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הנהלת השוכנות הדלה בימים האחרונים
ב-ו"מ עט הממשלה לשינוי עקרונות
היחסים בין הממשלה לבין הסוכנות

היהודית בשטה העליה וקליטתה.
מוסרים, כי הנהלת הםוהנות תדרוש
? הרחבת אחריותה של ה&משלה ושל

*וצר המדינה

פריכורג (ר' ויו. פר.) — ישראל
תסכים לפיקוח בינלאומי
• הקדו- ' ישיר על המקומות
שים ועל המוסדות הדתיים
בישראל ובירושלים העב-
רית — אמר אתמול נשיא ישראל, דייר
היים ויצמן, בנאום שנשא באוניברסיטת
פריבורג, בטקס שנערך לכבודו לרגל
מלאת 50 שנה לקבלת הדיפלומה במדעי

הטבע. י. ־ י י
יחד עמ פיקוח בינלאומי ממין זה י
ינןחונית למדינת ישראל ישמשו באורח
יעיל אה האיג5ירסי0 של הנצרות ושל
מדינת ישראל. דייר ויצמן הביע את
אמונתו, שאמנם אפשר להשלים בין

המינטרםים של שני הצרדיס. י •
בין ממשלת ישראל ובין הנציגים

הדתיים השונים, קיימים — אמר ד"ר
ויצמן — יחסים מאושרים ביותר.

וביחס ?למשטר העתיד שד
ירושלים, הגישה כבר ישר-
אל את הצעותיה לאו"מ. הה-
צעות א^ח מבוססות על סע
תיזה של האינטרסים שד ה-

נצרות ושל מדינת ישראל.
הרקטור של האוניברסיטה הגיש לד"ר
ויצמן העתק־כבוד של הדיפלומה אשר
ניתנה לו על ידי אותה אוניברסיטה

לפני 50 שנה.
גלילה" 1000 עולים יבואו ב"

בארי (ר.) האניה "גלילה" הפליגה
אתמול מפארי לישראל ועל סיפונה
1000 עולים. מצ'כוםלובקיה, הונגריה,

רוסיה ואוסטריה.

? המכים לפילוח בעלאומי ישראל
ישיר ־על המדומות הגדושים בארז

החלליים יובאו מחר לקבורה בירושלים
גופות שלושת החללים, א-
שר נרצחו בזמן מעצרם •בג-
דות אריתריאה ע''י השלטו-
נות הבריטיים, תגענה היום,
בשעה עשר יבוקר מלוד לגן
רינה בתל־אביב. הקהל יע-
בור על פני הארונות משעה
אהת-עשרה בבוקר עד שעה

שתים אחה"צ,
ההלויה תעא גשעד, 15.30 מגן־רינה
והעכור כרחובות גן־יהודה, אלנבי, עליה
עד ככ־ש הלמה, משה תמש-ך התלויה

בלוויו משמר כבוד לירושליגז.
בירושלים תצא ההלויד, ביום רביעי
בשעה 15.00 מבית הכנסת ברחוב הרצל
(מול בית־העם) לבית הקברות בשייך
בדר. הקהל יעבור על פני הארונות מ-

שעה' 10.00 בבוקר ער 2 אהה"צ.
עצורי אפריקה ושאר אסירי ציון ב־
תל־אכיב מתאספים בשעה 15.00 בגן־

רינה. -
משלחות אשר ברצונן י להשתתף בהל־
ויה מתבקשות להתקשר עם ועד גולי

'? נפתלי לובנצייק "הי"ד "

אליהו עזרא הי"!

? ירושלימ קניה' תל־אביכ, על. 5678
טל. 5173.

יה הסידורים לקראת הבלו
בירושלים ־

בירושלים נעשו סידוריים לקבלת הגו־
פוה. כביה הכנסת "אחדות ישראלי' ר
רחוב הרצל יