטות העצרת מ־11 לרצנזבר .48'
רשאית וועדת הפיוס למנות נציג ב"
. רשמי,• ?:? התקיימ ירוז5ליפ. - י באופף בלתי
גציג כזה ער עכשיו. החידוש הוא בכך
שבפעם הראשונה וועדת ?הפיוס מינ-
תה נציג רשמי. סמכויותיו של נציג
זה הן: א) הבטחת הגישה למקומות
הקדושים. ב) סיוע להנעת השירותים
הציבוריים בירושלים. ג) הודעה לווע"
דת הפיוס על ,שינויים :בסטאטום־קוו
של ירושלים :החדשה והעיר .העתיקה.
המינוי 'הוא •זמני, עד לפתרון. הסופי
של בעיית ירושלים. את .העמדה לענין
ירושלים, הן של הממשלה והן :של
הכנסת, שמעה הכנסת 'מפי-ב''כ •ה-
ממשלה .לא פעם, ואין בהן .שינוי.

ב־30 נגד- 7 קולות ,עברה המליאה
לםדר־היום על הצעת ז'בוטינפקי.

'סופרינו מוסיף:

נציגה של אומ"א בירושלים מר
פרדיננז שנתמנה בימים האחרונים
נטול סמכויות מיוהדות במינן בתורת
נציב ירושלים — דעה זו שוררת ב־
חוגי משרד ההוץ בדבר 'מינויו האח-
רון של מר פרדיננז לנציג או"מ בירו־
שלים. בירושלים יישב עוד 'בימי המנ־
דאט הבריטי נציג אל אומ"א ולאחרונה
-ישב 'בה ג?ון:ברנס שנתמנה על ידי
וועדת הפיוס וכנראה ..לדעת משרד

החוץ -נתמנה מר כרדיגנז במקומו של
האחרון.

הסמכויות שישנן בידיו •הן: א) ?הב־
פחת 'מזון ומים לאוכלוסיה בירושלים.
ב) אספקת שירותים וחשמל. ג) פיקות
על המקומות הקדושים :והבטחת ••הגי־
שה למקומות ?אלו. טרם ידוע .כיצד
יגשים את ביצץע הסמכויות ?הללו' .כי
'אלו נתונים לממשלות .ישראל ועבר־
הירדן השולטים בירושלים. :לכן אי־
בירור :סמכויותיו ,מקנת -.לו .אפשרויות
:מוגבלות 'בלבד ובינתיים הוא .יושב ?ב-
ירושלים .כנציגה של א1מ>'א כדרכו -הל

.מגדמט.

̂ל בהכרה דה"יוח? בישו

- ראש ממשלת דניה, הנ־ קופנהאגן ־12
ריך •אדטאופט, פנה 'לממשלות שבדיה ו־
נורבגיה בדרישה לכנס ישיבה משותפת

כדי לדון, .לפני .מושב .עצרת .אומ"א,
על הכרת דה יורה של הארצות הםקאנ'

דינאביות בישראל.

אמ עוד שלטון. צבאי בגרמניה

ב:ו ן ,12 (ס־"צ). •מר ?אנדרה ?פראנ־
סואה פונםה, מר ,מקלוי וסיר .בחיאן

רוברטסון, יקיימו היום אחה"צ את פגי-
שתם האחרונה כמושליס צבאיים'

בזאת תסתיים באופן •רשמי התקופה
של* השלטון הצבאי בגרמניה•?

שלושת הנציבים העליונים יוועךו בפ-
עם הראשונה כנציבות עליונה. לאחר
בחירת ־הנשיא של הריפובליקה הפד-

ראלית והקמת הממשלה -הגרמנית•

!נ03ת 1 w mm ש1ל ¤11ב

1ו7:ח1קיmm 0 מ:המןעויק
שונה ננעל אמש, בדברי.נעילה מפי יוהמושב הראשוו ,של .הכנסת הרא־ I שונה י ננעל אמש, בדברי.נעילה מפי יו־
שב ראש הכנסת מר י. שפרינצאק.
לפני כן אישרה הכנסת, ביום האח־
רון לדיוניה, .את חוק חינוך הובה,
תיקון בפקודות שיהרור !:ערבות (ב-
קשר למקרי האונס) וחוק פגרת הכי
נסת, ושמעה שורה ארוכה סל השו־
בות השרים לשאילתות חברי הכנסה.
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חוק הפגרא קובע כי היא תימשך
טי'ו .בחשוון תש"י (1 בנובמבר

^
עד

1S49) לבקשת ,40 :מחברי הכנסת או
הממשלה, תובל הכנסת להתכנס גאופן
דחוף גם בפגרא. "חירוע" המגגרה
לקיום הפגרא, ומר א. מזור (חזית
דתית) הסביר בשם .וועדת הכנסה כי
הפגרא .צריכה להמשך גם •אחר החגים.

קפ ־הפרלמנט הישראלי
מר שפרינצק בדברי הנעילה מקר את
עבודת הכנסת במושבה הראשון: במ-
שך 7 חדשים בעבודה פרלמנטרית מאו-
מצת, הגענו לאישור 70 חוקים. בשבו-
עות האהרוניפ אושרו 4 חוקים ה-
נוגעים ליסודות המדינה: התקציב ה־
'ממלכתי הראשון, חוק גיוס לצבא' חוק
חינוך חובה וחוק .נכי המלחמה. .במ-
שך שבעת החדשים הלכה והתייצבה
עוברת קיו,מ ה1כם החדש : קיומו של
הפארלאמנמ הישראלי. .באה ועשרים
חברי הכנסת ישבו ,בצוותא הרתא,
ונוצר הווי פארלאמנטארי מאה־. והשי
הרשו אימון ובכור לביד. ד"ד, -לא
רק •בגבולות ישר;;ל. עלי:־ לשמו־ עלי
התוכן והדמות של הב:" ־ראשונה.
מר שפרינצאק הודה לכל חברי הבית
ועוזריו על עבודתם, ושלח .את ברכה
השנה החדשה הבעק"ט למבשלת ול־
כנסת, לנשזא המדינה ולעם •ישראל
בארץ ובגולה. •בברכה "להתראות במו־
שה הבא" • סיים את דבריו. אח"כ
נערכה מסיבה קצרה ליד שולחנות

ערוכים.

Hn n̂nTkooij

האשינגטון:12 (יו. פי.) ?הבוקר נת־
?חדשו כאן הדיונים הכספיים:בין.ארצות
הברית,-בריטניה וקאנאדה ; :ולדברי שר
האוצר האמריקאני ג'והן סניידר, ייתכן
וזהו היומ האחרון לשלב זה של השב-

חות•
מקור •דיפלומאטי מהימן 'מסר היום'
בשיחותיו עם כי בורין יתחיל ?מחר ,
שיך החוץ האמריקאני דין אצ'יםון. .?־־
חותיהם יוקדשו בעיקר לבעיות אםיה
עד לבואו של ישר החוץ הצרפתי רובר
? בואו שומאן, ב־15 בספטמבר. •לאחר
של ?שומאן ידונו שרי החוץ בבעיות

אירופיות בייחוד ?גרמניה ואוסטריה.

שגריר •ארצות הברית .בישראל, ג'יימם
מקךונלד, יגיע רק :באמצע החודש •הבא
לישראל, :לפני :צאתו מארה"ב ישהה
שבוע בוואשינגטון לשם שיחות ?על

־חסי אדה"ב—ישראל•

גרמניה נחרה בנשיא

ב ו ן •12 (ר.) הפרופיםור תיאודור
הויס, מנהיג הדימוקראטים ?ההפשים
(ליבראלים) נבחר היום כנשיאה הרא-

שון .של גרמניה החדשה-
. 416 מתוך ?804 .צירי הכינוס הפדרא-

לי' המייצגום את .אנשי גרמניה :המי
ערבית, בחרו. היום בנשיאם .הראשון מ-
אז בטל היטלר משרה זו שהחזיק
בה באחרונה הפלדמארשאל פון הינדנ־

בורג•

imn mm mwx

וואשינגטון, •12 (יו.פ.) - וועידת החי-
רום של המגבית המאוחדת •החליכר,
על תכנית בת .ששה. סעיפלם כדי
להדביק .את הפיגור .בסכום של .38
מיליון דולאר .בתרומות למען.המגבית.
.,הוועידה נסתיימה .בהחלטה לכנס
ב־25 נובמבר וועידה ארצית .באטלנטיק
סיטי כדי להכריז ,על המגי\ת ,של

השנה .הבאה.

בהחלטות :הוועידה נאמר:
אנו לקוראים ,לכל :הקהלות באמריקה

לגייס את התורמים .לגביית ..מזומנים
מיוחדת כדי לעמוד .בפני המצב הכס;
פי החמור שנוצר עם קליטת העליה

הגדולה בישראל.

אנו קוראים לכל קהלה להשלים
תוך כמת שבועות את המ־כד? של
שנת 1949 ולהשיג .את :הסכומים הד־
רושים ?לא רק מגביית מזומנים אלא
מהלוואות בבנקים ומכל מקור גם :

אפשרי אחר.

d: 1Wj-i-j\1 ו וו!דק
"תקפו של .הוק .זה הוא מיום פר-
סומו -ב"רעומות". :אולם בתקופה ש־
בין אותו יום ובין יום ־'"ג בניסן
(31 במרץ 1950) יבוצעו .־.ו־

הש"י י
ראוה הדק זה, רה במידה שיקבע השר

בצוו שיפורסם ב"רשומות".
משכורת המ"ריפ ד.שולפ ע"י הרשו
יות המקומיות, והממשלה -ר.שר.ד.ף ב

הקציב ההיגוך.
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לצורך -ביצרע .החדק הוכרו 4 זרמי
'~"V• א) זוע כללי; .ב) זרם ?.יבדיפ;
ג) זרם •המזרחי; ד) זרפ אגודה יש-
ראל.. כן הוכר "מוסד חינוך מוכר"
שפירושו כל מוסד היגוך רשמי וכל
מוסד אחר שהשר הכריז עליו שהוא
מוכר. ש. פרסיץ (כלליים) א. רזיאל־
נאיר (חרות) וי. הררי (פרוגרביבים)
העלו.עהדש את התביעה לביטול הזר"
מיב, אגב .בקשה למהוק •אה הגדרת
־,זרכיפ בחוק זה. מר ד. •ד. פ:ק־
(המזרחי) הציע :לשנות את בדר הזר"
מיפ בחוק לפי הא'־ב. בי הבוכה 'מהו"
צע עלול להתפרש שלא כהלכה. הוא
דהה .אה בעיה המסתייגים נגד הזר־
מיפ, וקרא כי רק הדרך הגובהיה יכו"
גיד. להביא לאחידות בדצהלת ההיצך
•בעפ. רק אפ הכל יקבלו את .השקפת
החינוך הדהי .ייהבן זרפ אחי" אחרה
יהיה זה ־ביה ספר כפיי"'* והיהדות
הדתית תרד -אפילו .לפההרר" אפ לא
יוהן לה לחנך את ימ־יה כרומה• י.
- ששאלת "זרביפ גורי (פפא''י) צ«ן
̂ההכ־ שייכת לחוק החינוך הכללי. כל 

תייגויור. נפלו.

r ווי«ו־1|
במשך עלוש ישיבות מה *והפול
הכנסת *ל ה"וק. .דיון ער התקיים .על
היקף ליפוד ה"ובה ו?ל 3ודמ השל"
ביפ בו יבוצע. ־.כתייגוה אלטרנאטיבית
של א. ציז־יינג (מפ"פ) בקשר לגני
הילדיפ, שנתקבלה בהתנגדות כפ;*"'
בלבד ומשופ שה"זית הדתית ־.ציזרפה
למצביעים בעדה. י• גורי (מפאז־י)
השיב ־ למפתייגיפ שהתקציב הפצופצפ
מונע הרהב" היקף ההוק• מר ד. •צ.
פנקס נימק את הפתייגו־והיו השונות
בצילנו כי •לא רק "טיריפ עובדיפ''
אלא גב .נער:ב אחדיר זכאיפ לקבל
חינוך הינכ. אשר להקציב, ציץ .כי
מפיסג שר הפניפ פאשר את הקציב
הרשויות המקומיות, ולכן יש דשהפו
גפ כאן. לפני •ההצבעה פםרו הצהרות
א- כהן (פרוגרסיבים) וי. קדיבנוב
(כלליים) כי יצביעו .נגד ההוק, בגלל
הכירו בזכויות הזרמיפ. י. בד"יהוךה
(מפ"פ) ורזיאל־נאור (חרות) ־,יריעו
כי יצביעו בעד, למדות -ליקוייפ ב־
פרטי .ההוק. יש ־לצמן עשל/לסה .הפרי
פועלי אגודת •ישראל נעדרו מהעין
בשעת ההצבעות .?ל ההפהייגוייה/ וכן

בהסתייגויוה .שלי המזית הדהיר"

pupn שניחת n ;us

nsnoin

אתמול התקיימה ישיבה ועדה שבי-
תת הנשק המעורבת ישראל—סוריה
.בראשותו של הגנראל דיילי בה הש-
תתף גפ סגן,אלוף משה :.יין. .הפגישה
הבאה הערך ב־19 לחודש בצד הפורי.

עולים ־מטזרח

. .באיי' n): J2• האניה ."גדילה'
היוו: .מפאן בדרכה הפלי-ג-ה. -
ל-הי5ד. עיפ :אלף עו̂יפ מצ'כד־
פלד:2:קי-ה':ד,דנגדיה, ררפיה ראד־

פטריה.

הוד אגריאל א

הזר ארצה
לוכלובקיה מר אהוד ציר ישראל בצ'
אבריאל הגיע אתמול באניה //קדמה"
לנמל •היפה. •הוא נסע יחד עפ מזכיר
הצירות ייוסף אילון לתל •אביב ויעשה
.בארץ כשבועיזפ. אה הימים הדאשוני£

יבלה בקבוצתו "נאות מרדכי".

̂ת *זמר-כ־ .-האדצי ישי
של:ד,«זד-הי

התקיים -מהר ?ילפ ?רביעי כי אלול
בשעה 4 אחה"צ במלון -השרון"
בהרצליה. סדר היופ לפי הזמנה. או-
טובוס י.למלון "השרון* הרצליה' יו־
צא מהתחנה י־ המרכזץנ •בד3עה 3

אחה"צ.

םודי מגיל 5-13 לילדים ז־14-17 ?נערים חנוך י

ליו תחול הובת־הינוך, גם על שנה
אחת של גן־הילדיפ, והחל משנת
השי"א ייכללו ילדים בגיל 5 בחינוך
חינם. תוספת זו הסתמן בתקציב ה־
?המוך במיליון ל"י. לפי •זה יהיה י "חי־
נוך ייסודי" מגיל 5 עד גיל 13 ועד
בבליל, •ויחול גם על נערים שלא
?קיבלו חינוך יסודי מגיל 14 עד 17.
החוק יבוצע ב־3 שלבים: ישנת הלי־

.יום גדול היופ למדינת יע־
ראל, קיפלנו חול! שחשיבותו
גדולה עד מאוד. גקגל על עצ־
?מנו •:לבצעו - ־ואז. :נקווה שלא
יהיה נער - כזה כמדינת יש-

ראל".
בן המש למקפיא

i בתמיכת -החזית הדתית נתקבלה ה־'
הצעה להרחיב ?את החינוך היסודי שעי

ברוב מכריע אושר במליאת
הכנפת 'היק מי5וף הוכה כ-
מדינת ישראל. 7 'חברי פיעות
-הציוניפ הכללי-יפ, פרדגרפיביב
וחלוחמיפ הצביעו ־בגד החוק,

־ו־2 חצידיפ הקומוניפטייפ •גמ־ ?>
?•נעו, כעוד ישכל יתרי הסיעות י

הצביעו' ?בעד החוק. 'חיו-ד נ. •
: ? גיר •נעל 'את ?חףיון' בקריאה

מודיפ הנוכחית (תש"י) הגילים 6 5י
11' בשנת ־השי"-א — 5 .עד 12, בד.ש־

י"ג — 5 עד 13.
קם ̂,ת !. ̂. פ̂י ^!! !"zpnj
בן נתקבלו שלוה ?•הסתייגויות חשו-
בות שהוצעו ע"י מר ד. צ. פנקס בשם
החזית הדתית: א) כל הנערים :געיל
14—17, ולא רק "נעריפ .עובדיפ̂'
ייכללו בחוק. ב) שר החינוך בהה"
מעצוה עם שר הפניפ יהיו אחראים
לחלוקת התקציב לרשויות המקומיות.
ג) גב בתי ספר .מזרפ בלהי־מוכר, כמו
•הלמד" הורה וישיבוה, שיוקמו בעתיד.
יקבלו •אה ההקלות משר ההינוך לקיופ
עצמאי, ויהיו פטורים מהחובוה ה־
:רגילות שיוציא החוק. פרט -ל־פהיי־
גויות -אלה• וכן הסתייג• ר. ,של .פרופי"
סור דינבורג בקשר לבתי ספר ,במקום
שההורים איגב רוציפ בורמיפ, אושרו
כל ההצעות שהוצעו ע"י רוב וועדת
החינוך. .שר החינוך פר ש. .ז. שזר
.פייפ אה הדיון בנאופ נלהב על ה-

-צורך לגשת .לביצוע ההוק.

נםדאל ! חנוך rain בי
אונםר חור J! " יי"""" " " ~ י יי"?"" ־י י ̂^̂ . י ~?

UV שלישי המערבת וההנהלה{ תל־
8"0£ אביב. יחוג (»דגל 13.-
"8 ת. ד. 2043. טלפוגימן

אלול נזיש־מ 630jl—6302« ,סניף ירו-

- נצבים יילי ?שלים: בית 'הםו3ל ה־
 מזרחי' ת,ד. $1148 טל.

יביי הימים גיז
. ב"ק ה', נזיר גי א"ב 3410. סניף חיפה: דחי
I • j היצל 38, ה.ד« 2123 מל.
?ץ' " 3628. — אין המערכת
i3 אחראית לתוכן 'ה8וד
;[ September 1949 עות וסגנונן. — 'דפי'
 ———"ל————— החתימה: 800 ט"י

;
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ר"ר"נ. שטרן
"

.כבר שנה וזהו
ממשלת קיי קיימתי

דבר. גדול.בצרפת.'מתנגדי הריפובליקר?
השלישית הכניסו שינויים בתחיקה. א-
חר שחרור הארץ בתקוה לתת לממשלה
קביעות.. הם. טענו י שאי־אפשר ,להמשיך
את. המצב שלפני המלחמה, בהתחלף
ממשלות בל פעם ולא היתד, יצימת
בהנהלת ענייני הארץ. אלא שתקוותם
זו נתאכזבה עד מהרה. אדרבה, בימי
ממשלת הריפובליקה? הרביעית ראינו
?,שינוי..ממשלות בקצב .חילוף משמרות,
? י' ו .יותר מהיר מביימיייהריפובליקה השלי- . י ? ?•--,. '•'
.ה־.ו. שית. בקיץ של אשתקד. בלבד.,,,
בחמש ממשלות.;.ובכן ? קיומה שלי' ממ־
שילת 'קיי במשך י שנה תמימה היא תו-
פעה חשובה מאוד. חוץ מהקומוניס-
טים'7 והגוליסטים,*' שהתנגדו לממשלת
קיי'• מטע-מים־יעקרונייםר-הרי י שארי• המפ-
'לא• הסכימו: י ?לממשלה לגות,, -'אם ..• כי '
'בהרבה, דברים, י תמכו • בר, כדי ?למנוע

"משבר פוליטי,? שהביא ;רווחים רק לקי-

צונים מימין. ומשמאל. ?ראש הממשלה
:קיי? ידע:י זאת."ו1יצל.־מצב? רוח'יזה ? לטו־

, ? •- ? ביתו'; למען.?'קיום ממשלתו.'• ?־'

חשבו ';שהפארלאמנט יפסיק, עבודתו
בסוף"יולי.,;והממ&ילה 'תהא"חפשית יעד
'סוף' אוקטובר י 'ותשב י. במנוחה; 'שלושה
חדשים."' ידוע' היה י מראש י כי" 'האמנה
.שום האטלאנטית :לא: תגרום 'לממשלה י
. כי; רבים 'מתנגדים' יי לנוסח אם י

צרות'' :
מהקומוניםטים,' הנלחמים הקיים./ וזוץ:־'''
בה נמרצות' מטעמים ידועים' הרי 'גם
?י. ורבים מהימין י דורשים תי- הגוליסטים
קונים' בטופס הקיים,י היינו הבטחתי נ-
שק במידה מספיקה לצרפת והחלטה• מ-
־יזאת בכל־ ־ ? בםינאט; מין זה ?נתקבלה
היה־ לממשלה רוב ובדרך כלל יש לדעת
שעדיין לא 'פרץ בצרפת משבר פוליטי
מטעמי מדיניות היצונית. אמנם מרבים
; בבית;.הנבחרים; על מדיניות להתווכח
חיצונית, 'קיימים' ויכוחים 'סוערים, אבל
הדברים : אינם מגיעים עדילמשבר, שה-
ממשלה. י;תהא. מוכרחת- להתפטר. רק
בעיות בללבץת וסוציאליות• 'מבשילות
ממשלות" בצרפת. . . . . .

המלחמה .על:'פירם"ימי. תופע :
:';'-•'ממשלת י- ?־'קיי ?'. •י נשארת • נאמנה
להבטחתר':':־ לדאוב-. לשיפור - המצב? הכל-
כלי בארץ.; אחד התנאים: להצליח בשטח
. המשכורות, זה ;הוא. איסור-.. העלאת
כדי: למנוע .העלאת. המחירים.. בראשית
קיומה'.' דיכאה •'ממשלה. זו•:;: הרבה: שבי-
תות. ובמשך הזמן. הושלט סדר. בארץ.
היו'7שביתות חוץ?;יממקרים; בודדים/ל̂א
̂אמנפ-המדיניות'. הכל־ .עד! :הזמן:'האחרון
ת:;של7הממשלה, ;לא י מצ»־. ,הן־ - לא

כליי
רק בעיני. ."מתנגדיה־, אלא גם בעיני
רב?ם;?מהמפלגות:; התומבותי־ בה... ואף על
מכל הצדדים, >כ<•

: 
פי .בך נעשו: הנחות.:

ידעו.,,שבימינו אין "רוב אחר ;שיוכל'
למשול בארץ,:*בפרט, כשהממשלה לא
התאמרה לפעול גדולות, היא שימה לה
מטרד, .לשמור .על הקיים.ולשפר בהדרגה
י י רבים אמריו; על את 'המצב' ?הכלכלי.'
.ממשלת/קיי• שהיא ממשלתי "שבי ואל
כעם, לשמע

:
תעשה" ־י וראש הממשלה.לא

םיף:;. לפעמים "שבי;ו־
דברים' 'אילה והו"

: יי אל י תעשה".'עךיף;

. להמ־ נדמה יהיה 'שהממשלה תובל ":
שיך את? קיומה בשלום' ואישי לא פילל
.החופש י נעמוד• לפני משבר שלפני?;ימי
ממשלתי. גרם לזה .שר־העבודה' היהודי
דניאל "מאיר. כשבאו אליו• •באחרונה
ראשי-הםינדיקאט לדרוש ממנו פרס של
ימי. חופש: בסיכום! חמשת •י אלפים פראנ-
קים','' לכל ̂ פועל' התנגד• לזה. כל הני-
מוקים'לא הועילו והוא ענה להם.בטון
חריף. שלא יסכים,: מכיוון. שחדבר . יג-
רום. העלאת:י. המחירים ;ויהפוך::על פיה
את .יכל המדיניות של הממשלה ויבטל
':חזר על

י
.היום. 'הוא כל מאמציה.עד

 י
את

דבריו בבית הנבחרים' והבטיח :שלעולים
לא יקביל''את "דרישת הסינדיקאטים.
כעיבור/ימים אחדים בא'לביתי הנבחרים
וביקש. הסכמה' על,:דרישת; הפרס לימי
החופש. י בשהתיעיורר י רעש ורבים מהימין
והמרכז" .דרשו: אתי פטוריו,' ? קם ראש
המשלה, והודיע־ "שקיימת סולידאריות
ממשלתית ואם יתפטר ישרי העבודה תת־
. עימו כל הממשלה. אחר איומים פטר
מצד כמה שרי . הימין, שיתפטרו אם
תתקבל הצעת שרי העבודה, באו י לידי

סופרנו-בצרפת) (מאת ?

פשרה: נ:י תשלוםי-זפרס ימי החופש
אינו חוכר, :אלא ו אם: מתני עבודה רו-
צים לתיוזיו הרשות 'בידם. שר העבודה
הודיע מצירו שהוא? יתן פרס זה לעוב־
.ןהם: עובדי המוסדות

י
התלויים בו

' דים
; עזרה לביטוח סוציאלי', קופת חולים,

לזקנים; פרס־לידה ועוד.

י: גם:פשרה;,זו.:-לאלקיררה את דעת הי-
מין• •צירי: הימין עם .•פול ריינו מגק־
" שיטת,..הנהלת המוס־

רים.י.ק_שות.'את
̂ר̂יהם דורשים זה ̂ם'! דות:;הסהצ&
שהממשלה תבקר את

^ 
כמה ־ י חדשים

̂' האץה י והצעת שר חשבוניות המוסדות
̂את י הרעש בין העב'־דה-יעוד'?• הגדילהי-
אנשי/: הימין• ונ$ל#ם;"שהעובדים • במו־
̂הבמזהז̂וזסוציאלי: ?י; :נהנים • כבר סדווז
ממצבימיוחך,.ממשכורות' טובות והנחות
 ולמה:•'לתת. .קיהם 'הנחות' 'נוספות י

— י
ועוד: הלוכל. שר. "התעשייה לסרב:מל.יתן
פיםרזןז; לכודים, של;:המכרות :שהולאמו?
לאלה שעובדים ק- ומדוע 'באימית''לםר̂ב
שה ומסכנים את:ד1ייהם"ולא ליתן להם
את הפרס ••"הניתן;' לביורוקראטים י: 'ואם
ותן פרס .זה:" בתעשייה שהולאמה'. ה־

י
י

ישתקו פועלים,העובדים בתעשייה הפ-
,הפרם .לכל רטית? יוצא,"שיש" לתת את
הפועלים והפקידים — ובעלי הבתים
יוכיחו להעלות? את־ המחירים ושוב יג-

? ? ; ' רום-הדבר משבר'כלכלי.?

' י/ / ;־ י ־ י סיבות המשבר

התקיים'י;ויכוח, סוער,", בבית י הנבחרים.
ראש ;הממשלה'הגן על עמדתו והזכיר
את כיל ־הישירלות־ שהביאה י ממשלתו -לא-
רץ: ?חיזקה , את הפראנלן," הנהיגה• סדר
בארץ, הגבירה •אתי. התוצרת העולה" עב־
פני 'המלחמה. בעיקר

י
שיו' על .יזו ".של

זותחנן.?שלא להכשיל את:'ממשלתו'כש
היא עומדת במשא:ימתן-עם חוץ,לארץ.
כל. זה לא .הועיל. היה לו .רוב רק
של שלושה קולות. ,הימין. ..עזב את

ין. שלא ;רצו
^
מה־מ  ושני,־שרים.

^
הממשלה

להתפטר"' הוצאו *מהמפלגה'."" ראשי הממ־

שלה ?יודע שימיו ספורים, הוא. מסדר
רק ,עניינים שוטפים, רואים בעליל ש-
עומדים לפני משבר ממשלתי ונשאלת
השאלה: מה הן הסיבות שהניעו לו י
. כי שר העבודה הוא סו- יש. לדעת
ציאליסט נאמן ומה ".שעשה נעשה על
.דעת/ מפלגתו. :.ראש . הממשלה .'בעצמו
. נכנע , להצעת שר ,העבודה, אלא התנגד
ללחץ הסוציאליסטים. אחר הקונגרס ש-
עות,' גג־

להם, שהתקיים לפני כמה : שבוי
שו הסוציאליסטים לכבוש שוביאת/מע־
 לו .הנחיות ובעיקר

מד הפועל, לעשות י
לפקידים' המהווים__את ?גרעין ,הקפלגה.
רבים מהימין הופכים את שאלת פרס
ימי החופש לשאלה כללית. בשבילם; אין
זה עניין של כמה אלפי "פראנקים אלא
שאלת מחירים ומשכורות -בכלל. .,זוהי
פתיחת דלת לךרישות חדשות מצד ה־
 ובאמת . כבר י התחיל י גל

םינדיקאטים.' י
חדש• שלי שביתות במקומות 'רבים.

?ענד .רוב אנשי •הימין, והמרכז: חוש-
-לממשלת בים: שעשן כבר די הנחות
. לעשות קיי. אלא שעד-עכשיו הוכרחו
זאןז, מתוך פחד שאם •הממשלה תתפטר
יהא צורך לערוך בחירות חדשות והם
חוששים שמא ייבלעו על. ירי הריכוז
העממי של דה־גול. כיונד. חושבים הם
כי מכנה זו. כבר עברה והבחירות ה־
אחרונות. ־ למועצת הריפובלייקה. יוכיחו•
 והימין. יצאו 'בנצחון'. הרוויחו

המרכז י
קולות: ומאנדאטים. ובכן,-, אם .יהא י. צורך
לעדור בחירות •הדשות הריהם נכונים
., , ? ? ' ?"  ־

• ,י ? • ?  ? לזה• -

. הודות לכמה קולות
המשבר נימנע י ריקי

שיל ימנים, "-שנמנעו?•' מלהבצביע. אף
פול ריינו מזהתקיף את 'הממשלה י לא
הצביע נגדה, כי לא ?? רצה להשאיר את
הארץ בלי ממשלה• בימי"י"החופש. בן,
קיי הציל את' ממשלתו, 'אף?.שר:: אחד
מהימין לא התפטר,;,אבל; השרים מה-
ימין, .שלא התפטרו הוצאו?. ממפלגתם
וקיי: בעצמו יודע שלא יוכל להמשיך
את .קיום ממשלתו בעזרת .עןלושה קו-

̂לא 'יהיה לות,' כי/אחרי; ימי :החופש• 
לו אפילו י הרוב' הזה. " ", י יי ?י' 1

.... ן: ....

13.9.49— ̂ט:.אלול: תש"ט. יום של;שידי
" ־' " ־" r י!י .י

וועידוניווירום
-ידידות אמריקה• לא מילאה 'את
 'שהוטלה" עליה השנה על

;המיכםזז'
-המאוחדת. '".המגבית־ היהודית

י
'ידי

̂ תרמה:או1?'? הםכום שד ̂־ היא. א
תדמה:בעזנה החולפת! ־לא מאתיים
מיליון:דולאר ;כשיעוך• 71 וחמישים:
ושנייש מיכםה'-ולא/מאה:"ועשרימ '
מיליון• ז־ולאר כשיעוי שנאסף לפ־
נילשנזז̂;"אלא ?שמןנים וארבעד,
מיליון ,דולאר:;בלבד-'הכניסה־ השנה
-;המאוחדת. הירי" הודית זזמגבית הי
̂־:שעתה לאוהד•;גרעון ?דה• גדמ*
̂תו: באמצעים ̂-לכ אמצ עושים̂ 
שונים.-::;איך:3!ל־:ספק::'בדבר, .שיש
̂מ̂ן: את העלייה וה־|  

ti K̂? !ביעולת
ה:במימדיה;לגדולים ביותר. קלינז
̂הוא, 'עןהזגלייה מובך/ עשם -שבךןר"
בתנופה-גדולה; כ?* ־חת־י/להימש̂ך
מארי עוד; אפשד/:.להוציא:־.יהודים ?
^̂^חסל: גלויות, — :חיי" ̂ג ללא. דחייה. האי':^

"
יים7להוציאם/

מיט " מרובים;; ניז" חו71עלה;!|̂ג
חור: כלשהו. הר- בעת#"§פנ^̂י
המגבית המד ̂ש̂. יךום

הז!
וועידת;?

̂ה;•'לתבוע - מי ̂ה באמ אוחהו̂:
לא7.את7המיכסה. יש היהודים/̂;
̂שקךיאה;ז1;תגךיל במידת־ להניח
̂ם̂ ישנן םי־ מה;אתל-ההכנסות̂יאו
יהמגבית; כד ̂זזה;,:5הכנ̂ס ב1ת:־לי
יר1ךה; במיתח/ הציוני • בחוץ־לארץ.
ןר-הקמת ה־ ̂יש̂ל ̂ה ס הגול̂ה
:/כטורה;מ;כל/ עול/ וה־  ה̂י

'
מז־יוי̂ה

̂ת, • גכל•:ממשלה, «משל ה| הישו̂ג
ראיר̂לעלייה;יY•lלקאטהv ̂גישה ̂א
5̂רה:-:י בחוסר. •;חע?ך ̂זמ שטחי
תמיזי.: בין ביהודי ציוני־̂מעמי?ן;̂'
̂-צ5ונות '?של |-:התלהבות;קש הגול
הברזת,המדי־ היתה:קיימחי:;ב3רום:
השחרו̂ר "— 1̂לחמת•;: 1Mi •בשעת; •
בוא: היום ־; האפויו: י של ]?יא ־•זיעכה̂:
̂לר̂;קש»הן.: ש־ ^̂ י̂ו ̂ע
מריקני'; ש־ ̂די̂־ ̂לי נדבה בז;:
rאת: תפקידו<:"עזד"; ל ;מי̂ל כבר
הקים̂אוד: חמדינה< ושלום ^עליו
fiftr̂ ;.נשאך־:יושב;שאנן;: על e:
בגולה,:: ומסתפק " בש־ םיר"הבש̂ך
̂ישו־אל. אם;:ית־ חדע̂. ̂ז מיעתד
מיז?!; הלך־רוח-?::שבזה:,.נפסיד:, אה
הא5ם ;מישראל; בארצות:: ה"שלוות"
2̂יעים:;הךרושים לנו ונפסיד את̂ה
שיש אומר;̂  ̂זזיננך.;•צמ̂נ ביגמ̂ר
,מפני.;- המחר,

'
בהם־, ,חרדה" לה̂ס

-מק̂ו
י
שכן; ;»לות}היא;-גלנת"בכל

ים-ומפני ד. חדדה מפני,שנאת־גוי
לת :כל חלקה טובה. יע̂:0̂ו ̂ט
ח̂נוך̂יונללדתי,;;המעמיד: את
̂ץ־ישראל̂;.כנקודו1מךכז,;לנשמה א
;;אתי הלהט^הציו־

;
יעלה

ד'
היהודיה?

הציונות הגולהד. :  ̂? ני̂:בין: ::־יהודי
למקודה המשיחי; לחז̂ו מוכרח̂ת
הדורון פייה?הדוןיתי: של: •כל ' לצי
̂ת ההסת_ ̂ח :::;:וקודם־לכול:יש 

דרודר;הציונ%בגולהג ולמסור?־ םמ
בוייות':"נרחבות?: למנהיגיה. אויבות
̂:לירידת ? הציונות •'ב־ ̂תי שונות<
א3ריקה5גואחת? ?יודםיבות ;—'•: הר־
מהמגבית ̂: ה ̂ םי5לברי־ניומאן;י n
מצווזדתי• מחלוקת -פנימית י זו, ?:.שד
ממ,משלת גורמיפ:̂: מיורבי̂ם ::

ב71
יש{יאל<; אף:-»יא-עשתה- את שלה
̂דה: :ימתמדודד בההכנסות. לשפ צידי
.תתקיים..בלא. העורף :המדינהז;לא;:
היהודי?:הגךול̂^שכויזו: :־העיקרי
הציוני- בגל: ארץ האירגון .; הו̂א
צריכה:ליתן אנשים וארץ.:.הגולה.
ואמצעיה:את̂::;?מיליוני• היהודים
ונית בע תניע̂לעלייה הסתדרות צי
לת:'תוכ̂ףוחנייחבמןזי חשוב: את
כיסיהם::תפוזח,,שוב אותה? הסת-
דרות; ציוניו;. לכאורה. מכירים ה־
באמת זו. אך למעשה

'
כול: להלכה

קמה;נןחיצהיבא המדינה לבין ה:
̂זו 1שגרמה לא ונית הצי הסתך̂ך

::_ שבר;הזה!.;;,; מעט;̂ל
ראויים "י?2ז! לזזוציא את הלקחים ה

י

'של ?מהמצב!;כי: באנשים;.וינאמצעים
הגולהיי;תלוי;15קיומה,,:של. מדינת;

"?? ;;'::
 י
:

v 
f;:: ;ישראל

-;#:: גמיקףן;טעות ?י"
 ..,?המערכתי" "קול מדאכאו"

:
מאמף '̂:

מליון:: אתמול - של י "הצופה",? הוש-
• ?''? המרנאות ̂ךפום .:מחמת,, טעות  מטו
לדברי ראש י זדליריה"'של דאכאו ש־
,' לשים את 'עצמי אמך: ;"אין -ברצוני
- הודפס. שם להלן לצחוק"; ;ומ'.:;:כן?
בסעות"בגילוי•:. לב ובציות טיבטונית
נזיפוסית ..: יוצ"ל:.-. "ובציניות- ?וכוי.

;"ראש̂ העיריה" . נאמר: :;?הלר: בקטע
̂בחםות :בסמכותה ̂:/כבר־ :-* הפועלים
.,וכן'י:ויצ"ל•: :•בחמות סמ־ ? והשויאתה"

.־ י י _?-'' ־ כותר,.?'.י "י. ־ -
, "אורגאן יהודי " המתחיל .

י
הקטע

באמריקה":: שובש י'וצ"ל־ ־ אירגון יהו־
די..<' בהיותו קטע־ י' שובש י ? המשפט ה־
מתחיל? ,;לא; ייתכן". 'וצ"ל: "לא "ת-
:בן שפרט ••'ישראלי ויפקיד. ישראלי

מהגן בענין' זה" וכו/;

אליות .ליד v8 לשכות סוצי
*. משרד הסעד בישראל . :? י.

:. עד,הקמת י משרד: הסער. היה.. מספר ה־
לשכות :הסוציאליות ?? 65.-. מספר..יהלש־
כוח "לעולים הוא: בכפרים נטושים —
35 ; בשיכוני עולים. ביישובים קיימים

— s• 8 לשכות למיעוטים.
פקטיביים, המוסדי ? לילדים י ד
..
̂טעי י': ">̂ ענ

:ל
1̂̂:%ר

̂אוגוםט̂ש• ושהועבר. לרשות מש־ '̂

המוסד-:לילדים ̂^של. ח|דינה ר־!:הס
ד&קטייבייה"־ייע"ש $•־ גסטר בכפר סבא.

̂מוסד — 60 ילדם• '."-

.עמום .לנדםאן' ולין טשייני

פצע וחבורה,., ;.
העולם : בכללו .מתעניין בצד.•המדיני
. ואילו מהפכה זו של "!',מהפכה בסין.
הרבה פנים לה• נוסף.יעל הצד המדיני
קיים - גם הצד החברתי,. האיךאולוג',
רון — הכלכלי.

הצבאי. ואחרון־אחי
גורלה שלממשלת סין 'הקומוניסטית
יוכרע בהתאם לכך, אם תצליח בלפתור
את הבעיות . היסודיות , של כלכלת
הארץ כך שיבואו על סיפוקם 450 מל־
יון;תושביה . שסבלו; בעשרות י השנים
רעב ,ותוהו ובו־ האחרונות מלחמות'.

. :
' '''; הו. ־ "י

כעשרים: וחמש .שנים לומדים הקומו־
ניםטים את פרטי התפקיד 'שקיבלו עלי־
הם .עכשיו. מתוך הודעות רשמיות ובל־
תי רשמיות אתה..נמצא' למד שאין הם

מזלזלים בחומרת הבעיות•
,::בחינה .שטחית בלבד.•תספיק כדי לה־
את'.גודל התסבוכת. ,חוסר. שיווי יר .

י
כ

"משקל .בין. החקלאות לתעשייה. י כשמו־

ניב! 'אחוז י מהאוכלוסייה מוציאים לחם־
רעב מן הארץ• הציוד..התעשייתי הרוס
עקב אהת־עשרה שנית מלחמה עם או־
יב מבחוץ וכין : אזרחים בפנים, אין,
מחלה במלון "הרפואי י שפסחה • על סין.
תכניתם של :,הקומוניסטים לזמן ארוך
ד,יא: תיעולו המדינה. בעתיד הקרוב חוש'
בים'להיבנות יעל ידי תיקוניפ חקלאיים
מצד אחד ושיקו"פ. הציוד התעשייתי

מצד שני. ?

..,,. מחיר.האורז,.
־ שתי •: הבעיות • המויניות־כלבליות ה-
עומדות .עתה לפגי• הקומוניסטים • הן:
כיצד• לשמור על: רמת::התעסוקה• העי-
רונית . שלא • • :תיפול: - :מהרמה בתקופת
45}i! שלטו-ן- הלאומנים •וכיצד־ לפרנס
רבים' .מהסמים -: כלפי • . נפשות. מליון
ישמש מודדי•להצלחת' הממשלה: מחיר
• הש- האורז ומציאותו בשוק• בשאנחאי
ליש ־ האורז -. את; מחירו מאז החילופין
בשלטון; •דבר m' מהווה'בעיה: חמורה

־ :• י ? '•־ ?: ' ., •:' .:? ? ביותר. ?

'בשביל להגביר אתי תנובת השדה
נקטו הקומוניסטים באמצעי מדיני. 'ה-
 הקרקע של בעלי

תכנית היאייילחלק 'אתי
האחוזות הגדולות '(לפי• המושגים ה-
 מיסים צודקת,

:
סיניים),' להנהיג' שייטת

לבטל את'שעריי הריבית ושכר הארי-
סות הגבוהים,"'שאכלו' אתי האיכר 'בכל
 לאט. קודמת

 י
פה• תהליך "זה י מוגשם

לו תקופה" של"י הסכרה 'מדינית.

נוסף על? כך עובדים החיילים האדו-
מים בשדות כל אימת שאינם נלחמים.
בימים אלה, כשלאזורלם, רבים• נשקפת
סכנת הצפה,?ניתנה הוראה לקומוניסטים
מכל .השכבות לעזור לאיכרים בחיזוק
הסכרים ותיקונם. ־ בסין, שאינה יודעת
מסורת של אחריות ציבורית, יעד ש־
̂אינם •שמים•••לב- כלל' עוברים־ושבים-
לאדם הגווע. ברחוב, הרי .העזרה ה-

ניתנת.ע"י...חיילים .ואנשי • מפלגה? היא
שייטת תעמוילה' מאין' כמוה' למען תכ-

ניתה ..של י המפלגה.
כך 'מתגברים בקלות על התנגדותם
של איכרים מפגרים לשינויים. וכמה
מפגרים הם'תעיד:'העובדה כי במטחווי
ראייה מגורדי,-השחקים ?של שאנחאי
משקים את האדמה' בשיטות. מלפני:, אל־

יים שנה.
:? תחבורה •

ובשיטות .החקלאות . כן שיטות־ התח-
בורה מיושנות.

"צרכי המזון מועברים מהכפר לעיר

וצרכי תעשייה מהמרכזים העירוניים
לסביבות החקלאיות בדרכי תחבורה? על
המים. הלאומנים לקחו עימהם' את־• רוב
הספינות' 'החדישות. רבות מהנותרות
יחידי? עם נשרפו או הוטבעו בידיהם'
סירות ודוגיות אין ספור." ואין"לזלזל
בערכן של 'אלו האחרונות,־-.שכן הסי-
רות . הקטנות 'משמשות בסין,י. להעברת

משא יותר ־מורכב מימי עונע. י
המחסור באניות מביא לידי ":משבר
רציני. כדי למנוע 'שואה הודיעו הקו-
מוניסטים על נכונותם לשכור י אניות
י פחם, כויתנה, זרות בשביל העברת
אורז ומצרכים י ראשונים אחרים. בינ-
תיים הוכנה תכנית רחבה י לבנין אנ-

יות.
: שימת לב רבה הוקדשה לחידושי דר-

כי . התחבורה ברכבת• למרות יוקר ה-
קרונות הופעלו רוב ־ הקווים שמחוץ
לאמורי הקרבות. '־בתחום פעולתם של
מהלכות הרכבות רק

מפציצי הלאומנים '
..'? • .. .. בלילות, .

אלא אפילו פעלה־ הרכבת" הסינית י כ-

תיקונה לאי היתד, מספקת את הדרי-
שות• רישת הרכבת ? מקיפה 12 אלף
מ-ל־ן,: כלומר פחות מיבהודו המפגרת,
? בשטח ?ובמספר האוכלו- ?מסין הקטנה־•
סים. •מודיעים על תכניות להרחבת ה-

? - .' ?• רשת.?:' •
ת ע,.ש י י ה,

•בתי• החרושת ציודם מיושן והרום
והם סובלים גם ממחסור בחמרי גלם
ודלק. לפעמים מחסור בחלקיק לא־יקר
של :מכונה ־מעכב עבודה י בבית חרושת

שלם- לתקופה ממושכת.
- -התעשייה הכבדה מרוכזת במאנג'ור־
יה• גם מבקרים לא־קומוניסטים שבאו
ממוקדן —י מרכז התעשייהי המאנגיו־
דית. —• מאשרים שהפעילות הכלכלית

רבה ,שם.
מאז ומעולם היה מחירו של כוח
האדם זול משל מכונות בסין. •נוסף
על כך .נבנו דוב כרכיה של סין על
ידי מעצמות זרות כנמלים לצרכי יצוא
ויבוא ולא מרכזים תעשייתיים. לפי-
כך לא פותחה בסין עצמה•(מלבד מאנ־
גיוריה) .תעשייה כבדה, אלא בגמלים
הללו היתד, מכירה וקנייה הדרך הקלה
ביותר לעשיית רווחים ואילו תעשייה
,היתד, כרוכה בהוצאות מרובות' בסכ-
סוכי,עבודה .ובסיכון. עתה מנסים הקו־
מונלסט־ם להשפיע ..על אנשי עסק פר-
טיים (המכונים בפיהם "בעלייהון לאו-
מיים"). להשקיע כספם .במפעלים פרו-
דוקטיביים בהתאם לתכנית. הדימוקראט־
יה החדשד, . .של . מאו־טסה־טמג. , לפי
מאו־טםה־טונג .צריכה .תקופת, •המעבר
בין קולוניווהלמחצה ובין סוציאליזם
, חד- להיות תקופה .של. "דימוקראטיה

שה"• בתקופה זו יש 'להתיר השקעות
פרטיות וריווח הוגן, בהנאי של פיקוח

" י• י מלא מצד המדינה•־?
' י .

־.' : '
.
"':' ־ ?

. י יק. ;?י
י הדלק הואי" 1ם החיים של התעשייה.
מחמת המחסור באניות ובמטבע זר
ומחמת ההסגר ־"מצד 'הלאומניס ירדה
אספקת הנפט•־ למזלהעשירה םיןיבאוצ־
רות פהפ־־ והקומוניסטים חושבים להיש־

תמש? בהמי כתחליף. י- • י-
תר

:
אבל שיטות הכרייה מיושנות 'ביו

וקשיי: י ההובלה ־מייקרות • אף ־ הן את
הפחם• מאז 'חנצתון עלי יאפאן • שימשו
מכרות־ קאילן מקורי הפחם .העיקרי. י־
1947 באו שבעים •אחוז. מצרוצת הפחם
של. שאנחאי — מקאילן• ההסגר ומח-
סור •האניות חסמו• את: הדרך .למקור

? ? • ? ?? . ??.-.'< ל ? - זה• :? '
• מאז השתלטות-,הקומוניסטים מקבלת
שאנחאי את רוב הפחם. ממכרות הו־
איינאן,?• צפונית־מערבית לנאנקין• ע"י
כך נשלל מנאנקין רוב הפחם הדרוש
לה• המפעלים• ההלמיים ,של יונגיל בקר-
בת עיר זו נאלצו להיסגר י מחוסר ד-
לק• גם .התסיסה־־בחוגי .הפועלים שב-
אזורים' הקומונןסטיים:. גורמת כאב־ראש.
פועלי־ סין סבלו; כמשך• •11 •שנה מאינ־
פלאציה ומשכר ירוד•::עתה •אומרים להם
כי •שוחררו והם .מאמינים: שבא הקץ

לצרותיהם.,,- , .... :.,.-.-
. דרגת־.השכר'הוכפלה והושלשה• אולם
הפעילות המסחרית ירדה•: פלאיים ובתי
חרושת רבים-אין ביכולתם. לשלם• שכר
לפועליהם; ?הממונים -על קבלתי• עובדים
דואגים במידת• ?האפשרות להעסיק את
מני -משפחתם וקרוביהם' מכאן לפעמיפ

גדול מספר העובדים בבית חרושת פ"
שניים 'מהדרוש.

פועלים מתמרדים

רבים ? מהפועלים קשה: .להם .לתפוס

את; הכלל; של/י"ךימוקראטיה. חדשה."'
שלפיו יש ליישב סכסוכי עבודה לתו-
עלתם ההדדית של המעביד והשכיר.
קשה להם להבין,- מדוע יש להתחשב

נם עם צרכיו של המעביד.
בטיין־טסין הגיעו הדברים לידי כך,
שליו־שאו־טשי — יו"ר הסתדרות הפו-
עלים בעצמו ובכבודו — נאלץ לשהות
בעיר זו חודש. תמיס כדי לטפל בסכ־

כוכי עבודה.
יחד עפ הבעיות הללו מתעוררות גפ
שאלות חברתיות חמורות. הגברת היי-
צור והתיעוש כרוכה ־ במתן השכלה
להמונימ. :יש ללמד את הנהגיפ שיבי-
נו בסימני הדרכיפ, .יש להכשיר טכ-
נאים' הפועלים חייביס לדעת לקרוא
את ההוראות. יש גפ .לשפר את תנאי

הבריאות הציבורית, כדי שהפועליפ —
—'לא'־י73־ו

: 
שלהכשרתם הוקדשו שניפ

קרבן ,למחלה. וכאן לא ?יועיל ?הרבה
מדע הרפואה בלי שיפור כתנאי השי-

כון •והביוב.

מעטים הסינים המוכנים לתת • תשובה
ברורה על השאלה' מה דעתם על השלי־

טלם החדשים.
? תשובה סוחר סיני נתן לפני זמן־מה

זר!
-r- מאה שנים בסין כאץ וכאפס
הן. הקומוניסטיפ נמצאים בשאנחאי
שמונה שבועות. מד, הפ שמונה שבר

עות בדברי ימיה של סין י
('ניויורק היראלד סריביון"

om raifi ההשקעח n

:;.nB11Ji1 :1idi 1,i1i1 ? •;;

 'הואיחהטפ
^ 
בהתיישבות ;העובדת

 הגדולה של אזורי:. ההת-
ההתרחבות,:' ..

יישבות. :בכל:: חלקי,:הארץ- במשך,: השנה

̂ררה : אחריה';פעילות:.ימוג־ האחרונה;::
ברת גם :בשטחי,הרחבת:;?•שדות?;שלחין

והעמידה;;את :המתיישבים. לפגי צורך
של פיתוח מקורותיז"מימ חד&ים. כד־
̂̂! תכ- ̂ןו̂נן̂א̂!̂' לאפ̂ש
̂חךונה -̂ ̂וק נו̂ת ̂̂ו ניות ההקקאה
. של ':הסוכנות

.; מחלקת, 'ההתיישבות יי
ליד'

?: ,.מדור, לתיכון.-.ההשקאה.:.,.:,. .,,.... ,. ־יי-. י י ?י! . ' , r ".1•; י ? ?-ייt.*;J -־ ־- »?•<-. ,-?} * ו •* . המדור;לתיכון ההשקאה עוסק רק. ב:.:*?*\ ־ - :י ':; '.־,!!? ; .
בעיות' תכנייתיות; ואילו:־: ביצועי" עבודות
ההשקאה נעשה במשרדים. האזוריים

באמצעות ־ המהנדסים,:האזוךיים.'', ,י

־ העבודות . עלי הפר•7העובדים'-מוטלות
הללו: .עיבוד •תכניות '־•השקאה' •כלליות,
עיבוד תכניות לאספקת ,,מי־שתייה, 'פי-
?.עי־

שקאה;: קוח .על ביצוע עבון5ות̂;
בוד תכניות 1יקוז'־ ומניעת:"סחף' ייעוץ
בוועדות •ארציות. ועבודות;. מחקר. '•'' ;י

. :בתקופה האחרונה' :הכין המכון ?שלו-
שים• ושלוש תכניות השקאה. למשקים
השונים, הכוללות שטח שלחין 'של 60
אלף ךונאם"שאפשר*, ,יןזא̂: לעבדם?.מיד

 י •
עם הפעלת י:מכוב<<המימ;# ;י

?'ההש- ;במיוחד יש• לציין את י תכניות ?
קאה שהוכנו בשביל/נקודות בגליל ה-
מערבי והמזרחי. העמקים, השומרון•'•והי

;. "•... 
שרון' בדרום. ובנגב• "

-שתייה" אספקת..מי
המטרה שהמדור הציב לו היא לספק
כדי .שלא י ?יז- לכל נקודה מ־־שיתייה, '
דקקו להובלת ':מים במכונית או 'בעגלה.
בגלל r קצב, .:,ההתיישבות המזןךז • '-. לא
תמיד:עולה• בידי המדור לתכנון ההש-

קאה להתחרות .עם המדור לתכנון :ה
. בבל י זאת ',הוכנו \'על •י יד••

התיישבות.'
המדור''תכניות" 'לאספקת ימי־שתייה 'בש-
ביל י- עשרים• ושלושה: ייישוביים, בין ה-
שאר 'לכל .יישוב" פרוזדור"ירושלים ו-
י יי?' .י ; י נקודות בגליל'ובנגב; '?'
תכניות ;ניקוז ומניעת סחף ?י
-djû 'ion רביט- המשקים...בארץ-.•
מליזז11'אדמתם על ידי ההשקאות המרו־
̂ש;:יצורך בות1-־:לשס::ז,מלחמה:;.בהמלחה;ר
־ בשטח:'זה' נעשו בעבודות ניקוז רחבות.
̂וגנ־ח, : בעיגןר ̂"־" כבו̂;י עבוךות,.., מחקד
הנצי"ב, ט־ךת. צבי,:'אי-

במשק-ם ?עין'

v .
־ *- ו .לנית "ושאר־ישוב. י,'.. י י . י' ? י ־ י י

בראשונה .נהגו לזלזל בבעיות ניקוז
ומלחמה, במניעת סחף הקרקע'.יאבל
. מקבלות. הן. יותר :תשומת .לב עתה
ומחלקת ההתיישבות . מתמסרת ביתר־
מרץ לפתרון יעיל: של השאלה. .; ::

ייבוש:: החולה ? י
מחלקת ההתיישבות הגישה לוועדה
ממשלתית: את,:• תכניותיה ונסיונה :ביי-
בוש החולה. ־בלי ספק יהא לןזומר
המוגש על ידי הסוכנות ערך רב 'להת-

חלת' פעולת הייבוש בחבל־ארץ זה; ;

תכניות י• לעתי ד..»;

'במסגרת המלווה'7'האמריקני? מגיע ע-

תה ארצה מארצות־הברית הציוד להר-
חבת •מפעלי ההשקאה. כי חוסר צינו-
רות, משאבות ואביזרים עיכב לא ?מעט
את פיתוחי שדות .השלחין וביצוע י תכ-
: ליא־ ניות ההשקאה הרבות שהושלמו
מכבר. עם קבלת וזמרי הציוד מחוץ־
־ תכ- לארץ נעמוד בקרוב לפני עבודות
שלא ידענום עד , נון וביצוע בממדים

. 
" 

. .
כה• .

? צ; נ. - ..
' ' ?' ? .

.'כדג:!ד. הערת סשרד .הדתות. להצעד! י; הצרפתית. •י ;?'וגימוקד?
רושליפ החדשה •_..':.< ־ י 3י5לאומ'יו'תה של י; י י ; '? ' " ?־

, .להלן •נופח. המכתב : שנשלח ?. למע־

רבת,,פאל... פוסט .מץעם .משךד. ד.דתותי
מהמחלקה ̂זל• יעקב' 'יהוש̂ע •??•־-:י י\ג•. י• •• ן•־־ י.• • ? יבחו1ימ̂' המוסלמית"'דרוזית ג; י י; י""?'־;,.
? ,"בעתונכס. הנכבד גליון מסי, 7107
מיום 6:9.49 נתפרסם .הראיון: שיהיה
י מר מוריס •?? קר,

לבא - ;כוחכם • בפריז' ?
עם ? דובר רשמי של•,משרד •החוץ ה-
צרפתי בדבר.. בינלאומיותה ,?שלי ירו-
שלים. .הרשה נא ,לי. להעיר על ה-
נימוק , שנתן אותו .דובר רשמי ?של
. החוץ. הצרפתי בדבר הצורך משרד
הקיים להבריז, על ביילאומיותה •.של

ירושלים החדשה.
.-rהדובר :הרשמי מטעם משרד 'החוץ
הדגיש, כי .מציאותו של בית - קברות
מוסלמי בעיר : החדשה המקודש ע"י
? את ך,עולם המוסלמי' מצדיק בהחלט
ההכרזה: על. .,בינלאומיותד. של -ירוש-

? היהודית •כילה לים.
. .בית הקברות הזר. . 'שציין י הדובר
הרשמי . הוא, כנראה' בית הקברות
המוסלמי• שברחוב. ממילא' •שמםופקני
אם הוא .מקודש .לא רק • ע"י העולם
המוסלמי -שכמעט אינו .יודע על .קיו-
?אף ע"י..,המוסלמים היוש- מו, אלא ?

בים. ,בירושלים..: .,
בטוחני ?מ :אילו היה הדובר ה-
רשמי מטעם, משרד ?:החוץ י הצרפתי
יודע:.,את תולדות :בית, הקברות הזה
במשך, שלושןם השנים האחרונות' לא

היה מביע דעה, כזאת.
ב?ת , קברות . זה, ,הוונוז ,במשך כל

הזמך ע"י.,1זמועצה..'המלםלמית.-;העל־
 ולשמור ז.על,ע. -על

' ^שילא.י. 'דאגה'
'•־ונד,

אף' '•האמצעים? הכספיים.. ?הגדולים; י ש־
המופתי .חג/:אמין עמדו ."לרשותי. ;
איל חוסי'יני,.7עוד"הרחיק לכת, ו'־גזל"
י שטחי ?גדול מביתי *הקברות היה לשפ

.!'ידוע בשם ":פלס
? המלון' הקמת. בית

הוטל"' ושנכשיל";מבהמה :יימסחרית,
וכדי לסייע" למועצה,.העליונה. שהש-
קיעה בהקמתו' םיומייפ גדולים, ',נש־
. הממשלה' המאנדטורית ששכ- כר. ע''י
משרךים ממשלתיים. המעשה

- 
נה _. בו

"הזה של חילול בית . הקברות ע"י

מוסד -מוסלמי:?עליון' :עורר בזמנו מע-
דולה . בקרב העדר. המוסלמית

רה גי
בארץ וגל שלי• פחאות י הציף את הע־
־ הערבית '.־הפלשתינאית • שהת־ תונות:
, עלי המעשר,: הזה. ריעה בחריפות"רבה
הועד? הערבי• העליון־ חשב :י אף
• שנים מספר להקים בשטח הוא לפני
" הקברות משרדים הנותר ? של ביתי

? וחנויות לשם'•'מטרות 'מסחריות.
ולבסוף הנני' מפנה אותו''לספרו של
הנרי קנדל,-י: ירושלים?'; תכנית העיר'
? הממ־ לונדון'• משרד המוציא. 'לאורי
1948,? •עם?־• הקדמה" מאת•' סיר שלתי •
אלן גורדון':קננינגהאם'•' עמוד 33;
ברכת י:ממילא,:::שהציע ; "לשמור־ ־ולחזק
את הקברים י? •הידועים'' ולנקות' ולי־
פות 'את':?הסביבה 'הקרובה ולפתח את
־ בשביל • בתי 'מגורים שאר השטח
ומשרדים; וכן-:;לםדרי- גן בקרבת הב-
רכה". יראה ;גם ־.תמונה מספר 181".

1muim ושתו'' של בית הקברות קד !ול,
:: ::

:
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ĵ ,!.!!ו*!! > —«.•».•»• •»מ**יי? ,יילמהידיבג 1י iis!ן 

הכ
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̂שפ.- רבניפ ראש־ מהנר, צבאי א"
יים שנייס והשלישי היא הרב הצ-
באי הראשי, באים לבקר אצל היילי
המקוב, הבריאים והנכים. במכונית
הראשונה נוסעים האורהיפ- המבוב־
דים ומאחוריה — כמד, כנדרים,
הכוללים בני לווייה. סגנים ופרנ־פ
דתיים בחיל־היבשה. האוויר והים.
אנשי המטה של הרבנוה הצבאית
בישראל. בהוריפ בני הורה' זריזיפ
ונמרצים. שממלאים את. הפקידם ב־
אמונה. המסע הוא פפע־התעוררור.
לקראה ימי הדין בקרב ההייליפ.
כאן, במקומוה הריכוז העיקריים של
הנוער, מופיעים בזמן האחרון רבני
ישראל ומשפועיפ את פדברוהיהפ.
יש ערך לדברים ויש ערך להופעה
כשהיא- לעצמה. והיו עיני החיילדב
רואות אה רבותינו בארץ ישראל.
הרי רבים בהפ. לא ראו א.נ
הרבנים הראשיים. אינפ יודע־פ ls ־
לו 'פיהפ ופהפ, וקמה מה־צ" מה־
פה חוסר פגישה. מסע הביקוריפ
'מפגיש את הרועיפ עפ צאן קדםפ-
אה הרבניפ ובני עדהפ במיוחד ה־
יילים, שבגופיהפ הרמוקיפ הביאו
מדינה לעם.. אכן'. נוער. נאדר ז"
גלויות,,; שנתחשל מכונס'", משבעןפ "'.
באש. מצפה. בהביון. נפשו לבשורה
רוהניה גואלה,.. .כירופמה' , המפרשת
אה המאבק ופלא ההקרבה. ו-־ש צו-
רך למצוא' אתי..הלשוך;לד.מדברה ל־
̂תז פן המג "̂ ̂לשון כוחו ודלב̂י
המדבר "לביו0,::ןמו&ער־;'־דרשזת: ,נאו.נ
עלי .השופר ופירושיפ..ב"פפוקיפ ומאי
מרי הז"ל שייכיפ לעלביפ.י הבאים.
בשלב הראשון — ,דבריפ'־־י,'פשופיש
־"-.driuaci.V';- ו־ן: ונלבבים שקופים."
/ :עליתפ " :<ד.מכעיפי"פ-" בעיקר, אבה̂מ
אווירה ביתית, "אבהיה־א:'פר.יה.:שהיא
־ בקפרקט. וכבל שיתרבו כה . הפרה .
הפגישות בין הרפגיפ ; לביך-":.יער
• הלשון. ד.פב־ בכריפ הימצא בוודאי

עיה . המשוהפה." לשניהם.• -

:י בפקד ;.הכחנה, קצין־;המיר רב-ני-
? פופיפ, יהקבילצ*אתי- פני:י?הרבניפ ־ר
כיפרר צבאי. והפגישה ־ הראשונה
- ישראל ילבין: תפ־ נערכה בין •רועי
צועיפ. כאן לא •; :שפעו - נאומים ? לא
הרבו בשיהוה — פאן דובבו העיניפ
בשפה -הצבעיפ, רגשו שרפוכי ד.ש־
:יפ.'-' רחפו בנוה השחוק ־.מבויישות
נרגשוה? כאן? שלכד, פפירה הב־הג־
יוה עת החייליפ הנערים ?פהפ
כמעט י ילדים". קיבלו בידיפ י רועדות
את ־ התשורה ־ מידי הרבניפ. הדדליפ
בתבנית זובא ־מלווה יי ברבה: "רפי־
" כתיבה אה י שליפה וההלפה־ כהירה.
וחתימה פובה"; י כאן "שדרה דומיה
שבתוכה; נכרה לשון הנפש. ער. ',ה־

רבניפ חיבקו אה י הידיפ היקר1־.־"
ידיפ שהחזיקו רוביפ "ומדגמית 'יזזמ־
סיריי אש . על הרשעים ידיפ -החזי-
קו כ̂ניפ והכרועו את הרשעיפ'
ידים " שקיפצו את האצבעות לאגרר
 בפרצופ;הפ של. בני_ בל־

פיפ והלמו'
יעל, — 'ידים יהודיות אשר ד.ב;או
לעפ אה ־תשורה י היקרה ביוהר:
רבונוה ישראלית.. ?2ימית; הלבנון

-- י- -. י. ילל ים הי(5־ 7 .
הריהפ שוכביפ. כפה. מול. כפה.
שורוה ארוכוה. פרצופים .צעירים :מ-
אוד. כפות',הרגליים. .גלויוה. פשני
פורי המיטות, מציצות הרגלים .העי־
רופיה, פציצוה.. וכשיחוה את פיפרד
33—ות"ו.־ הדקו־ .והנפות. רדצהן
וקפיצהך' —ד. דגליפ ..שהיה .נהוגות
בנעלים •פפדופ- ,ומפופתפ ־;-,ונהקעו
במישלסיפ r עת. הוההיפ-. .יכפופיפ
כהצקופ' כיסו אותם באש ולא. זזו
ונעקרו כהפישלפיפ. וההלו• י לרדוף

אחרי .האוייב• הפובם והציפו. גבולוה

לישראל. . רגלים שקבעו• :.את פפה
עצבזעות ישראל..־ אך הנה רגל• אהה
בלבד השנייה' קטועה עד הברך.; הנה

יד. ־אחת בלבד. השנייה: גדופה: עד

הבתף. למראה החלל ־ פגופיפ - הצעי־
ריפ . בולט־ השליחות שמילאו־ ?זו-
גות הידים. והרגליפ: על ילך־? . ר~-

ראל.: .:

:הרבנים מושיטים: לפצועים אה-כפ-

יי- . "תהילים ואיפריה:• "פיפרונים.

פיפרוגיפ, -אבל-בהפ 'עולפ י וכליאו*.

והשבחות הנכיפ מדפדכיפ י בשירוה -

של דוד בן ישי' :באוהם הפרקיפ

.זעמוקיפ פני - יפ :ש"גונזיג! את יכל

המאוויים' של המכאיבות י- והשפחות ו

האדם. יאחד: מהם vפיתהייל • לקרו»

:!סוקיפ בגיגוןי־ תהילים גוגה( צובט

̂ י גלבב' לד 'כדיי דמע: את ־ הנשפ.

''משווה רגלי פאיילוה 'ועלי בפותי

 ההתי. ולא
 י
יעמידינו''." הרחיב־ צעדי

־ הגדולה ־ "הפילה"־־ מעדו קרסולי"... " י

לרגליים זריזוה ;בלהי נפעדוה, 'שלי-

מות' י נ,קי5ת 'כאילו כלב : הקורא,

קטוע רגל< כשקולו "מובל : בדכעוה

נישהגה. :פוג ,sr־
רוההוה•־ אך פתע• :

ויד' כשחברו ממשיך 'בקריאה הפ־

סוקים הבאים' הרועמים כהרועה-

מלחמה מדרבנה ויוצקת ברזל בעור־

קים: "ארדוף אויבי ואשיגם .ולא

אשוב עד ־לוהפ; 'א"פהצפ . ולא יכלו

קופ יפלו החת רגלי; .והאזרבי הילל
למלחמה הכריע קמי החהי".

התהיליםיל פידי. לוחמיפ יהודייס.

לוחמים פצוע-יפ — זה הספר שהוצ

זמר ובכי וענוה ובכל _פסוק ופהוק

שלו מתובל/ כל. הפתק - שבבדיאד,{

 נאמנה מ־
זה הספר, שמוציא . דמעה.י

העין ומגולל אבנים כבדות כהלב

ומקומם כנגר רש,ע. ועריצות וז־ר5

אמונה ומסעיר למלזזפת מצווה. ו-

טוב עשו, המוציאים לאור' שעיטרו

את הפסוקים. .ה"אקפואלייפ". ;בריסו־

מים נאים• החייל מוצא- אה רהשי

נפשו בההדגשוה המיוחדות. דדך

משל: "ימצר על . רשעיפ פהיפ אש

הד,
י
וגפרית... מלמד ידי -לימלהמ־ וגח

- (פוף בעמוד 3)

שרגאי ש, ז..'

א.
אפשר לבוא ולאמר: נכון. אין ל-
איגוד העולמי מצעי עיוני ורעיוני ה-
מחייב את קיומו' אבל־ יש לאיגוד
תכנית מעשית, שהוא רוצה לקיימה
מבלי' "כוונון תחילה"' 'מבלי "לשם
י1;!יד". והרי המעשה גדול כשלעצמו
עד י שהוא מביא לידי לימוד. ויתכן'
מסבירים, 'שדיוקא המעשה הגדול אשר
האיגוד מתכונן לעשותו' יהיה כה רב
'שיביא לידיי לימוד מחדש במשנת. ה-

מזרחי ומחשבתו.

.מובן, שהכל. יתכן. •אך מה., לעשות
והעבר עד כה'-בציונות ובמזרחי אינו
מחזק דעה -זו, שישנו מעשה• הראוי
לשמו' מבלי". שהוא יהיה :פועל יוצא

ממר, שעלה במחשבה תחילה.

מעיד על כך המפעל החלוצי הכללי
שקם ויהי לנס לכל י בית ישראל ל-
האמין באפשרות הגשמתה של הציו־
נות"יהואןיהמפעל החלוצי' אשר ריכז
סביב הציונות את מיטב מיו ובנותיו
של העם העברי וגייס אותם' את אונם
ואת הונם לבנין הארץ, לעליה' ־־להגנה
להעפלה. ולמלחמת: השיחרור; עד קום
המדינה' ועד ':'בכלל. מפני שהיה נושא
חזון 'שיחדור :העם• וגאולתו והקמת
חיי חברה חרשה המבוססת• על ?עבו-

דה •עצמית ללא' ניצול• הזולת. י

המפעל,. ?:החלוצי ה־
[ 'מוכיח. .זאת".:גם '

מגשים ? שלי'הפועלי המזרחי' ,המשכנע
בעוזו"'ובאורו? חייו — ":שרעיון המז-
רחי, כפי שעלהיבמוזשבה תחילה' אצל
ראשוני הציונות הדתית' .ניתן להג-
שמה : על ידי 'יצירת :האייחייפ .חברתיים
עצמאיים 'לתורה ולעבודה. אף מפעל
 .היה לקום 'ולהצליח

חלוצי '.זה י יכול'
.רק י בזכות. המשנה ,הברורה שהיתה
םידורר, בפי. ראשוניה שחלמו וחזו י על
• עובדת כמבצעת הקמה• חברה ;דתית
אתי רעיון .•המזרחי והמקךבת אותנו

להגשמתם של יעודי הנביאים..

ודאי, גם אצל ראשוניה • וראשיה
של תנועת הפועלי המזרחי נתגלו חי-
לוקי דעות? גם בנוגע .לדרך וגם, בנוגע
לרעיון. אולם -אף :חילוקי דעות * אלה

מקורם היה בעולים ••המחשבה. ;.
•י לולא ה"לשפ יחוד"'י של 7הפועל: ה־
מזרחי' 'לאי' היה1 ?בכוחו' ובכוחם ':.של

(«אמר •-.־שלישי)' ?
 ? י

?' ?.'''.־ . י־־ י
? ?

-יב־ החברים 'והחברות. .לשאת? בסבל,
. רבות .. ולשאת בדומיה יםורים שנים
את כל. הקשיים-.שנתקלו.? בהם. מבפנים
התנועה ומחוצה לה' ואף על. .פי כן
לצעוד קדימה לקראת המטרה, מתוך
מסירותי יי נפש ומתוך' 'קבלת עול של
הגשמה אישית ושל מעמסת חובות
כספיים והליכות י חיים שלא הסכינו
להפ י"בביתי, י אבא.: אולם" קיימת גם
־ 'אחרת' מתוך 'המזרחי עובדה חותכת
עצמו. "דוקא/בעלי ,הרעיון והחוון ב-
מזרחי' י היו" י אלה "שעשוי איזה' שהוא
מעשה של'יממש"בכדי לתת .ביטוי הי
 ולדעייונו-"ייודיוקא' אילה" שקבלו

1
למזרחי

לידם יי את 'המשכתייייהמעישה לא הצליחו
לקדמם •־ולפעמים' אף '"הצליחו": לעצור

י?'''־ " י " ־ בהתקדמותם. ? י

ד,
דוגמות ,למה שאמור למעלה: •

ה . בךעיוגו וב־
י
.. .באנק ך,ג?זרחי־ על

מחשבתו של אחד ממיסדי המזרחי
ומראשיה . אשר מורחיותו היא' כולה
תורה ומחשבה'.. :רעיון. וחזון, הוא
אישר הרגיש :בחזונו, כי יש, להקדימו
-על ידי מתן. .אפשרות לי־ עור ובשר
יהודים. דתיים לעלות לארץ ולהאחז
על. ידי .מתן...עזרה '־כספית , להם בה' .
בצעדיך.ם הראשלנים. באמצעות .הבאנק
המזרחי.., הוא.:,אשרי..כיתת. את .רגליו
בארצות. קרובות. .ורתוקנת, .ועשה ,לי-
לות כימים' לא,. נהתע מכל. .טוידה > ו־
ל. . הקשיים , ואבני

י
סבל, התגבר... על כ

נגף מבפנים,.ומבחוץ.'.עד. .שאסף את
ההון היסודי להקמתג.ש.ל הבאנק. או־
7 "אנשי עבר לידי ם ן;חרי: שהבאנק ?

י
ל

מעשיה" —,.הפכו.,אותו •,ל"באנק כל-
? של לי".. ומתוך ..הדאגה...ל"כלליותו'''
הבאנק;.כמעט.:.שנעלו. אח . .דלתותיו
: הפועל ;ה- בפני היהודי 'הדתי. .ובפני.
דתי., ורבים .הם המפעלים, .'של. הפועל
המזרחי. ביחגד' -בשנים •:שעברו,; .שנה־
. "אנשי.. המעשר," של . בלו .על ; ידי
הבאגק. ,ובסופו :של.;דבר "עביגה.:גו-
;: כמעט ררת עבירה"..,:.והבאנק י. בעצמו
.שנחבל,־ אלמלא, עמד י.לו;בשעת .דהקו
מנהיג. ..אחד .,מראשי: המזרחי.;ונושא
חזונו. והציל, את.. הכאנק ועתה: הוא

. מתפתח _ ומתקדם. _ , .-. ?::. .
,.הישלבר, החקלאיו!, מומד של רעיון
חזון. והגשמה 'כאחד' עלה ?במחשבתו

• ההוגים במחשבת המזרחי. של אחד
הוא בא לידי מעשה זה לא מתוך
מעשיותו, כי אפ מונוך עיוניותו.י ה-
עיון במשנת המזרחי הוא שהביאו ל-
ידי החלטה על הצורך בישיבה זו
לתורה ולעבודה. }אפ מסיבות: הזמן
ומכשולים שונים ;לא קבלה הישיבה
את הדמות אשר. טבעו לה הראשונים
— הרי לא הרעיוך־ והמחשבה שהונחו
ביסוד המפעל הזה ?גרמו לכך' כי אפ
סיבות חיצוניות .ובעיקר, 'הוסר הבנה
לערכו הגדול ;של מפעל זר, מבחינה

רעיונית אצל /"אנשי ? המעשה".

"אימקא" — הבה־, כלכלית של
המזרחי שהוקמה באמריקה. לא "אנ-
שי המעשה" הרו אותה' לא הם הגו
בה, ולא ר,פ נקפו אצבע להקמתה.
שוב פעם: איש .החוון והמחשבה
חלפ על מפעל זה במפעל הגשמה
של המזרחי על ידי .כך שבאמצעותו
יגייס יהודים דתיים ?בעלי הון לעלות
לארץ' להרבות בישוב 'דתי ולהגביר
את כוחו של המזרחי. ואס חברה זו
טרם הגיעה למטרה שמיסרר, הציג
?לה הרי זה .שוב באשמת "אנשי

המעשה'/
היש ־ עוד ?צורך להזכיר - את ישיב.:
"כרם ביבנה", "מפעל התורה"' "ה-
אנציקלופדיה התלמודית"' •"הש''ס־ה־
שלם" ועבודת "החקיקה", שעפ כל.
הוסר השלמות' 'הפגמים, הצרות והד
לאות שגרמו לתנועה — הרי כל אלה
— אם "אנשי. המעשה'' בתוכנו ידעו
להתרומם לרום המחשבה של תוכנם
ולעשות • מאמצים להגשמתם המליאה,•
לשכלולם ולהשלמתם — ישאו פרי
הילולים' יביאו ברכד, וחיים לתנועת
המזרחי העולמית •ויוסיפו לה כבוד
והדר במפעלים המצעידים את התנועה
לכיבוש החייפ ־ גפ מבחינה רוחנית

וגם מחינה מעשית.
י
־ג• .

' י י י
מה ?פלא איפוא אפ מתקשיפ בק-
־ •שהוא יהיה י ביעת יהס לאיגוד זה,
נושא רעיון המזרחי י ומגשיציו. אגוד
זה' שיוזמיו, יוצריו ונושאיו י ־ד,פ
המכריזיפ ־ בעצמם "אנשי המעשה" ?
שכל האיגוד לא בא אלא להראות
"שאף אני בין העושיפ" ובעצמפ מו-
דים שלא בלבד שאין האיגוד נישא
על כנפי הרוח של המזרחי, אלא
אף אין להם תכנית של המעשה אשר
אפשר' אי־ רוצים לעשותו. —.איך/
פוא, לחשוב/שהאיגוד הזה יירש את
מקומה של י התנועה. העולמית' שאפ
אמנם אינה יכולה להראות' על מעשי
הגשמה, מפני .שסילפו את הפרוגרמה
המעשית שלה' — הרי. היא. יכולה
לכל. הפחות להתפאר שהיתה .נרשאת
רעיון הגאולה בדרך הקבע' ועל/. ביר-
כיה נולד הפועל. המזרחי.' בפי' יתברך
האיגוד? שרעיונו הוא .המשך. .לרעיון
המזרחי? שמעשיו הם מעשיי המזרחי
המחוייבים להיעשות. לקרא־ התמורה
עם הקפת• המדינה בשעה ששניהם
אינם בידו וכל עיקרו 'אינו, בא אלא
להפריד בין המזרחי והפועל המזרחי
וכהמשך לזה להביא לידי חיסולה של

. . v ?התנועה העולמית
•

.קיימת מחשבת המזרחי. הפשותכ:!
לשני חלקי התנועה' שיכולה לישמש
בסיס לתנועה העולמים בשני .תנאים:
א. באם. "יכניסו בהירוה במשנתה . ו-
יקבעו הלכות ברורות .לאורה, עפ
התמורה . שהלה על ידי. הקמתה• של
מדינת ישראל. ב. אפ יקבעו תחומים
ברורים' ששני חלקי התנועה יפעלו
בשטחי החיים המיוחדים אשר לכל
אחד גישה אליו. כל אחד יפעיל כ-
דרכו בשטח החיים המיועד לו בדרך
הטבע למען הגשמתה שלי המחשבה
המשותפת. או אז יפגשו יהד בימים
יבואו במקום ההגשמה. אף כי יבואו
אליו. מכיווניפ שוניפ ובדרמע" שונות.
י נשאר,.'איפוא' עתה לברר: מה היא

המחשבה המשותפת ומה הם " שטהי
החיים .. :השונים' ־ שאותפ יש ליצור,
אותם יש לכבוש למען הגשמת המ-

אחר והמשותף בדרכים 'שונות על ידי
המזרחי והפועל המזרחי גם יחד.



mms mm
̂ליטא, ̂/כסלז:;:הדב"ד; בקיידאן (נגלד/ב
ח7בתל*אמב] ט י: »ליל7ת̂ש |£*טי7̂/
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.התורה /jvn הוא./מקרבם:יאליהץ//'/
̂ז/שכתב , לי :/וגדלותו' בתורה...,,/הנה;:.
̂:/לח«ם. ̂ךן'/ייבד עליו/ במכתב /פרט:<' 
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יוצא: מן הרגיל;גם.בתוך/מופלגי הלמ־
דנים,7 בעל; שכל; חד 7וחלק, /זך/;יועמוק,
ישר!;ונ̂ישר, גהיר;<ומאיך;; צרף/לבך
אה".' יראת השמים/שלו/הטהורה'; .הזכה
מן/הזבה, את'השכלתו/הרחבה, את ,בקי־
אותו/בשפות: האירופיות,; את )ידעתיו
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־:?י ?י/ ." ;: : ? -? : :. '.. ־ ק?ע:ך •.; :
̂לה היתד. .,לתה־ 7ע£5'אבתו' לתורה יכ
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. המופלגת ביי. :מנעוריו :ועד';ימי/זקנתו
היה לו לב רגש, לא .יכול להירגע"בך־
אוחו"סבלס־ישל"אחרים' היה עושה::ומ-
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ימיי
סא;?־ /' / " ; י.י"

.•.: אהבתיו/ לבריות 'מצדי אחדי וצניעותו ?,לא!.. פסק:/פומ"יה" 'מגירי
מצד/שני/;יצרו "אצלו' סבלנות ,גדולה •:
לגבי/הבריות;/היה;נותן. להם הכול' מה :

שיכול;לתת//ןלא תבע מהם/כלום.)־?".
טרויב .זצ"ל'לןזםתיר את עצמו הן.בחייו י'י? ובצניעותר הנפלאה. ,,הצליח" הרב יצבי י
שבחייו, הכירי. אותו : ?̂ 

^
והן7במותו./'כ

עי־ <:
ךק.הוזיג; המצומצם. של האנשים .שי

מהם:• היה/נפגש בחיי יום־יום ,ואותם ;
גדולי./התורה שעימהם בא במגע, אבל י
-לא ידע מי,פתהלך בקר־ : ̂־ הציבזדהך
גםלפטירתו: כמעט/לא עשתה ! /כ̂ך ̂ב
רושם '-בציבור.; אולם',י כמו'.שנותב/,ה־ •
L גרי"א. הרצוג'• שליט''א•: מיצווה לתת
לציבור/תיאור? של, אותה אישיות /ד־ •
גולה/וצנועה. כאחד• אמנם 'ציווה י שלא י.
לר,נזפידו,/אבל משמעות הדברים אינה }
. אם:'הוא י

/בעתונות". וגס י הערכה בולל̂ת
עצמו//לא;?תבע:,מאיתנו',''אף' ",להזכירו י

,ולמלא את ; ולהספידו/הרי עלינו לשמוע
התביעה;הגדולה הבאה אלמו.נזאישץ"ן
מעצמנו את מי־! - לדרוש. 'תו/?—, עלינו

דותיו: —אהבת.,התורה ואהבת. הברי־;
מת".../ ?/•"" ." '?' {'
י יצחק :רפאל •הלול 7 : י:
? ??:־ הולצברג ?-• י " י־' /::• -~:+:??י,'-'?

5ו/ש1ח רביוז"ח

במסיבה צנועה היו נציגי העתונות י
בחיפה אורחיו של הד"ר רודולף "

מאיר במוסדו הנאה "מולדה" על הר ,
הכרמל במלאת 15 שנה לקיומו, וש־.
כהזדמנות זו נרשם על ידי העובדים 1

בספר הזהב של הקהק"ל.
הד"ר מ. עלה ארצה ב־1934 מפרנק-
פורט שם רכש לו נסיון רב במקצועו,,
ומיד י פתח את בות החולים ליולדות
על -' הכרמל, עהפך לאחד המוסדות
החשובים י ביותר בחיבה בשטח הזה,.
אשר עם השמירה על אופיו הפרטי 1
נענה גם לצרכי הצבור ובא בקשרים •
עם' קופת חולים לפי הסדר של קבע, ן
'בשנת - 1946 עש רבוי הצרכים של !

ההעפלה התק&זר גם עם הסוכנות. \
עד סוף יוני ש'ז. היו במוסד 8418 [

J 'לידות וכך 9013 מקרי מחלה וניתו
חים' אחרים. 147&- לידות באו מקו&ת \
i חולים. '827 לןדות היו ב־3 השנים
ה"חרונות מהסוכנות. הנשים הובאו י
מאניות ̂המעפילים בנמל *י  ̂

̂ למוסד י:!
חיכה. י , י
במוסד זד? ־משתמשים בהצלחה י־זד. ;
4שנ־ם באמצעי הרדמה מיוחד ובלתי

1 
מ;יק' והלידה באה תוך שינה, בלי

חבלי לידה-ובלי זעקת צירים. שיטה ,
זו ינוח־, מאוד גפ ליולדות וגפ ל-

מוסר שממדיו מצומצמים.
־ התנצלות ,

י י

בחגיגת \יגחת' אבן הפינה לישיבת
אור) ישראל' מתוך שכחה, לא הוז-
כרה העזרה הרבה המוגשת לישיבה
על ידי סניפי פועלי אגודת ישראל

בארץ.
יורשה לי *יפואי ,בדרך וו לתקן
את הדבר, ולהביע לעל דפי העיתון
את תודתי העמוקה להם, בי רב
חלקם בייסוד וקיום הישיבה. יהי ה'
בעזרם בעבודתם למען החזקת התו-

רה בארץ.
הרב יעל!* ניימן, ראש ישיבת

 . ,,אור.. ,ישראלי',., בפת"זז. תקיה' 1
v

: u -- הראשית'' רבנות:•• 'v.; י: ה
ות''א: /;.;:/ ן •;:; /;.'למחרז; יפו
f מסי, '5ד13/תש';ן.? "'-'?'•תיק •'•X?? ?"/
; !?. תורה. י-. ? ::ר::-:.הןמגה.,7דיך
:האי,7יוסף:' צבי. :(הניוך)..;פייגנבאוב ?
ביום;/̂' י

̂"להופיעץ/בפגמוי̂י מוזמן/יבז
19.9̂) | בשעה י כ"ה' ;/אלול/;תש"ט=/' (9
3/:אחה"צ/:להתדיין /עם' אשתו! הגב' :
רות;י;פייגנבאום'-; בדבר /:מזוגות./:,והיה

אם' לא/ יופיע7/במועד7?• הקבוע?•:?• בלי :
.לאי .י. הופעתו לתת:''7.סיבה;.'.;מספקת.,'.:

ישמע'/ביה"ד/יאת-,:םענות/ הצד/שכנגד ?
שלא:,•בפניו ויוציא : פסק דין.

: וח"א :;/בשם/־הרבנות ;:הראשית י? ליפו
? כללי  7 יי

י
?:י מזכיר

 "י
־/שלמה־/ימהלד'

/:. :<  הצגת השהפת
י

י הריני י 1מוצאים לחובתנו1 להפנות־'את
 לבעיות השח-

,
דעת י הממשלה' והצבור

י זה חמור פת יבארצנו.'".המצב. בשטח
הוא עד למאוד. יש להניח שמספר
חולי "הריאה בישוב ^עמ"ד 'במאי '1948
לערך יעל ששת אלפים, ומאז'!תוסיפו
אלפיים .חוליי שחפת /ריאה . פתוחה

:- י י? יי, ;.. /־'.' פעילה.,.

אשר 'לחולים "מנ$וג:ראשון — ;הרי
שליש זקוק? ־?לאשפוז''.ז.ז1. רק בשביל
אלה כבר היה צורך באלפיים 'מיטה.
ואשר לאלפיים עולי ד'שנר, שהם חולי
ריאה, כל אחד. ואחד מהם זקוק ל-
מיטה. .. המדינה י צריבה איפוא י לקיים
4000' מיטות, י בשביל? חולי ריאה בלבד.
מספר המיטות העומדות י לרשותנו 'ב-
שביל חולי, שחפת בשעה זו הוא 750
, פרופורציה לעךך'': ואינו., עומד: ;בכל
לצרכים;.. ,יודעים;.אנו:: ;שכאדציות• מד
ע טי ו ת? בלבד י הגיע י שלטונות הברי-
אות למצב ־'הקרוב ־לסיפוק '?הצרכים;
הרכב ; בגלל: איי ?יציבות '

אבל מצבנו7
כון:''יה*

האוכלוסייה'?"' ?'ובגלל י בעיות; •השי
רעוע -י' מאוד' 'מחייבי, על י אף י •דלותנו
אשפוז •בקנה' מידה "רחב ־'מאוד. ? ־ •־ •־
:•־' •:? • " /יש: איפוא'/צורך '';דחוף
י• א. :להתחילי•-בהקמת''מוסוות; ־יהוד,אז'
?בהוספת י צריפים "''למושווית" י י הקיימימ';
ב;• ?להפוך'•/* ־ביתי חולים/'צבאי/גדול
אחד? לבית ?יווויליס' מיוחד י לחולי; ריאה:
כדיי'"40a־ 'מיטות• ?במקום •ליהדחיבו -יעיד' •
 משתמשים כביר למטרד,

120 '" " שבהן י
זו. ג. להקים מחנה למבריאים, כדי
לאפשר שחרור מטות בבתי חולים.
ד; לחייבי את ־ בתי• חולים הכלליים
לקבל במקרים דחופים חולי ריאה.
ממשלת קאנאדד. אינה מעניקה שום
הקצבה לבית חולים פללי אם הוא
אינו מתחייב להחזיק עשרה אחוזים
של המטות לרשות חולי שהפת. ה.
לפתות מחלקות לשחפת ילדים ו.
?ייייסד מחלקה מיוחדת לשחפת עצמות.
יש להרחיב ולבסס גם 'את תחנות
לטיפול 'בשחפת 1מטעם 'הליגה' אז
המרפאות מיוחדות"ישל קופת הולים
הכללית, העוסקות בגלוי חולי השחפת'
בבידודם' בסידורם ובהעברתם למקו-
מות רפוי מתאימים. מבחינת החוק
— צריכה הממשלה לחייב את כליה•
מוסרות רגם רופאים פרטיים להודיע
על vכלי מקרה של שחפת לתחנה י ל־
טפול" הקרובה ביותר. אשד י לאמצעים
הכספיים — יש־־ להטיל על הרשויות
המקומיות להעמיד 'את האמצעים ה-
כספיים לרעות התחנות למלחמד, ב־
 בחשבון של'5

י
שחפת מטעם הליגה,

שילינג לשנה לבל "תושיב בכל מקוש.
ממשלתנו *פעלה לא מעט במשך
השנה הזאת כדי י לאפשר־ את קיום
המסות לשחפת זגם להגדיל את מס-
פרן. "משרד הבריאות אחראי באופן
ישיר לשליש המטות לעיחפת (סר•
פנד' מקור חיים ונהריה) השרות
הרפואי ילעולים משתתף בהחזקת הו*
לים" רבים בבתי חולים אחרים' או-
לם בכל זד, לא די. צו חיים הוא
להגדיל ולהרחיב ויפר, שעה אחת

קרם•
משדד הבריאות זקוק לתקציב מיו-
חד כדי שיוכל להקים אתי המוסדות
החרשים' להרחיב את הקיימים, להח-

זיק ולדאוג .ל!1־1וחם.
דיר פ ווייל
יו"ר אגוד הפט-זיאולוגים בישראלי.

משהוי:; •;: 7,.?::תלועות.:•#נוס*/.
?:<אנו 'הוךמ, :אנוסי ,משהדי (איראן,־
̂לפני:/ כחו־שיים • פרס)' 7 עולים- )שהגעננ
.-.סבלנו .«ארץ; .גלדימ-. :,;מושלמית'־; ,;שאת
: במלים'., 'למולד:

; ?וחרםתנר אין "; :לתאר: ,י
תנו י המשוחררת .לאחר•:,אלפמס;/שנות
̂וק; —/נאלצים; ?לחסל. מער- ; פזור-־.ונן
, ,/סדרי .. בת :עסקים-, קיימים י,,,• ולשנות
 רבות' ; היי־

חץם•.-, שכרוכים-:.?בהוצאות _.' :

:נף:-מכירת:, נכסי, דלא:,?ניידי./:? יגי''
.במחירים??,־מאד• נמוכים... כל .עולה...ימי
אח חפצי ?ביתו ̂ביא:? אתו, ,איראן־-:.נ
?-שהם ?.—.:שטיחים.? או- ואת": "רהיטיו"
הבריחה לם;:::לדאבוננו.־ הגדול. לאחר -
מהעבד ? המך.: וחרפת ':הגלות.;. נתקלים
מצד::פקידי;? המכס אנן/-ביחם אדיש,,
בחיפה'.7:: הלוקחים:: מאתנו,; דמי,:־ מכס
.ומס מותרות ?.במחירים • •אגדתיים ? ; וער
היום ..מוחזקים:, .חפצינו , במכם.... חיפה.
.-;.'תלונה:: מיוחדת :לנו: נגד : המעליך
I הממשלתי ' שהוא סוחר שטיחים, ש-
. מחיר. ־ הוא.-::דורש .. מה- לפני: קביעת ־
עולה: ,שימכור : לו • את/ שטיחיו'. .ואס
, .'הוא ד,וא:, נתק<.:בתשובה ;'.שלילית
קובע הערכה. ומחיר/מאך-מוגזם.? שב-
, אין באפשרות ;(־?עולה שום אופן
.'7/1: : . ?: /;//,-; לשלם.: ? .
י אנו:,7פונים י בבקשה:- לשלטונומ':•'יש*'

ראלי. ־אל תמששו אותנו ?י ־בהוצאת
פרןטותינו /.האחרונות- על- •.:חשבון
כמר, •שטיחים 7(רהיטים) '•'שאין יי? להם
כל. י י ערך • באיראן, - :במקומ, ־ ? שחיינו
: בשנים' י 'ובאז רוצים:•להוציא מאות
מכסי י ומס• מותרות' •יפי; פימה מאתנו? •
וכמת ־ ממחיר שעלה י לנו. אנו פונים
? ברגע של ייאוש,? י תנו'•־ לנו. ל- אליכם
־ במולדת. אנו התאושש : י ולתקוע • יתד •
מקווים י שעוד' יוחזרו.י לנו י חפצי.'בי־
עד? עתה' בנמל תינו שמחזיקים בהם •
חיפה' ללא תשלום ארנוניות, מכס

־•;"?-: ־? • ־ יי . י ומם מותרות.'
• בכבוד7 רב, ? ? - ;י - •
:7•"עולי:;משהד על החתום;
• ־ ־ ־י •."••' • ממשפחת? •כרמלי.

תקלת ?חוגר •חשמל־̂  >> ?י: ??
'גדחוגות ;חולץ־ ?

? מלא ?תקלות י-: הרחוב" שלנו י: בכלל י
לעוברים ושביס-;,? בורות' :קליפות •י אב-
נים וגס יי בפיזזיס' / ריקים /אין " מחסור.
? ?י אצלנו י ב"חולון" •י מצוייה ; תק- :אבל י

לה- חדשה ־"'בררכים, העולה על: הביל.
 חשמל'" מת־

־?•'ברחובות חולון. י חוטי י יי
גלגלים .?בין רגליו: של ?'הולך רגל'
ודווקא' ברחובות1 הראשיים'' במקום
שמשחקים :ילרים י 1,והתנועה: רבה. .י
'/נשאלת/ איו!וא י שאלה• פשומז: ־
- בויךכים? :ולמת די אסונות - :האי[

'•;־""של
,
ירבו י• התקלות־?;. ע"י :רשלנותם

? כך?: ? -:'''? -על " פקידים' הממונים
כצבי ?:'•"; ל.־: :,.;'.:: ;.;'.:-' : : ? ־.
־:. ,-:. מוקדמ דפופ' י• פי

ההודעה :בדבר מלאת . שבעים- -שינך,
למרן הראשל"צ הגךבייצ מאיר יחי
עוזיאל • שליט"א' היב 'הראשי. לארץ
ישראל' : קבלה פרסום י שלא• בזמגר,.
? על • 1מיוחדת בזמנו :תפורסם•"'' ־ הודעה
•'•/? י י• ::' •

"? י . ; בעחונות. כך;
 חיים ד. 7לוי' מזכ-ד.

י•::
 י
; כמשק יגור .י :? על• הגניכה :

בעתון ,//המת" היפיעל' .ידיעד' על
: בקבוץ

 ומעילה' באלפל—לירות י
גנבה י

יגור. הידיעה הועתקה: גם. בכמה..:ע־
תוגים אחרים. היות והפרטים נמסרו
; לפרי־ בצורר? /מסולפת, .הננו ?,מבקשים

הבאים. . ? : ? סם' את הדברים :
למזכירות משק יגור נודע' : כי
־ בי- שתי־ עולות• —; אם -ובת< שהיו
גור: בשנתיים' נוסעות ?לעתים. ־קרובות
לחיפה ובידיהן חבילות. ?לאחר .שהת־
: צעדיהן גלינו' כי חן י• מע-

!
חקינו אחרי

בירות י• חפצים -לחדר• •7מסוים'. בחיפה,
ובעזרת •משטרת חיפה-נערך7 חיפוש
גוירה י. ונמצאו • חפצים ממחסן הבג'
"שיל - וכן כלי. מטבח• שונים בשווי דים
706̂ ל"י.י" 'שתי? הנש,יםץ הנ"ל ב־ -800
יחד7• עפ עוד שני ;גברים 'חשודים ב-
• נאסרו יי; עי• י המשטרה ו- מתן1 •'עורה

;עד? י למשפט י בערבות.1 ישוחררו י

• ב"חרות" י שמש־ הידיעה שהופיעה
תולים' להשתיק7' את ,י העינין י וכי 'משיק
; מכוונת  במתלונן

 י
יגור לא ; יופיע

י' יי' הציבור.
'להשמיץ:;את ־־' הקיבוץ:• בעיני

המשקי מסר י את 'הענין למשטידה ויו־
.'.'.. ::'..:.:. •••7 5יע: במשפט:/כ"וב»;

מכתבים למערכת
,
? באוניברסיטה ־ י י י" 'י; .י

הערב .בשעה.8.15 ,הרצאת־אורח שלי-
שית . במשפט עברי של ד"ר יעקב

יוחנן 'רבינוביץ." י

. 7 
 י

. ? .י 7 ת א ו נ ו. ח

: יהודה-פעם. בן 27 .ממחנה יהודד,נפ-
.פרטית.בק':מ ה־ גע ונפצע ?ע"י.מכונית
גקבעילו ̂-תל־אביב- 26 בכביש ירושלימ

.;,. שבר .ברגלו זץמנית. הנהג..נעצר.
. יצחק לוי בן..88 מגחלת אחים גגזגע
בכביש ונפצע• על 'לדי מכונית פרטית.
בית הכרם. .הפצוע נלקח למר"א•.הנ-

הג/נעצר ושוחרר: בערבות. .
הבריחו מצרכים.מאיזור'הערבי

י4 אנשים נעצרו על ,ידי המשטרה .
במשך. 24 השעות האחרונות כשברש"ו־
ק"ג אורז,.. עשרות :קופסיות תם :55 .
סיגריות "פלייידם", ,תרנגולות —י סחו־
רוז"מובירחת מאזור,. הערב(.. בבית צפ־
̂לד פה., האנשים ';והסחורה: הועברו למ

?'; .,,: .v.' י?:./ .':־ . . .:? . - - המכס.! .
: עבו 'ונעצרו.

רשת גדר ,•שנגנבו:-,-.בימים ... :.2 מטר,
האחרונים-. ?במגרש':הטניס- גשיכ' י י בקעה
נמצאו.:בבתיהם.?.של. 3• נעתם• בני,/13.
הנערים,:הודו :באשמה: ושוחררו, בערבות
::...:: .•: ; •:/ /? '' בסך,:של;.-30'/ל"י־.':.?
י:. 160 שתילים;נגנבו.מגינתו::.של.אשר
אדלשטיין;משב': בקעה. עלית;:',בקשר
לכך; געצ,ר.;.נ,ער.:,מאיזור.,הזרים. ,שהודה

,..־' ? . .־ .... '..'? . ; : •-' 'באשמה; ?

 המזרחי,•:/ 7. '
'
:י77 7י3הפו̂ע

; הערב. בשער, ד, ישיבת וערי/עובדי ...
; 77̂

'/:"/7• 7•-
7 .־,'

'
, 
י
;עה"א.7י

הצעיוןימ .;.?.7: }
י
., ; כמנין % ן..

?:' יהודיה •; ,אלימלך• :שפורא ;: .שליד/הרב-.?
..y'שעור !

־
,תלוי?,9ד הערב-,בשעה-•8.30

-. ./?''ע י \ --: "'<' .•.,.:?י/:?- י - •?','- .-בחלמוה?,

[ 77/.1̂ כהפתדרות7לזמ 7,ע;ג
;/.הערב' :־'ב־8:: .בביה"ס;: העממי/;"בל־ ן
בן־יך'י"יר•*:]

'~-a??פוךז;' :הרצאת•/. ?הד"ר
בישראלי ־ןיל : ,-?,מחלגןח,/החינוך/ ' מנהל
ומי1ז77 ?7 לחיל 1 7הו;$ לדה7|:ה פי̂%
־;• "";:- .ן נון־;בבג'נבןז"'!י-7/; ••7,. ••: 1ו

'

וניש^  :;צ«חו5יפ;//̂̂ט
אגודת•.''

77̂ ;7 י} שראל'־-'7 /כי
'
: ::' /7 .

'
:̂|

̂גיגית;';ב: ' //עורכת •,;ס$ודה־צמחונית̂;
%&י1' •::נלאיזמה / ?ןשיבה:;מענייני ן שעה '

בשעה'/20.30;7בנוצחות//:שה?מ'/'?תו' :
נאים:/ובעלי !ןםעךות::?צמחוניות./צמ• ;
וזיונים'' :טבעוגיס '/ - ואוהדים., מוזמנים. \
־..־7 \ יי

• ?
̂טרין־:̂יסל?}ד"  '.:מו'

 י
-:7

•,•;ת̂טמן: '?קאמרי -" הערב '?• "רקי-:.אתצןול .1

נולד̂/7::" ",,;:7;:":־,:: ;...:-•;. '

כתי/גןרקחה/"תוכנייפד":.: \ :;..•
-,:אחד:.*העם .;:ג5' • ;:.{זחלך:? ג'ורג'; 1,
: . . •..־ הרצל̂:18' /בזזיהודה::/41. ;::;:

mm שידורי
התעמלה' ..6.45, ?"מה ,טובו",:6:50:;
7:.:חדשות: בעברית .7מטעם;:,משרד, ?/הל
i-4i\:אספקה': והקיצוב'.: 7.15:: 'נעימות
/'קונצרט;. 'זעיר"',.8.15. מוסיקה' ,8.30
̂ערבית;/ '10.30 ץ:• תפגית/; קרפר־ חנ'ני̂ת
אנת'/;11;-י-מאולם::.הקונצרג)ים,;12:י;?לוז
סיקה ;.לשעת - העבודה., 12.30: 'תכנית
"בכתי/י.חולי,ם,־'ןבבתי\/הבראר,;.

למאזינים:,־
13/ "קול ירושלים לחיילי 13.30; הדד
:פינת:;.'הביתי'יייי/̂ג

"'/f345 - ;בעבריה ?? שות
חדשות־־/ באנגלית ש 15: לחדשות.. בצרפ־
וזיתי.'.י;16 : מוסיקה•:לשעת: הנופש..::16.30
אינטרמצו,/•־..•.?';־.16.45. : ':אנורי; ;קוםטלנץ
ותזמרתו',/?17 ,י;פרקי :'זהרה,/! 30<ד1
.. ירושלים",':30;17/ "קול בישראל?

;,קולי
18.15- 18 .?־חדשות •בעברית '.:?והודעות'•
:»?.:..hyp":.י. J8.30 נעימותי/; פזרתיות, ־
ראל: לנוער"/7; 13? ;.:"מעולם;הספורט"
השבוע:.• • הספורט. ,י בעולם,':;19.15-.;', תב:
נית:/ערבות' 19.45/1 ::'חדשותי. בפורקגיז,
1945 ךתנ>'ךי/דברי;. הימים א>':'ה'—ו/
.לחייל?: 20.30־חדל 20. "קול ";?ישראל?
שות'7בעברית. 20,45 שיחת. אורה, 21
תזמורת "קול,;.ירושלים".'•20.05־ "אג-
—,י לקט: .אגדות''! 22.15 - ירושלים!'. דות
חדשות/ באידיש' 22.30 ;חדשותי. באג:
גלית, :22.45 .'"מוסיקה' •האהובה/עלי--
/:':' נו". י. ": ; :י; ־י: י : '•' .;:

. מטריפולי?
י
עדלימ.

אתמול י י הגיעה' האניה "תיאודור
;
הרצל"" מטריפולי ,והביאך, / ל34' עולים.
? האניה:י"ק'דמר," ;מ־ כמו'אנ ,'הגיעה
מרסייל ועל י סיפונה 100 יי 'תיירים

ו־180 עולים. ־ י

נפגעה ... כתאונה
. אתמול .בי5;לפנות: ערב פגעה ,,מ-
; דוד, אסי־ כונית. צבאית .נהוגה בידי
כנרת 2, — בפנית הרצל— נגר מרח'
,בהולכת רגל..אולגה, כו- הנביאים —••
רי בת ,42 ממדרגת:.גזלי.,,2.1. ־. :עם
הממ: שבר. ברגלה: הועברה. לביה"ח .
. בערבות.: . . שלתי .והנהג ישוחרר .
ייפות הציג, פתקאות לינה :מזו
!. יצחק. בדקוביץ,. מתל:-: .עמל.: פקיד
במשרד הבטחון. התלונן, כי י פלר , רי-
מון חייל משוחרר הוציא . ,במרמה
מהמשךד סך של. 33 . ל"י בהציגו
:'פתקאות? לינה ,של. מלון גתקופך? .של
יחדשיים'. והתברר כי. הפתקאות ,הן

. 'מווייפות.

לתושכי" היפה:כעיר 'התחזית
,"''הערב 'ב־8 , פתיחת: ,עזעיורי/הערבי י ל-
עברית י 'מטעם ',המחלקה", לתרבות/,של
ומטעם'.''העירייה,'/.'/: בביה""ס

הממשלה /"'
":(רלז"; (רחוכ"דהיון י6)'.'. 'מוזמנים 'יכל
הלומדים - הן. שלמרו.' בישנה' שעברה

־י"': ; '-'' י והן;'שנרשמו'־:השנה. י: י::''

. העלייה מפולין
 לפי הידיעות האחרונות ;עברה ה-

י

הבטח- ממשלה ,הפולנית. לממש, את .
ית : מפולין./. 11זענינים

תה י"לעלייה'/ חפשי
ךוצוו 'בלשי-ות ,הדרכונים: במשרד 'לענ־
̂': "מגישים . ..אתי יני' פנים', בוירשא' ש
";היהודים", הרוצים: :ל•

. כל:' בקשותיהם
!עלות/. ".'/'.-/ .י,י / '/" /י/."/:7/
־'מייוחוים,

/ ־למען. למנוע:. ',עיכובים/..'
,:ישהקר'וליםייבארץ/יפנו. 'לימשךדי !כדאי

̂עולי/"פוליז•./ (חל,//אב;ב• ,התאחדות; ,
ךח':7י:ליללנגלום: 15) לשם י קבלת7:ה0•
 / ה־

;
^רה:/נוםפתי7גחתימת//ההתו!ייבות

:7// ;?'/:'י נוטריונית- /־/•':־ ?י:7//?;///-

1yjai ,̂^!l|l|S3̂
דומ־'יאףיכז ?ומדויק,-' י :לדליןmוr;h'::ו̂ז m̂n̂ v'̂יע;/:את p-י t::•, "̂ ̂ן !וןן;̂; /̂̂ ̂|יפ̂.
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"בהנוזלתי'.3י?ת '•"מלוךיהשיוי •• :"מומחהה ובןיל//נםיון:;
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; > שראל" •:ךציף/הךברט .סמואל:56. . ?r ?'"י

־ •:/ •י:: '• ,;"..;י ? v

̂פקדרימ/רתשמליימ'; עם .לכלי: ;כןןליד :
ושיות ̂תל?;:- ' 7 !?שק ̂חוד. י-7י" י יחי̂י̂י
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יהירות
'
̂ה7קכל7נןשלוה'ישל:/  שזה; 

יי ?:

שתתאמנה/למקרריש י./-שכרשיתכמ /7/קרוה, .

לפךטים-;נוספים;:נא;::לפנות/<למשרדנו.•
.. ־ ב.אשר. י , ־ . .'

י

?: י •ה־ייפ ה. ̂ביב' ??:? הד־ '' • 7?7 ? ירושלים?••• "?

דוד־ כנבנישתי
:־ ;; : ש7:שפ'ירא ־י "' י "

; י מוריס כפן י
? •י ? ת. ?ד. ;1627 - רוו.'• הרצל.י306 י 7 דחי אלנביי 122
־. ?י ?d .־ . -טל. 3352 -. .' ? ?י ,:, .. ,,: : י'::' . . . טל. י 3888 / :.

אלול בתל אביב

שרב הקיץ קשה על־ד: פרידתו כדי
למסור י מקומו י לבאים אחריו — לרו-
חות ? הסתיו הצוננים :והמלטפים. בוקר.
אור :היום/עולה ומתפשט" מסביב;ועימו
גוברת . התכונה -.לקראה' יום העבודה
הבא. המכוניות ?? הציבוריות/מלאות אדם.
פועלים'.. שכלי י עבודה ז ותרמילם '•על•
-?הארוכים ומצ- ?וכמס, .עומדיפ בתורים'.
פים ?לבוא. המכונית'.•שתקח' .אותם .לביית
החרושת. בחוצות העיר"־רבימרהממד,־
וץם למשרדיהם עם תיקיהם תחת בית

?''••';. שתיים. י , /
מבתי. בנסיות. ?'צלילי אלול בוקעים..
קול 'השופר נשמע/ממיקדשי;מעט,.,מכ-
ריז •ומודיע על יוס הריך הממשמש" ו-
בא; .י. הפועל י והפקיד יי''בלכתם י למלאכתם
מתעכבים לרגע מהורהרים. 'אכן הגיעו

f 
".

י ימי אלול, ימי''חשבון הנפש• / " י
7־ ברחבות 'בתי 'הכנסיותי־נ̂וריגשת במ-
יוחד התכונה לערב החים. על ־דוכני
הקיוסקים ־ מונחים'''לוחות וכרטיסי 'בר-
כות לשנה החדשה י:והמוכר' מכריז יעל
סחורתו: י יהודים, תקנו:.יברכות,!.־:."תפלד,

/? ' שנה ותחל •שנה טובה!"• ־־
גם: ידי סופר סת"ם; מלאות עבודה.
יהודים בודקים/את כשרות/התפילין,
 צבע• שחור : שיהיו;: כשרים: ל-

מוסיפים •"
מהדרין, מחליפים?:את פרשתי:ישמע" -ש-
; בתיהם•' העונה/'הבוערת על מזהות
:;"? ? _ במקצוע;סופרי/סת"ם -החלה;;י י
־לו,' רבנות .הראשית/ומסביב

כבנין הי
בפינתי שדרות/רוטשילד • ויבנה' התנועה

רבה. מספר ־ד,נישואץ אף הוא מתרבה
־כי יאיגס'רוצים להטריד את בימי אלול,י
הרבנים :מסדרי :הקידושין בחודש תשרי,
החופש ל"בלי קודש". תי-

שהוא חודש '
קי 'המשפטים שנצטברו בירחי הקיץ.נפ־
תחים, והמדיינים :נקראים ?לפני כס הל
משפט. השופטים •משתדלים לסיים מש-
פטם? עוד לפני הימים הנוראים, ויהיו
אחינו 'בני 'ישראל יבולם .זכאים 'ביום

הדין. הגדול. :
אולם בית. המשפט. הרבני, בתל־אביב
נעשה במקום נוראים'מקוס־תפילה. במ-
קום המשפט. בבל 'ימות י השנה —
שם'_ יהיו • רינה/ ותפילה 'בחודש •'השבי־

. ;י 7\; ־י/
־. ;..:' עי. "־.

י בתל־אביב :קיימים :275 י בתי י כנסיות

רשומים ומוכרים' בןניהס 12 בתי כנ־
סיות י מרכזיים י וגדולים,• 'מ>«ה י בינוניים
וי163 'שטיבלער" ־של/חסידים.':'את מס־
פר: המתפללים/בימים'.נוראים:.מעריכים
בחוגי •י המועצה. הדתית י בעשר; רבבות.
במספר;זה שלי;בתי/.הכנסיות' נכללים
שבעים 'מיקדשיימעט של• העדה התימ-
נית•' נוסף י לזה י קיימים.'עוד י. עשרות
־ הפרטיים .בתי ; תפילה/ עראיים' בבתים
םטאטיםטיקה,' ופיקוח עליהם.

שאין: כל"'י
:.:כל זה;י בשטח שיפוטה/של;תל'אביב
לשעביל'ואילוי;יפו /העירי־ היא־ ממלכה
,עד-  עצמת' ואנשי' המועצה; הדתית

בפניי
יין / לא י הםפיקו•: להעביר רישום 'מדוייק

של מספר בתי הכנסת י שם." י י
'./צבי־ ניד ־ .: -,'': / . ־. .•"

אלשים ומוסדות
ביזנ6קי/המזכיר הכללי י . ̂ש ,; ב./

. של : המזרחי יצא ל- המרבז ;העולמי
־ הציוני בפרים. 'צרפת: להשחתף;בכנוס

:7-עלה/ארצה5:,להעזתקע' ר' מרדכי זו־
. שהייה • 'חזן' ראשי 'במדין- פוביץ: מי.

שדלץ. י:

. —, גבי? ד''ו מ. שפיגל!" מנהל חבר
י
י

•של. • .המחלקה. י, לארגון:. .ולפרסום של
,'.העברית" חזרר/ לישר- האוניברסיטה ?
אל/לאד ?;שעשתר, בשליחות האוניבר:

סיטר, ; באמריקה . הלטמית, ,

??'—'''מר • מאיר האזרחי, מנהל הלש- '

כה' :הראשית• של יי הקרן הקיימת ליש־
ראל-: יצא־ את: ירושלים בדרכו לצר־
־פת י. שם יי ייצג'/" את• הקרן' הקיימת ב-
פה"־.•;'שיתקיים בפא:

כינוס7 :ציוני. ./איךוי

̂ולם/'• שם: ישתתף ב• ̂טוק 'ריס/־ ול

̂דה להארצית',של/יהקרן::הקיימת.7 וע
'

f 

Bhmml'פיה&ויט"
r?' f ייpדVמaןנייiJנזמR1> W\
I ממגימ יהמיעאומ מדמיטג
אל גא"י \ty מגסי* י̂י

̂ביב 7:? ־ בתלי '; 7;7

; כץ
? ראובן־.בן ניסן גלם ־בנגזי' פרדסי

אברהם: אבינו ?•:. מהיפ (מרי). בת .
../ :.י,' /..'.., :;.- נפולי. — בי!ד.ליד
?לאון אריה בן .שלמה• כהן' בולגריה
...: . ' ;־-"יפו .:.':. ־ / י;., . . .:
־ונא• דניזה בה יצח: ?צהקוב בולגריה
־-. . _ / ; —;'יפו י..:?'

: דויד:.יעקוב. בן.זאב. .שוהם' ־ת"א
-בת .צב7רצקי.;? ; /' .!7"א דינ̂ה
.ץהורה בן; קהת הצאירי..: . :::.•
-,/ ;י ? רומניה ?: — :ת"א .
/" - ת־־א

י
ר.:בתי: גיסן •.סיבוש :

אסתי

; בן"-: דויד,-.שפירא; / : שמואל
—־; חיפה ̂'פולניה ' :־ ? ־. "? ־-'. _'' ? '/?

. הילךא" ?בת'מרדכי •יספיד־'' ־•/"'
 י—/יפו

: '-//.;פולני" י י

;•פנחס בן. מרדכי-אשר .'ג"לובםן. ..-•:.'.:־.
 ^ -.;..:; ,.;.רוסלה.. י. ת"א

.':,:,ד: :
.; .

ם, מנדל, ?/פוזר י
רבקה :.לאום • ־בת :מנחי

"•" '" י:"?/•'. ":י פולניה"— ה"א ־::
משה -בן חיים יעקוב גרשטיין "
;י::•" •י. •." //:7פולניה' — '•שייך פוגיפ
לאה 'בת/זזייפ'? שלום' -־.ורפיין. -ירועליפ
; ..• - י • ,אברהם בן s דויד מילגרופ..'
•; : ;//' •_.// רונעיה. — :ניר־עפ

בתיה בת צבי. ה־רש 'בריגשטיין-•- •
::'.רומניה —" יפו
־אריה •לייב 'בן' יוגה 'זילברפן '.־
?'. •י / ? - :? •רומניה — יפו ?•
. - . • .גך.ן בן אברהפ פיסין _
?י תורכיה — ת"א

'.: " רבקה בת 'משה פאררו.
י. ־ ;.תורכיה —י היא

דניאל בן' סספן יסיק"
-פרייכמ —־ •ב"ע
שרר, בת יהודה סניור. תנרכ'ה — ב?5
:דמשק' ת"א מרדכי בן שלמה. מהדב'
 — ת''א

י
 חלב

רחל בתי חיים' חבר, .י
־ י ־יצחק ־' י בן :אברהם 'גושצעי י י י
•-'•'" ירושלפ' — נתניה
• דאי, ; ירוסל־ס, •י ת«א דבורה בת- ניסו
:.. ־ משה דויד. בן. צבי. הירש. ויסד
— .ה"א . .:? .פולגיה.. ..
מרים בת צבי: פקספן, רומנית ה"א
י ־צחק פרץ בן ;אבת־פ וילהילם וולף
— ת"א . ;: 7: . .ברלין
אסתר בת אליעזר שטיין, פנהייפ, 'ה"א
י גסיפ בן מנות:בכור, בולגריה, ־יפו

קלארה בת !עקב. אלבוחיר .• ־. : ־
־—':,יפו ?י./ './"-:בולגריה ־/

'
- .
'.. :'7;":

. .פפיבק7...
י אליהו בן"גיגחם/"מגדלי

 י - רוסיה י— ה"א
אביבה בת אייסר פיינרמן,• י? ת"א

?;יצחק :בן אברהם.' רירי טי-
.. •.. " תורכיה —:יפו .:
ויקטוריה •בת. חיים-ירושלמי • , :.
." 7,7 .",תורכיה. — .יפו

־ שבתאי. 'פוייאל.'.. ־ שלום בן' יעקב
י יפו ־ — ת"א
אירנא'•שטייגר: בת אלכסנדר ברגר

. צ'כיה — רמ"ג . . . ..
? .אריה בן דב .סגל

פולניה — סלפה.
אסתר' בת מאיר בירנבום

פולניה י — פלניה
בן •נפתלי ־אטלן. ? אדמונד -

7אלז'יד —עתליפ
'-.- i'::- .־ ̂־ציוך. :קמחי: ־ פרטוני: בת . בן
: :תורכיה — ב"ע
'ראובן אליקלס גצל בן חיים• לוינזין

. ... .י . .: . - ת-"א
ריטקופף./ אדלא קרקובסקא בתייודל
? יי ?י ?י• ?:' ־ פולניה ־ . '' ?י ; :•
•.ניסיס ־כן: •צמק.לוי.; :;•. י: ;:

.:ניםים בן יצחק. לוי' ירושלים, תיפה
אינס בת .ויקטור צדיק,' סלונים' תדא

זאב בן ;דויד י (בילייקוב) לבנון.
./רופיה — ת"א ". .י .' .• '
שדה בת? 'משה ־ טרנצוו י ־ ־ י ת"א
נרשמו לנישואין :אצל י מרבנות
 הראשית-כפתה־ תקרה•/

? י. י ?י

פתח " תקוה ; ־
? 'דוד • בן ־ יעקב • קרמר'

לאה :בת י יעקב י פישר. ־ •י פתח תקוה
זליג בן .אהרן' פלישון 'נווי :"עוז
רבקה בת רפאל דובז'ינסקי נוי ?עוז
לנשואץ'אצל הדכ ־ נרשמו;

י
שכ$.

כיצקי'':כארי' שלמה טני :
פרץ בן ארמיויבראש 'בורפשט־גפטים
 5ב5ןיפ

טובה: ?שאנדאר? -"כוד"אפשט _?

j b»v* V ואץ I יע̂ן
W 8̂ י1»י&־  nnjp לא gmi
Wk ̂לעני י«. הזזועה \zk
/m ויזונזלמנייג <W גהיגנגד

[ft י<ינ&\|
 ל«קי& «א̂ו

^

a
ri ירושלימ, יום ר' 14.9 ב"אדיפוף

לה בוהם
תל"אביב, כוצ"ש 17.9 ב"הב־פ־־:"
ב"8.50

בהשתתכוה: אדיס דה־פיליפ
המיצה: ם. ג־לינקין
פתה־תקוה, יום הכישי 5.9!

.. בהיכל. ב־9 .
תליאביב, יום ראשון 18.9

ב"הבימד," ב־8
 ־
: ספורי הופמן

כרטיסים: הל־אכיכ, ביילין אלנכי 67
" ירושלים, ש. כהנא.

מד81 ל[8נד? תי^

יום ג' 13.9 ,רק אתמול נולדה"
ב־8.30 בפוגרבי ה"א
יום ד' 14.9 »רק אתפול נולדר."
ב־8.30 באולם .נעפן ראשון .לציון
יום ה' 15.9 »רק ־ אתפול נולדה"
ב־8-30 בפדגרפי ה"א

התה<ת ההצגות הרגילות
בערב. בשעה? ?30־8. / :/

.•̂V**?? 'i,li>«ו*|>» ־? MHW1.1 •>ll ..illA«.«M|l *It 'll
יום: גי /13.9 ביה העם בהל־אביפ
̂ 15.9 ..אךמון,... 7 בחיפה

yh_ יום
17̂ בית העם בתל־אביב פוצ''ש 9

̂ w •יי• ?•  
'•* ־•* * ־ •• . ־ י י :וו I 1 .- > t m m . - *i +. Aי

"u>_/^7 .î Jn 1 !וכוווןCw.«
.יום'ג' 20.9 י־,{2 העפ בתל-אביב

mm 3תי ל 3

, אופיר.: — להאפיל בפל;..ד.ררו
י אלנבי. — אודיליה־־/יהודית ־'־'י

:':"' "./ ... ?;־;;:' אירלגדיה .
•־— כעשה• בזפד י ־אסתר

-._ ? גן-ךנה. - :ודי :ז'נלסון -
מגדלור — השלב האחרון
_הפקר.;/ מוגךבי.—;חי? ,

אגב
־ '(פוף מעמו־ 2)

קשה • נחושה ־־ זרועותי... באנו יבאש
ובפים' "ותוציאנו י־לרווימ?,"." ־אלופי־
־היובה על הצבא היו י חייבים־:להפיל 
החיילים לקרוא' שחרית' וערבית פרי
קי; ההלים. י יטבלו י או1 " עצפפ חיילינו
במבוע . החי של 'אפונד. - .ובפהון, מר-
. בל פא- לנפש: וצירי י :לנשמה. יחזיק
חיילי בצקלונו" הפך" ההיליפ, ־ שהוא
מקור 'אוהו י ה"נקק.' הסודי*;'של,-. צבא

ישראל, " שעליו' מרבים י לדבר•. -י
. בשעות הערב גערכה אסיפת עפ.
מאות' חיילים .הקשיבו' ־.לדברי הרב-
נים. , געךים.. ממזרה.. וממערב. פצנ־מ
ומים' מכל. הגלויות, .הסתכלו. שעה
ארוכה במדבריפ . אליהם! ועיגיהם
נוצצו, ופניו0. נהרו' :ומכל הווייתם
הישראלית הזדסר. דפר . הד'ד־יליכ:
-"לבי, 'אס יתקוס עלי כלי  יירא

י
־לא

? הפה מאת אני ביקה"•••:-. .־? י
שיי•

משדד המינדזד הקהרזי
:/תל אביב ה.יד.:.1763

י 7:/ '7 י/ . ::פפ'/ 228/99
0•'';אלול, הש''פ 9 הפטכבר .1949.
;לכבו־ יו"ר האגודה :כרכז 'לקופות
גפיע־ת- .הפר . סל ;.הפועל? :הפזרהי

'בא"י.;רחוב אהד .העם ?י108.
?'" ?/7 י־"'•"/;' י/'// •א.־7•ני"

י
־ בוזשובד.;•;לככהבבם ;עיופ 49&.14,
הנני מתכבד לאשר את 7קבלה .הפפ־

?- 
1.7) . הצהרד, בדבר יפוד: אגודה בשםמכים :הבאים:": י. 7 ־:י

.?"םריכז 'לקופות /גפילרת//הפד' כל , ה-
פועל י. המזרחי בארץ. ישראלי י

־ ־ ־־ 2) תקנוה. •" .-
- בבבוד-־.רב
.י. •קרפךמן

המפונה על כהוז. הל־אביב

בית המעפמ. המהדזי כהיפד.
היק ירמה - מפי 136/49' - בענ?
ירושת הפגנה בדריך (פריץ• פרדתק>
סגר . מפראהא' המבקש :: פילן פגר,
אגדוגופ' - גבעה ,.חיים, - על ידי .בא־
כחי. עורך הדין. דיר ויקפור. 3 רייך,
משדדןת רוהשילד 35' .- תל - :1ביב-

;זפבקש
1 
/ h?

 להוי ידוע ?י'
 י
ה ז פ ?נ ה.

הגיש לבית המשפכ הפחה' י בחיפה
בקשה לפתן 3ו המכריז על ידוש" ה'
כנוח בדריך (פריז, פד־ךיק) - פגר'
דני בית המשפט' הפחתי בחיפה ידון
בבקשה ך.:"ל ביום וי 'בכפלו הש"י
(27.1149) בשעה• 10 בבוקר- פד־ ה-
תובע פובת. הנאה יתיצב, בפקופ ובי
ביה מועד היג"ל •שאפי. *לא7כן 'יהן.

;"" ־ " ־־" הפעפפ"צו:כטוב־;בעיניו.":־־־
(30î ה' באלול7תש"פ (9

ש7דזי .רטט

נשזאין נדשמו ל
צמשדד הדכנות;רמת גן־
דוד בן נחום ברנהולץ . _ .

צרנוביץ, גבעתייב' שב' רוזנשפיין
יהודית (יסי) בת ןליג" שרף

. וישניץ' י. גבעתיים' שפ' בורוכוב
שלום בן :יהודה גבפ, .

. י. פולין .ה"א ־ . • ? י

יהודית •בת.. אברהם". פפרוכזה.
:צפתי; גבזיתייפ
־:.חנJ1s:Kr$ .3 בן קרל .יצח̂. שפרן
;//:"'. 'גרמניה רמה .יצחק
גילה (גרטרוד) בת אר"וד. (אברהם)
'־ אוסטריה גבעתיים באר, . ־. ־. .־ ־ ־

f̂ff ו P\v\ גמישות - . הסתגלות לתנאיס .
V\\\y///i— בלח'"יגיליפ — היא חיינ'ת

ŝ̂ =;̂ f 
גמישות — 'היא גש סגולת

̂־ י "הסוליה הנושמת" ה"סופגת" נל=. ~<'--=ייי 
שולי• הדרך באין מרגיש.
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;/̂ו? ןןןןן̂ייןה 7*̂ןו;:

:7 /;Sesî f 1̂יה;|//
>. '-,' ־" .::: י-| :??־• י ־?•: ?י'','"• :. ? .:?: . ;:',.,:י;».:ע;&-1".̂י

̂ הנפרזות"על: ;מש־ ̂שד̂ לשמועות ./:ב
̂/י̂לי7ו(סוכנות: .היהו־ בי.<?הפ7̂^
,ז?ת' 7הקביי77:יף'ד/חנה̂ת/ המובנות'
/כ./ לוקר'/"/במסיבת/;.עורבי־העיתונים

^̂ ̂ה; ̂ל /̂ שה ̂̂י :את:: המצב //כקו

ĵ 7 ה̂ע pBif 7;*רכ^
דב/ץגךמו לגרשון, י של

:&ו: עומם;̂וי;;
':עלתה !:בום •יניכך7בקופהג ::ההוצאה
שך/לחדשים r־־ ̂^חדי̂/ .?על 'ההכנםו
̂יון7ל"י.: י אך: ft־ :אחרונים:.r ב|בעןז7̂
1̂̂:-:־זמן ̂̂יג7 1'ויכנםח;'7:̂ק
̂ףץ7«אמיים/־ושלושע:/אלף ,וה/' ןנלל/
י:י'.'.

 י
•יהודים•/'/*T7 :75י'̂':יי7 ":./'" "

::;::העלייה:.:&י3(שך7' .בתיקו! 7 גדול•' W א
̂לד ̂;/ל"תסל7/ ^מוכרחה.־'-. י̂ימש̂:.-::
̂;:זכרי <לטאת •:יות בזמן/זהמהיך̂במתו

̂ש;:;|המ: /-̂ ̂הקליטה/ יבעול7העלייה/
:ךיץ- את:'העם̂:;בגולה:='שלרמ:7את7זלרו־

מותיו ןלצרכי: הצלה: •-ויש -להדק :ע־
̂־ אי! ?הקשרום •;/?ביו/יהנהלתי הםוג

ינד/'
?nv.tyri' נגשלת:־ישראלי^

י
|נות;;לבין

?'עצי :מדינה/:י1זד':«מוכ̂זיםי להטיל/על:"•
/את-/מימון;העלייה:והקליטה,? שהן

מםי
עיקרי העיקרים ;.של;:,הציונות/והמדינה.
המךצר.:7־הסביר :בהמשך־; דבריו י כיצד
מתכננת. הנהלת :,:הסובנומ ?את •?תפנית
יך :היא: -או-

'עבודתה •7ל̂נה ,הבאה : .ואי
:- על קשייה הכספיים. מרת :להתגבר־
הפ<;ר5ומי§,,,על., "זןמןםה לדגךיו- י—י
הסכיתי'. הס מוגומום . והסוכנות מב-
המשך ססת 1כעת .יאה7' תקציבה: לשם ?
העבודה בתנופה' רבתי. ..בסוף דבריו
מסר: פרטים, עןאל&ים;'על.היחסים. :בון
-־?הסתדרויות ההסתדרות :.הציונית/־לבין7
־
יהודיות:;שונות:.'בגולה;!ובינה ;לבין:'־מי
-' ? -־/;:;;7• : י/ '? ran'־ישראל.7-/7 '

mm mm אברקוו™ם

imm?&$ m7
̂בא̂ן ̂לם4< הקרובים;:עומו5/<בקר:: ̂,:'ב!
̂/ה־ ̂/צז ̂רפמ̂י םיורת/השמ̂ת
̂ופ<̂פן:7-כיר̂;:,מפו<זצ1ם:/7/וציוני פ
;.7.

 י
'7:777! נ̂ויב/ ™$3 :;*$̂י

;/:פרופ/־/פן. ?/אינועפגים:X'־זזדשויח ץ:יש־
נה7̂ר7/עא̂; :/והת־ לפני7̂ ו־אל. :;
־? לעזור /;ל?זיקו|:/הגנ7̂/»ל 57זיל

an •י
̂ןגי/;המ$?!1|//'%א
̂קין .ל

"
̂ה. 7שנזמקר 7̂ ניתח//א̂::;

שקולו :לא;:יכ- ̂שלפי,:. פלאםט̂ו־אלה' 
לה להירפאv בארץ'/גשלחו/ ע"י / הש.;ר.
לדרום: -אפריקה'/•שם הוסיף.7• פרופ.:/פן

7 .. 
'
'לטפל י/בה75 7., ;־:"77 /" ..7

. ;יש.. :&«ן:/&ת '/עזרתה./־של7 ההשתל־
̂?. !בשטןז ־ אפרי

̂פ" ,רות ;-הצין'נימ:/בדו
זז!.:זה:; למעלה::משגה..:;:עוסקת :קבוצת
»Hb־Sp גר ־מוסט ,

:רומאיגו ":ציוניים 7'
,./ :בשיקום:י'הגופני

ה|ודת/\הםך̂'; סן'
של/ חיילינו/1הג»עים',.'.;ובממל71»גולה
.יה־
'
..ההסתדרות.

,זו ..משתתפת ,מז.רבה "
*יונית:;.שם. ... ;/:

י; • בביקורו 'עתה ;ישהה,.,פרופ. ,פן
בארץ;.בחון.ש /ימים והוא יפייס את

?העבודה :הכירורגית :.ב.כל. ה1קרי.9'•י8ו־
̂?ידש. ?עמי̂ו. ;אם' י הייליב; ואם: אזר-
חים לנפגעי :והמלחמה.' לנותחו •על ידו
יגם. 'כלי:•אלה7:שכבר.-?שוחררו ;מהצבא
-ומוסדות .;?ךפואה ./ציבוריים .:ובן ..חולי

לעולים. י .זדעזרות'. הרפואי/
?: המוזפזים-את /"?החולים

;־/?,?.המוסדו(!'
צךיכןם: ?להתקשר ־ : עם? חב :סרן -לי־
אמל' :מלצר^ביח"ו מסי ;10 (ש.ך.

7.'77
;?:'?•זז̂''"' ̂־

במשהד -הבריאוח ::גברי, ־הילוכי
/./־./////'/ '•3היפזין/,

i ד"ר: .פ. נו,אק, ־מ''מ -המנהל הכללי

הבריאות ;?וחקר' לבקשתו,! יי של ,משרך
רד/'הראשי בקריה ועובר 1 ̂פקילי/̂ב נן
<בל.?5פח;הברד \ ̂א-רא̂י לחי?*!" ?בתור,ךו

̂ל ד"0ב.7ני־ | אות המחוזית, למקומו ?ן
סנבוים, /שפרש מתפקידו. עם ,פרישתו |

I מהעבודה הביע לו
של ד"ר 7נויסנפוים 1

̂יל,םשרד,:הב־ \ מאלר,/המנהל;מללי
ד"ר'

ר&ות'/אמ: ;הערכתו הרבי'.על עבודתו \
I - .הפוריה ?בשדה ?הרפואה הציבורית

הדשיפ
"
. 7̂י£»ייס

I כמהלקה להתיי'שגות הקלאית
תבה •י הגדולה שחלה נבע־ :

־ללועל ־ההרי •־
בידתלז ;של. ,ההחלקה להתישבות : חק־ |
לאיתי של 'הסוכנות ;-היהודית.'ובע,קב \

השינויים.. הא<ץ̂נ־3גיים :שנגרמו י. ע"י

̂ךאש והמחלקה'7וחבר הרחבה זן7אלשר:

-מר ? לוי. אשכול את הממויים
סהנהל־ה' ;

'•'"?• . י.
"/::~ :'?'? ־? ;• הבאים:-7": ":־־

;/מי7.מע?ן /ודילץ.:,.נתמנה-סגז.. נןנהל
ממחלקה/'ומ"ימ? י בזמן 'העדרו;י נחום
-V"כספי, נתמנה סנן,' מנהלי ההחלקה

עניני. -,כספים י• האגירוגום' יוסף גברי•

אלי' נתמנה־.מזכיר המחלקה./; ?יעניני
̂צקי, בובר

שיר ;
י
* 
?יצוע;_::;ה̂רונום:)

 •,המחלקה.-'לעניגי ךתכ-
נתמנה "מזכירי

77,7
'? ' י י. 7'י7; י י

 י
? יי 1וז:'

כןי;חלו.: שינוייה /במינויע :באיזורי
הצפון'..המזרחי :והמערבי',.באןזור,-זהי•

:«הכז: ןאיזורי
תנימ איבריה ..,נפתח ?י

? חר?ז/?ילי ה'מחלקה אזתיישבו-ת. ••
."

̂ג3ד!-למודימ ? . הגדעה.,ח " . .

מרנ̂ז ה̂ןומים ץמודיע.ייי.כי !כלייהמו;
דים :־החיילים?זוח̂ויי?ן<: '1טלא ;ןכנסו

לעבודה .-בי"ד ?באלול, •לרגל קיפוח
̂.כרם — מחדשים :.מיז/יאת :העבודה
ומחכים להוראות חדשות שיישלחו־

l !'> ". ? :- ־' "//: תוך עיבהןייים/ 7,:'

7 7. ': 'הש3ת **פמו?7 - /./:/

•PJP יזדW::/̂ימ(־57רח ̂?ט:. K̂;ו(
̂ו1 ̂ך;7הא ̂ם7̂ב לקבלו 'לפי /סי

1̂ ̂ם:' 1
̂ני? ;:עקיבא/:רה'/.אמד'' /

"טלי
תז;אי: קומה;:בי./;// ;;.:/'/"' ?:/־י.

̂אגודוד -הצמחונ;ם::־והטבעונייס ־בישר־ ו, :;
I ̂ותיה־;בקשרא$. .בי־ ̂זה/את;;.פעו אל/היז
:סימון] ̂(־/;בזגרץ;̂; מים ־-האחרונים̂;
j קזאידגן;:את:7 תנועת

גולד מאמריקה:/מיי 7
הצש;1ונות/;הבינלאומית7 ביזמתו.ינתק"־ ן
מה/'ביום/־שלישי:'שעבך;י'מסובת'7צ»1ו־ \
זאמר ^ה־ !

̂/:' בה; ̂/הא ̂ז נים""מכל-

יה/ ו
אורח:1 ש:כרי;/להתגבר;/עלי/הקשיים;

נתה7באתץ /נדרשים! כלכליים: וזשוררי̂ם
I ?/ונhה:̂צמy7̂מש̂:/תז ̂נ ̂זת̂יה.: ן
̂ול1:־̂א̂(;! ̂איןלזמה/ מיוחד:: המתאים̂;
אמ -תוקפיה \ הנועדת /לפתחילה7לפרנ̂ס
\ <:V;•;;דק/עלדו1זגה̂ב!חמית.77 7/!:/מ

7במסיבת/ הצמחוני/הערב"שבפי %' ן

̂:וה;ןי־ ־ נמסר;.•ישתתפו ל;בה/שר-־האספק
j ̂אחדים דידגים /מרי: :סימון ̂י-/ישיים
גולד /מזונחיז;:̂חוניים:/:̂יתם בחל' |
7הממלאים7את*:מקום | בונים/:.של̂#
?:; ־! .־ •• ̂ ';:י/'::7 :;' הבמר•;

כל/םוגרי
\ ^̂ 1±̂י\«^ 1̂כ :'.-̂ ?̂ ?^

1'('

;
תביעת7פ#?̂ו ::

̂־7: ^̂ מך: 7-

: •:עו"ד שסיין<יאבידו:::.של ץזעעירר, נ. ן
ש; - שהיתה! .פלוויתו.־:?»ל .!ב. • .יפקטורי 1

j — 'בתל/7אביב ; 
טנרצח7בגך. מיאיר'

̂פיצמע. '. !של ?ן ̂ביעת/ עומד :,להגיש-
של• אלפי/לירות' ?i נגד7עורכו י ומן"לו 7
̂ קפור־ | עסון;,,:"מעהיב"7/ב%:-̂!
I סם;דביו0;%£!י ?*האחרון/בחתימתו .של
י•'־; * סתברא.77-;י::/';:/ . ד/7אלפבא7נ!
̂עו?ד:ש̂?ין/«וען; שמאמר זה .הש־ .:

̂ומקפת".',,..; . ̂ :את/::כבורייבג?ו;| מ
?־ה1*פ ד"ר :

"
. הלןיתז':של

י י ;א8̂̂: לני:;!''ל ?־ ?י

"/אסרי -7 :מאמצים7<ביני 7וההןןסרות
י1צאת7מן 3fc!Cלצליחת /מ.ש.פחת 'המ־
mj -ד%ר7א5רום7ז̂: ;לוי' ;זצ"ל /מי
̂ך,יר> 7ר,מ־. ./של '..,אגורת ?7'אחוד. ?זיבת
ציוץ", '.•להעביר :את ::ארונו /מאנןריקה
̂אלול -,בי/  ארצה./,ה0לויה7החקיימה .
2תת: בבית : :העלמין/.̂בגחלת /:יצחק. 1̂
!יות :קהל; .גדול שיל ;.מערכיו• :הספידו
̂רב .:הכא'»י..הגרא''י .tint־ את:המנוח/.
̂ם ־־:ד"ר/אוקם :3ב ̂ו'7רב/האגווה ניך
ר' י.שק5ל

:
: הרבנים/עזריאל ד;רב חבר

נובל. 'הרב הראשי אונטדמן הודיע
בקשר, ;להעבוןת;/הארון־:7שש' ברצון
מ|זרד הדתמד ־והרבנות /הךא̂יוג1 להע־
בי-ר. ארצה :עצמות: 'קדושים, רבים
גדולי'7'תורה'/•באנייה 'מיוחדת /לשם זד"
הרב ידיר :אוקם"הודיע שאגודת "אחוד
שיבת̂יון''7יסוד,'''"קרן? •לעזרתי אנשים
ביאיט.בייטים־' •על •שיםיהדב' ד"ר 'אפרים

7 '"• ?::/ ?'•;- ןזגב-:"-.ליי.'.-:תנצבה1.,'

ביחיד מבלים חי58"ם !פ¤ !שמית

במפרץ חיפה
!במפרץ חיפה נערכה אתמול פתלחה
רשמית •של בית :חרושת לדשנים ותמ-
רים חימיים :בע"ם, המשתרע על שטח
של 350 דונם בגבול בתי הזיקוק ונחל
.קישון אשר/לפי .התכנית של המפעל
'יורחב -לאפיק המאפשר/תנועת שירות
עד לים במרחק קילומטר מאדמות בית

החרושת.

את הטכס ;&תח מר משה נובומייסקי
בשם מועצת'המנהלים שציין כי המפ-
על מסיים י כעת. את" תקופת הבניה ישלו
־''*הייצור.';••:הרעיון ־ ;של ? .ונבנם ;לתקופת ־
יצור יחמרים ווינ?יים אלה . נולד לפניי
20: שנה :כהמשך;לתפוקה :ולעיבוד 'של
?וצרות; ים /המלח/: ההתפתחות . ההע־
̂ןראתה' אנו ̂/7עי ^̂  ך

שיתית;:
̂מה/;לפתוז7;,.האךץ; וקליטת הולכים: :
'עליה למחייבת את;,עיבודי <&ל/חמ»ה
̂פחות/.גנןפעלים ש%ה.:עמסס;.חימיימ: !:
'משלנו .מבלי להיות, תלויים במקבע

• ...--- - . . \ ... 1רסי

־־'.. זהו מפעל: לאומי י וחלוצי-.' אשר 4
̂ פיננסיות !:של.; יהודים::;בארץ קבוצות
ובגולה .התאחדו. ,?למטרה ־.זאת• .אחריו
נאמו, יעקב''':5%טר .בשם /ה#בי7,0ח.
הלפרין ,מנהל: נע!זלד; החקלאות," מהנדס

פר.ו1נ.סי בש.ם. עירית .חיפה ־־וד"ר אה-
רון .באר.מ מנהל. •בנק ?אפ"ק 'שהדגיש
את .החוט המשולש .שעלע הושתת
הטבע של המפעל: 'הקשר עם,•אוצרות'
הארץ, הקשר ביין הון לאומי בארץ
ובחו"ל והקשר בין יומה פרטית

והסקטור; ?הקואופראטיבי. :
.האורחים .סיירו .במחלקות -השונות
של המפעל ?החדש ועמדו על תהליך

היצור של .התוצרים השונים.
,כעת. ?עובדים 'במפעל 8a איש. :מומ-
חים ופועלים."בשלש משמרות ? ומייצרים
חומצה גפריתנית וםופרפוםפט. התצ-
רוכת השנתית . של הארץ ?לפוספט 'היא
יותר •מי25 אלף . טון. .המפעל ? .בבר
הזמין את יהציו-ד'• הדרוש י ־למכניזציד,
יתדה יאשר תגדיל •את •היצור ותופל
לםפק :את כל,יהתצרוכת 'המקומית לזי־
פול• ודישון? חקלאי. המפעל יחסוך :ל-
מדינה יותר מי5 ל"י מטבע זרה •לבל

טונה של ־ סופרפוספט.

;להברה .הון;רןוום .של ,55,0.י41לף ל"י
1,35 " אלף",ניתנו /בהלוואה /או שמזה,
'אלה:/חברן! הושקעו!ע"י 'בעלי; מניות
 חברה ישראלית /כלכלית.' קבו־

הא̂ולג';
: ??ייאלית. /ודר

צת/יהשקעה אפריקאית י
־ ,' ̂ביר המרכזי.';:: : י /•'/? מי

&*rm ה38לת 3 p^̂ ipiwii

'::: ' ' -V7
'
7 aa™'̂ 7̂ ;̂ ??".

'"

,־«שטרת חיפה 7הוזיעקה 'לאיזור הנפט
,•הכניסות;:מש- בחיפה:־:שט.::הועמדו:-ליד
מרות נהגים77 :של:•-:חברות:/• ''מובילי
̂לק• ?בחיפה? 7 :ומנעו; !בעד י ־הנהגים ה
משטרה ̂בנםי./.למפעלים.7̂ האחרים מי
 המ?צ.מרוה?,ש-שוח-

אסרה :5..אנשים:.,קן.;
̂ -הפעל? ך ־? פרץ.•

ררו .:בערבות. !זםכםו"
קנועת .הרכבת 7המובילה ?, כן50%:«.;םן
התצרוכת: הארצית ;דבר ,שגרם, -'לשיי
ננגק. רוב/המכוניות..של:י.'החברה: המונה

40 ;.. חברים המאורגנים בקואופרטיב.
.̂ינתים 'התחילו/. •גס חברות "טולל
בונה"' "דן* ו"המקשר" ,להוביל,,בעצ־
: •המיועד להן : 'וכך מן' ,את/ הדלק
נתקפחה " עבודתם. של נהגי; "הדלק"
שהעמידו 'משמרות י תוך י תביעה 'לסיפוק
דרישותיהם. "סולל בוגה" יושאר 'החב-
רות; י לא נרתעו :מלהזעיק ־את המשטרה

י'/'' 'שפתחה במאסרים: :י ־י "

mm*^הףיא'שון ̂פלר ש? ̂קם ט

. /./iis 'to ltifti' "'
: .חגיגו;נערך;;'אתמול, גבית : במעמד
החולןם ~רוטשילד/7|חיפה ,:;טקס 7ד;גמר
של המחזור.,:וזר̂שון7" לאחיות• שנפתח
̂פגי 'שלוש. שגים,̂ב-1זיפד.-:,11«ח. :המח- !
סור , באחיות י; מוסמכות :ובכוחות .רפו-
/7'*' ?/'"//

 י
איים בתוך' הישוב•7

בדברי הפתיחה עמד. הד"ר זיידד,
̂גקע/במפעל: שהפך $ל -העמל :רב::שהו
-עירוני :מנםיון נועז: למוסד 7?8ל :יקבע:

, ?את •מחזורו גזמשלתי ?י ,־החוגג.י: .-בעת.־
./ ? ?: יי'/ ' י' : ;:;'':"''1

'• הראשון•./'•
ויביעית הרופאים ;ביצעה' . תכנית
מוסיקאלית: וחושמעו ;ברכות7־:על י. ידי
. קמו,סך7'..מרת ־ נזובבין : נציגי מנהלת;י
העיריה ־ומוסדות ;הבריאות. לסוף' חול-
קו ""־?התעודות: בצירוף ספר מיקצועי

..- .מוזנת,:המוסד"/ '/:.: '

mvftm 1־גדוועדת:m&wוו־ מטו̂-

-? ::י7:..־777 . ̂/גחיפה. 7̂ 7̂:-7:י/7י/י- 7
7:./7'י

̂מול;;את : בית הדיך/העליון;ביטל;.א
2̂ ־ מנאי/שהוצא;.על•:•ידי ;ב  על •

 יי'
ךיצי

ךאש/:וו{ל יליוני נגד/ר. בוניאק;:ימ8ב,;
דת הבחירות. לעיריית :־חיפה;'בו/הוא
-לא ימנע < :•מהבנים

נדרש י לנמק : מדוע:'
̂ת, :הבחיו־ות לקיימת.,;: . בח שינויים

־לצוך7על/תנא7;הוג̂: בז-
;:
הבקשה

̂ך ךיבט"/ ̂י?7אבךהם/: ̂̂נ מנו על :
כי «ין ממכות

:
̂טמ̂נ וועדת האחידות 

̂ת 'הבח;רות ̂דה /לשגות.יבחו לאותה :<ו
מאחר שסמכות'זאת נתונה :בידי הכנסת
ב;לבד• ,בבירור אתמול .־הופיע..בשם

:המבקש ;עורך:דין א. אןןידור-ובשפ יו־:?
ראש .וועדת -הגח?ו־וון;עורך דין א; שב

? .: .
וויינשאל•.; .:.7 7 . יי

בית הדין קיבל את' תשובת עורך
־הד?ן:;וויינשאל כ־' הוועדה לא •התכוו:
להזנות,.בחוןקת .הבחירות. אלא היא

:ju
̂בירה את דיו וחשבון ̂וה ̂דנה/;בחוקה 
;?ך,י?זיכל'.,: ,לתשו_מת,;;לב, הממשלה. נוסף
'לבך, התקבל/צוו *מניעה:־של ביה"ד הי
;עליון.:.ל:אחר הימיגה-של וועדת 'ך,בחי־

?: . ' ־ שדנה. בחוקה. ־ . רות

הכריזו שביתה רושלימ ' מגדד" בי ובדי " ע
/כל עובדי• חברת הבטוח""מגדל*
בירושלים יעבתו-,התל /)!;היום- .נ?עבו־
;יתנאי ;הזןבומ•;;. הקשום

 ̂
דתם בגלל

!:לדגות, ..המשכורת: הירודות .הנהוגות
במשך שנים רבות בחברה . זאת./מוע-

צת פועלי ירושלים והםתדרות הפקי־
דום, איןטךו !את ;השביתה לאחר שכל
מאנןציהם:להגיע !לידי{הסדר על הטבת
תנאי העבודה עם הנהלת החברה לא*

הועילו.

limn נגד האוכל m'm ע3ר0 בהדרה

/.̂̂ למו7:? »ן
'
1ע

י
̂מ

• גערבה הפגנה סוערת בבית .אתמול
טיב; ה־

העולים המרכזי בחד-וד, .*גד;/
$'וכל .ואי £בלת,..ןגבודך, בלשכה.:.קךמו
להפגנה !הספרדיות.,:למשרדי. הלשכה'
בחדרד,//ו,ע'ביךת,7ד.ך.לתוח. •הממטרה
והגיעה 'למקום .והשתיקה את העולים.
לאחר זד, חזרו העולים לבית העולים
יהעמידו :משמרות7-סביב -חדר: ־"האוכל

ולא ,נתנו לאף עוקד, לגשת שם. .לאחר
:שעה להגיעה:•וועדה -מיוחדת של המדור
̂רה ושמעה ̂מש :שליד, הם1ענו.ה בלווג
.את. ,טענות: 'העולים'.4בדקה .את האוכל
,'וא&נם? מצאה שה.צדק/:<עס. -העולים!
הובטח לעולים להכנלם : שפורים בתפ-
ריט. אחר כך נתפזרה ההפגנה' והעו-

לים ־חזרו ?לבית ?האוכל.

שב1ה !וח ̂ה 7:! rum נהד n̂ לוז עו
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. : ליהא :קתאו.ם־: הקקאי ..מרי3פר סןנ־
. יעקב :הודיע ;:שאת- דיאני: ליו:זגכךון
מו-ל .:ב5ו:ק'ר •דיויגישי'.;ב.כפר :הנסוש? :ה־
גצמוך, •%אנשי9:: לבגשנם ,בבגדי!: •,עי?
ביים:•&והיו/;חשודום:: :בעיניו.. ,לאחר. :ז־
t!1!111Mps1u!mpuunsraMB^̂

? עליהם :?קעמןד. יו,לא•.נעצרו'" ירה ,צוך,
מז.ם:: וכתוצאה ־־ מה. :נתרגה . ,?ולגרה
נוס̂ורי. •:בת ;30: :מבית ןיעולים .יג־
בנימינה. :גופתה :הועברה •.לבית :•,חחו־
.לים;: ך,ט,נ?שלתי, :?ו:ר1י1הה ? ;:געצכ. • .הת-
̂ש- ̂היתד?:י זאת::.קבוצת..:.יר,והים  ברר !
יצאה !לכפר •:הנטו'ןז :בכדי -לזכיה?,:מן
. ור'מגהגותם ? <ז.הפקר':־ ־אולם , 'תל.ב.ש.תם

דים.,שגרמו.•rלמק5ה.. .-
w1!;1̂ /

?p^

" , ?לקב,גימדל.בן,;>> מתל אב?ב'

":אתמול' .',;נעזר, ;/לאבד יעצמו לדעת
ןזאךעי" ש.ל.•.הא.וני.בךסי.טה

במגונה '
:טררה סנטה בי־ ין'

בבני העברית''
ירישלים ,לאמר, והכומר ,הקאתי־
̂בסצר ̂נזר ן . ;-לי/-1'<מננך, "על .ן
̂ו7:ל?ןבלו:תחת /כנפי.,הינצרוימ. ,סו
̂זל/הכומר ̂תדרו"  0̂פ?ע./

'̂ ...̂הא
מ0 0י,לר̂.:מג?ני•לנצרו

.. [,;ם.טיקן.,/ק' ."

נטר".' .'(אחר. .שה-
77 "במנזר.' טררג, /ם"

,• 7 בגמר,מו־ב.ילמלא.!.בקשמר1ט.ענה
",מקוגו/ שימן .בנןנזר 7 ̂י;/אין:̂ו
̂תנצר̂ין •דור- .'ובי,'פרוצדורף;:
./ ..?שת'.ז.מ'ן./מ,סו.ים/'.הגציא/,פינד.ל
̂הח,ל ';לחתוך. .:אח ̂ב!סו, מער, /

' ....
̂מאר<! ,..!;כומר- הזעיק .

7 "וורידי'
/̂נןנעו

י
7ןןנשום, ,ןצמאוניברםלטה

אימ ,מע"שהנ.
 י
j'̂>? .קמנו. ;בכוח,..

י

החול;ם ̂ך/|בית7 , ז]מחאבד,;̂ו
[:־ י

7' " יי "הדסה?.י,7 ;77 7'//, : .

imtnupjimnmncnninwrr f̂fliniimnifflnimanmtBBiatagBBHaBagBa

«!ub*• ̂ה.אתקיים  ער3̂י טיו
משפט המשך '

. ̂ביב/ ̂ל • ב יי

."?הממיר .'החקירה. נגד, ש,ני ,ערבו. כסר
טירה'.. חסאן /עפדאללה. ',מנםור ;ורפיק
־
..לי

'
שייך' נג'יב' :,הנדמים במתן'.,סיוע

מסתננים 'והךיגמ !הודים, .:התנהל את-
, בחל אביב'  בב?ת.-המש'פ.ט.;.השלום

מול
ב.מ.קגם .פתח .תקוה. :

̂ומים::לטני' .הערבים..,ברצח /:כ.'זמר./1
־,דו.ינו.ט : !במו,ע!ב - זי^/«סריד;7ו.זלמן

איי'
,19.A&.,לספטמבר 

אודים באור /.ליום .13 י
 ווייס../מר,מפןן.. ::?נבחמיפת

־ ברצח י ובן'
־ ,", /./ .''/

י
. /", /.-

א'עתנ.,' '.,:.:,,.'
: ,עו"ר /בךימןני סיים -אתמול ... ;אה

י

'הח:
י
,,;,קסגיגוריה. ,באממ' /?זעדי 1אום'

 הוכיחו ,כלל -את ;אשמוז והי
ביעה.•לא,.'

? // '.. י..... ̂צמלם• ;־'־.'? 'י: / • נא
 החלט.מו 7יו.ציא .'השופט. /?בז20

אתי
<?פממבר.7'7 7 7 .77?" ,;././:'
//גדין/ יושב, •שופט ,'השלום .עמנואל

ן *דידיה •לויח מטעם התביעה מו.פ;ע
•דייר .ל. 'י.:;ל?פםון.

נםוו התנקשות ,33 ה

,'(סוף ..מהעמוד 'הראשון) .
לה להיות .:ניתכת ,.לעבר, שולחן ה-
ממשלה, אילו לא עימות ־הסדרן מיד.

"":•גדולה ;ביד י יעפ ימזוו-ידד!

•אברהם .צפתי נכנס 'לבנין י:בודך הר־
גילה הוא עלה' ליציע, כשהוא נושא
מזוודה גדולה• -הםדר-ן :בכניסה לי-
צ-יע'?: עצר ?אותו ,•ושאלו מה ;נמצא 'ב-
מזוודה. .הוא :הצביע ,על •חוברות ש־
עליהן ..'התנוססה ?הכתובת "ב?ת ,ה-
.',להכנס מקדש"• הסדרן לא :נתן •;לו
עם 'המזוודה, ־ואז '.ירד ללשכת־המו־
דיעין והשאיר .:אותה שם. ?אחר ,כך
נכנם לאולם, עם ־החוברות .בידו. שע-
טף בהן כנראה •את ,קצות ?המקלע,
'הוא ־-נר- שמטמין בין מעילו ?למכנסיו•
אה •צולע י על :רגלו, 'ומאתר &זגי«ים
האחרונים הופיעו. :גכי • במלחמה בשעת
הזין ?על חוק ;הנכים :לא :עורר •הדבר
כל ?תשוממ־לב .?מווחדת. ־הוא התיישב
פאחת :השורות' והאזין כעשר :דקות
לנאומים. אחר ,כך יצא :ושוב :חזר, •ו-
אז התיישב בשורה הראשונה, וכשראה
את ראש הממשלה̂ נמס לאולם, התכונן

־•זממו. לבצע את.
: במסרו .כן ? 7ד;סהוכב:-לפני

,גזז&ן. ג1£ד.שיים שהבעיר .יהםתנבב
סביב הכנסת, ־י בבקשו י להפנות ־. 'את
תשומת-לב הצירים על ?תבניתו/להקמת
;,בית/:המקדש?'.:.: :לפני :::שבוע .ביקר
'במזכירות/הכנסת,.;:וביקש :•רשימה .-של
גל;ךד.צירים':אליהם'"הוא ירוצה להעביר
את תכניתו. :ביום י חמי,שי זה :עמד
ליד שער הכנסת,: והקים / שעךוךיה
̂לד,?, "אולם קטנה.:':בקריאות :".בוו ־.לממ

• לא ;־נתנו' לו להכנס• לבניין. :י
ינית" "ברווברת ־ הדורה . /̂תן
:במזוודה שהשאיר נמצאו החוברות
?של; "תכנית ;ביית המקדש". החוברות
'נדפסו :.על/'נייר ,משובח 'ביותר ב-

פורמאט י גדול. ובפנים מפות וציורים
ושיהיה בן "12

על בית המקדש שיוקם '
7קומות".: 1־־לכל ;•"קומיה" הקדיש י. דף

'בחוברתו. :מנוסח י •הדברים נראה 'כי
האי<צ בלתי שפוי בדעתו• לא ?סומן
? ?בית 'דפוס י 1הודפסו/יוכן נראו באיזה
שם הערות בבתב־ידו• באף •החוברת
.־בין נמצא :במזוודה •הופיעה. תמונתו•.•

תמונות. י' עם' תמונתו •'ותמונות
אלבום .;

בני ?7משפחתו• ־תוא/עוחרחר, •מגל ?קומה
בינונית,• מעדות ־המזרח, /'וכיום •:.פן

־;? -;? •, ."־ . , . ? ;?:?;:'־ ע;';;"<:..:/
תולחותילחייר

'בדף ־הראשון :שיל -חוברתו 7מיצוייגת
̂יה":;שלו 1•כדלהלן: 7אב- ה&וטוביוגרא
̂ת רהם. צפתי ־נולד::בטה'וץ? (-פרס)',־ ?ב
1926• 'הוריו' נדדו •ברוסיה,;ובדר-כם:עב־
ףיו ?&p? פר-ם. ?שלשת אחיותיו -ואמו
מתו :במצוקה 7כלכלית' :?והוא נותר
עם 'אביו/יבדר.::הוא, מציין...שהוא 1בן
למעזסחה ,אדוקה ולמד בבית. ספר;של
האמריקאים 'וג"אליאנם" •ובגיל -18' גש'
.mw בך,דעזב נמ/1545, :עלה /לאחץ.
את הארץ •ויצא :'לגולה, (וכשביקש
. נתפס בימי, ..הפאנמןט -לחזור •:ל-אר-ץ,.
על ;ידי 'האנגלים,; ולפי j דבריו :הועבר
מביתלםוהר ,לבית־סוהר בכמה ;מדינות.
̂אחר •'בך במעצר ־'בית בבית •יהםוהרי"־
בילה; :כשנה/;והצי, :י!ובאן;: כנראה /נפל
; היד. חבר • 'מבוץ ;"הל־ גע ברומו•
nn. •הוא .;מציין ;שהקיבוץ שייר ;לח-
בר ?הקבוצות. 'ומזכיר בין'.'השאר *את
'ההכשרה /,!דמה" ברחובות, 1יקבוצת
.:כתחנות ,,-'ב־

חולדה ורמת: הכובש..:•— '
דר3ו־ •ייתכן, שהכוונה :'לקיבו-ץ -גזר,

ליד רמלה• -י
התכנית• •

?את התכנית •של: "בית :.המקדש" ־־הפנה
לשרי -הממשלה, ?';לחברי:הכנסת:!יילרבגים
מחבדי:'הממשלה :קעלו הראשיים; י במ̂ה
5̂ת החוברת. ;בש- בימים האחרונום 
/החוברת נאמר,: ̂:ישנב־ ;עב־ ער
̂- עם :י־שראל?" ̂- סוכנות;'?יהודית.. די .ד
— ובאותיות גדולות: "מת ?המקדש-
בית־:קודש !הקדשים :ובניין האומות.?ה-
מאוחדות;' >מאת :אברהם ־:צפתי. בחוברת
תכניתיהשלום'' המהודרת הוא 'כותב י̂כ
בעולם: ,,אסור ־למבץ.:בלי:ינשק :כלפי
חו.ץ"... • 7.
היה תבר נןיבוץ •וחמל

.אמש .טילפנו :לר,מתיהכנב?» :?לשאול
עליו פרטים, :מטעם ־חוקרייגהןמשטרה.
מתברר ,שהיה :חבר, הקיבו'ץ. לפני ז3
שנים' היה :חייל/ובצבא, :מפגע ,בש-
עת? הפעולות• את החקירה מנהל .שר
המשטרה -בעצמו, -ונגבו "כי15 ..עדו־
יו1ז. של:.האנשים שתפסוהו .וראו יאת
המקרה. רבים $םןו על:פתחי. ו/מסת,
והידלעה התפשטה בקרב הציבור. עור
שעה ארוכה :?.ערו ,-.הרוחות במעין

הכנסת.

במסובת ? עתונאים ציין אמש .שר
המשטרה ..מר שיטרית,• .בי נראה כי
האיש בלתי7.'»פוי'7.בר!לן1ו•;הוא הציג
. שנמצאו ,במזוודה .ומ- את ,המסמכום
־ .לפי :חקירה סר את .פרטי: ;המאווע

ר̂ונה•

ההוהעה ־הרשמית
אתמול בשעה 6.25 בערב, .•בומו
ימזעת הכנסת, ,נמצא.ביציע.הקהל איש
א,שר.. ברשותו נמצא. ,.סטן ומחסנית

מלאת-
. .הדרן ,הכנסת הוציא את הסטן .מירי
, הקהל ומם־ האיש .בעזרת ,שניים ,מבין

ירוהו' לידי. ,משמר.?:הכנסת. .,י

:וזקירת/ך;מש,טרה קבער" כי האיש
אברהם :צפתי, ,בן .'24 — אלנו ,שפוי
 זמן שלח לחברי

בד̂תו. :לפני ־איזה י
הכנסת. .תוכנית ..מודפסת מבולבלת :על
תקמת ?3ית .מק̂ד לאידגון ;האומות
המאוחדות. לירושלים ותבע שהכנסת

תרוו,על התוכנית י הזאת.
?בהודעה ,רשמית •נוספת ;נאמר. ?בין י
היתר; ,בעל)בות,חקירת :המשטרה .שנערי ;
.: 1̂סרו של אברהם .כה ?מיד;:.לאחר7נ
צפתי' .מהברר/;,כי הוא .רועה. צאן/
i לבוא בק־

^ 
בקיבוץ ת̂:גזר» הו» גיסה

.•שרים.זעם7כמה7 מחברי :הממשלה ואף/

I גירו. ז לראות י? את -י7'ר. .הכנסת"
:עלה.:.'

י
/שלפניו: הרצה..על תכ־ [ 1מר: שפךוגצק'
̂ו/ודו̂ו:.את: .קבלתה אך: לא קיבל{ .ני
;שום עידוד•/ שלשום : בהיותו',בקיבוץ \

.הל/"ג.זר r1pr« .שהכנסת.,מתבוננת ,לצאת \
לחופשה: ולכן/החליט לאבד ,את עצמו!

j כך .להסב את
 י
 בפומבי ??ועל, ירי

י,
לרעת

תשומת לב : הקהל בכל י העולם אל י

^ . . .. / . , רעיונותיו. 
.יהוא, ץ חזר והדגיש... .בהודעתו - ,בפני
המשטרה ,שלא י היה בדעתו להזיק
לשום אום. כוונתו, היתה •אך .ורק לה-
ציג את תכניתו .בפומבי... הוא .משוכנע
ש כאם י •לא תבוצע: •תכניתו, תפרוץ
מלחמה גולמי-ת .חדשה. ?..ואיו, -לו רצון
?,.,מלחמה. .אגב, , שוב לחיות. ולעבור
הוא הוסיף' - ?שהיה סמוך ,ובטוח .•כי
.חייו,., במקום . .הרשות,/ לסלים ,את .

לוי
י..7.7 ובזמן שהוא ייבחר ?/לעצמו./
,.?צפתי ;שרת -בצבא•. בתור. רועה •£אן

.ניתן לו. רשיון להשיק, ,תת:מקלע .לה־
:גנת ,עדרו.. ..חוברת. -התעמולה -שהוציא

לרעיונו .עלתה לו;לדבריו, .במחיר ,של
.180 ל"י. .את;כל -ההוצאות .כיסה מבי־
סו.': ,שהשיג לדבריו, על/ירי מבירת
שני ..שטיחים פרסיים ,שהביאם אתו

מטהרן.

דות וירקות 2מי 0*3ממ קי

, ,מזכירים . לחקלאים ולכל העומקים,
כ'זיווק :תוצרת, :חקלאית ,(פירות :ויר-
̂לת - :סירות קות)' כי הצו. ־ בדבר הך

וירקות ,נפנס ,־?לתוקפו...

לפי/צו זה •הוגבלו <שעות ההובלה
של םירןת 'וירקות ?לזמנים 'קבועים

ככבישים •קבועים.

-'בכביש המוביל •לירושלים בורך

מםמייה' ̂קיר-או- :ךחובר̂ר רחובורגידיג
ירושללם' מותרת 'ההובלה מ־;4 אח־

ך,/צ -:-עד 12 בלילה• : .
בכגי"שיב ?:שיפורטו :להלן ?מותרת
̂ער 6 ,בבוקר: ההובלה ־ מל4 אחה';צ..
'-הכבישים? שבהם מותרת הובלת

פירות וירקות."הם. .מצפון •האר'ץ ל-
חיפה, •דרך ,צ_פת' .צ̂בריה' יועבו,• ?.מה-
עמקים לחיפה וחל אביב:.: דרך .גני־
גר' תל ?עדשים;,:כביש .משמר :העמק
-ד־יקנעם—תל'־ץ<ביב ; בביש .עפולה
̂בי,ש חיפר, —ו̂אדי :.ערה—תל"אבןב ן•;
̂תל־אבי.ב' —תל־אביב; "פביש .-הך.צליון,

תל־אביב—רחובות—באר ,שייע.
,:•.-שעות ;מכירת פירות בסיטונות

v,•:̂גבלו ',לשערת :כדלקמן
פירות?.•וירקות. מוקצבים — .מ־ד
: 'ואילה• •ופירוק:•:ו-ןרקות בלתי

בבוקר ;
̂ילך, מקצבים •מ־5 -בבוקר::- ו

,:,על פרי־ . 'הגבלות .אלו/אינן ?חלות
'חדר.

*''WRxtfwsmmw
̂פל "שנתון •הממשלה :ת.ש"י-"' יאשר -ד
סתו,;-הולכת •ונגמרת עןמד 'להופ?ע יבק־
̂ל ??השנתון.יכוליל: רוב. תוכן.העניינים ?
ךבר :ראש ;הממןעלןז; ;סקירה מדינית ;
סקירה !צבאית:;. סקירה 7כלכלית.,• .;,ה-
ממשלה .ו'זמנית •ומוזנצתה; הממשלה
ה,נבחרת והרכבה ; הכנסת הראשונה -ב-
ת הכנסת,,• תפקידיהן. ופ-

עבודתה ; .יועדוי
-הכנסת. ̂זימת חברי עולותיהן; ר

?.פן יכיל,,,השנתון; סיכומים .שנתיים

של <לזצכת *נשיא :̂המדינה,' משרד ראש
-־.מש.ךךן המכשלה •וסיכום "שנתי. ?של /18
ה' 1'הא־רגיוני ?,של-

י
̂וניס'/המבג ה,ממשלה :ה

הם' ורשימת .המנגנון ,קממשלתי. נוסף

̂השנתון זרשנמה שלנצי- .על .כר ?יסלול 
גי .מדלנמ :י,שראל .כארצות־חו;'{'. .והשימה
?החבר :•הדיפלג̂אטי ? .וה,קונסולארי . ,של
,מדינות.?.זרות גיבגשר̂ל./בשנתון . ,ימצא
;הקורא 7?גם.;זעו,בדו:ת .וקםפדים על .הע־
לי'יה;..,בלכלה /גמן£ז,ק,.,,שירותים ,,םנציא־
ליים; גבוי'.;צילגמים'/ודיאגרמות, ,פ־תסו

\ 
" // 7, י

ת•,.
"
;מים'ומודןגו

ג;נ ב 'ו ת
שלשום.נפרץ :בית.ך,־ .. -לד•.במשר;ליל •
קאפה של מעזה ,נוימן: בתל־אביב, רחוב
הרצל :6&'. ונגנבו. •משאריות 'ומשקאות
3po, ;ל''י. :.שיטת מביצוע:

v?פים בשוו
י
חמי

פרי"צת .דלת •המטבח הפונה .להצר. ./
/גשעות .הצההימ. נפרצה

...— .בו ביוםי
3ירתו' של חיים ינוביץ ביש,. רחוב
חאסאן .בק ונגנבו. ,בגדים,,שונים' שעון
. זח.ב7עם/אבן',רובין. שי־  ייד,;, טבעת

̂וע: ;פרי־צת דלת./,/ / ט.0[,הב
/ — כרוך בהנא, בעל יוונות ברחוב
אלנבי ,9, .נאסר ,באשמת גניבת ,צמי-
גים מהמוסך של:ישראל:סויגיצקי, בחי־
פוש שנערך .אצלו נמצא הרכוש הגנוב.
— בליל , שלשום .נאסרה/בביתם ,של
בגשפחת ,יונגרמאן ביפו, רחוב המלך
̂שנה, ג'ורג' 62, וויקטוריה .כהן.בת 17 
בלי מקום י מגורים קבוע,. באשמת גני-

̂ברת 'ובו •1.500 'ל"י. בת ארגק־

mm ה דרבים

־:בדרך .פחח תקווה .:ע"י־. בית לחם
פגעה שלשום מונית' נהוגה בידי פי־
של-רוטמן, :מתל־איביב, ־רחוב ־רש"י 58,
בהולך *רגל, הביב 'בומס, מיפו, שנפצע.
לאחד קביעתי־;עזדה 7דאשונה -גשל-ח -ה-
פצוע ־הביתה. ־' הנהג ־ שוחרר:בערבות.

בו ביום/פגעד, מכונית טנדר י:בשיכון
רסקו' ב' בחולון' י• ?ברחוב ידיהגאולה,
נהוגה בידי אברהם :פאר, -מתל־אביב,
רחוב -ראש־פינה:־28' בהולך •רגל' מאיר
כהלני' בן 4 'שני̂נ מאותו:רחוב -בחו-
לון' ? שנפצע? 'קל •ונשלח לאחר -קבלת
טיפול לביתו•• הנהג שוחרר 3ערבות.

--בליל -:שלשום, ;-בכבישי פתח־תקוה פי-
נת י רחוב מאזה-בתל -אביב, פגעה מכו-
-.ברוך :יסל, מתל־ נית :משא, ?נהוגה •בידי
אביב, :רחוב7 מרב-ז. מסחרי 55, בעגלת
סוס •נהוגה -בידי יהושע', •אייזן, :בן 43
נחלת־ייצחק. •:כחוצאה ;מההתנג- שנה,̂ 
שות נהרג 'הסוס, 'העגלה נשברה, ואייזן
נפצע. הוא" קיבל -עזרה -•ראשונה ונש-
לח לביתו• הנהג ?שוחרר -בערבות.

רבים;המערעריפ - מחו? פט /הע פםה*,ד ב̂מ

עליון בירושלים י התחדש אתמול בידורבפגי חמישה מחברי ביר. הדין ה־
̂שגידו־ ערעורם מל ־שני •הערבים,מחיפה
.:ו •לפוות -.בעוון רצה היהודי אפרים
̂סינפ בו»ר-,בשנה •שעברה•,עוהיך-ג־רדו
;!תמול ־את;נאום:ה־ןגגה על הנאשם'זד
'Ty ̂פתה בנאום ראשון ועז"''ד.בן •זאב -
הגנה יעל -הנאשם השני. :פסק הדין - ימ-
''?''? ? תן, כפי הנראה,,ני"ר. 

גםמיי!! משפטו :

im פ.ימפן
י: בבית הדין:המחוזי ־!?•ובדמים נשר.יים

אחמול .משפטו של פנחס .מפן קצין
הגאשס :?בםעילה :באימון צה''ל •לשעבר̂ 
ע?י מניעה פקידי המפקח .על:•רמש ה־
נפקדים בירושלים לספל כמחסן.סחורות

שנמצא בשטח -פיקודו.
::פסק :הדין יינתן בעוד ־ ימים :מספר.
בס>'ה נשמעו,במשפט המט :עדויות מט־
עם התביעה ר6 עדויות •מסעם ?זעני־
עריק., 7ביניהן' _עדות .הנאשם שהכחיש
את ,האשמה. ,בסיום המשפט נשאו דב-
ריהם התובע מר .אבשלום -לוי וה-
פרקליט עו"ד א• ;נירידזר. בדין ישב
נשיא ביה"ד המחוזי ד"ר ב. לוי

3ור?ם.3קרי-3 שי;
•לשכת 'העתונות ־הממשלתית 'מו-

דיעה:
משרד •הקריה ־ממשיך בעבודות ,ש-
פורים ־בשטח ־הקריה. פנעלי •המשרד
מסייים ־עתר, את ־סלילת הכביש 'ה־
חדש •-שיחבר :את •הרחובות •־•ב' י יחי
ויאפשר ־גישה נוחה ;לבית 'הנשיא

ולמשרדי החינוך.
•לקראת ־החורף •הולכת ־ונשלמה
רשת '•החשמל ; 1בקריה. י.שוכללה •הת־
אורה '-.במשרדים שתקל על העבודה
בשעות' "שלאחר ,'הצהרים. כן משלי־
ימים •את הארת -כל ־הדאובות .־בקריה.
{:חלק מהמשרדלם /־מסדרים ־־גם ''חמום.
:'משרד. 'הקריה.:?מוציא -־לפועל את -ה-

'

תכנית, •לסדור גינות בחזיהות המש־
רדים'7 כמו י;.כן י.נתן .מפול ;רחב ־בבל
ר,.עצע' והנטיעות שבשטח •הקריה.
תעומת לב י מיוהדת נהנת "ל'-'גך-־ה־
!גמש-לה" -.שליד •?«שרר ראש הממשלה
דונאמים. -ישל 10

המשתרע -)על שטחי

-?הנני 'מוד?ע ברבים ',סהישמי &כקסה
לעירית ־ ידןעלים דלקבל :־רשיון ?.למ־
כירת למשקאות חריפים במקום .במס־
עדה "שלי ברח' מאה שערים 83.
גלודי!ן פנהפ

3ןגעדני7נו5ר מוקמים

7במדוגףת העולים -:

במחנות:העולים החדשים הןלכיכ ומו-
מועדוני־הנוער הראשונים, ;שסבי"

^ 
קמים

בם יתרכזו בני־הנוער העולה ושבתו־
היישובים כו ימשיך הנוער הישראלי מ
הסמוכים לפעול ולהדק -,קשרים 'בין
הנוער הישראלי והנוער ־הבא/עפ. העד

לייה החדשה.

|r-'בוהד . .ע
 י

̂ש ̂ר ; 
:

V .בש&שות •או'פו5ל -במקוה'?

.המלצות טובות מרבנים גדולים ־
לפנות .לרב הלפךן, ימשלים ,

רחוב חגי 17, בשביל •ש. ־ן
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! בר:כות. מזל טוב ף,שנה טובה ן
g :ביומא טבא .לרבנן, הרינו מתכבדים להצטרף אל הייברכים g
s ,את מע"ב הרבנית הצדקנית אלמג'של מלך— מרא דארעא קדישא כנב"ת g

| בזרת רי?א רבקה תחיי 1
g 1 ולרומע'יב ידידנו הגדול התנא דבי נשיאה הרב הגאון המפורסם
p . ,'י רו''מ הישיבה המרכזית הק H

 ן
| מווז"ר 02לום נתן דע1ךקוק שליט"א

i 1;לרעיתו הרבנית תחי' ולכל משפחתם המפוארה, לארושי דיני:ד£"ך'ב §§
g צפור" רהל תחי' עב"ג הרה"ג המצוין מרדכי יהודה P הלןי פראם שליס"א. — ירוו מהזוג החמד הרבה נחת ואושר לתורה .1g המהוללה י
g .וגדולה ?לכבוד המשפחה ולתפארת בית ישראל U
s בברכת כתוה"ט P.
s 'דושליפ §• .י ? ־ הנהלת ישיבת 'תזדת-י
1̂3:!3;nja1̂1!u3j:ra;1:1;1̂t!1:1!1i1!1;i;1;1T1:t;1:1!1:1!1:1!u!u!1i1!^

-?/ ־ . _ ־ . / ?

ברכוה גאפנית' לגשואי בנויייגיויאד ־עם ̂ב"ל :?:־

f} 
̂דתד ~ • אל תשלפ" ? ""/: 

י """""
־

I; ... .
.. ?;":ציו .... .:.

,i בתוקף :סמכויוהי לפי; תקנה 3א לתקנור. ההגנה (מניעי. רוהיפ
ft* ומיללייפ י מופקעים),1944/ויתר -סמכויזתי, הנני 'קיבע ־את ־הגהיריפ מ .
שבהם מותר. •לנובור' לקנות או להציע לקניה אד. ־הםצדבי5 -יךל?3ך.ז ־/ל

i/ מחיר 'מבםימל-' .מהיר-גככיננדי י"" ."היל v.«;" -?.-. •
. . י י במכירה לקמעונאי בצבירה לצדבי םירס -.:

• יי

I:־ .טרייפ י י יי ־ ־ : ־ירקות
-U14̂ ־ .עגבניות, סוג בי, ._40.מיל.,ק"ג, .60 מיל ק"ג. המהירהקךם־"^_*.עגבניות' מין ־יננשובח;» מיל ק"ג 85,םיל.ק*כ ־43
•; U&A9 . מלפפוני.ם ,מין משובח <0ל .פיל ק"ג 90 מיל ק"ג..
; י מלפפוגימ, *סוג ־ב' 40מילק"ג -55:«יל ק"ג ;9:49-.4! ̂־
:. 1*3̂ אצילים 35-מיל.ק"ג ־50,גגלל ק"ג :9
:" :םחיר/ככסינילי בחיר בככיצלי .~

:/ " "/מחיר.טכס •־מלי
־רך ־במכירה לסיטונאי :במכירה לקמעונאי בכבידה לצדכן ~ / המצ
|" usA9E.vTy'7TKi 14.949 ההל מיום 14.943 ההליום

7 
" * " 

.
י" י "" י " י' י . ־ :2ומ;ים י

'
f 1*בלתי קלויים —:225'ל"י טון —.236 ל"י טון :300 מיל ק,::.̂ -̂>J——— ו II ? ———» !יו ,י • ?-II ."I.I .י I I I ??-«], ??וו י ־
£' 4s.»:!יצ — :ההד .ני ̂בל הגועים פרט ?ל"־בלדי''•. ן י5קד "הי -'מהעגיל,. 
סוג «א' 264 :היל ־.ק"ג . ??־;
סוג :בי .234 ..מיל -ק"ג יי:? : .?סוג א' .-254 •:פיל ק"ג ,$
"V- • -

̂?';.:. /סוג:ג' :.214 מיל ־ק"ג י י : : יפוג ד' ־.194 -מיל ־ק"ג 

i,־ - I 20.949 ,י .ביום 'ג' •הבא I־ ": ;
ו5וגיץ יי ן יופיע "אל תשלם יותר" } ־צ. 7י
םפקהה %

י; :י * -באחדות" וב<'ד,־בזקד"_ ! דשותד

Li ̂נג קה רה5ןי א̂ס
'
' י יי "" י ",משרד:ה

/:;:.־, !" _ .. י יאגף;המהיריפ _:>"?

ש:!־1ש:1:ש;ח:11ומנש:3י511̂ן ̂:ו

m:? ? . ג"ה: W

| 
. ̂^ !א$3די' | ירחמיאל ול
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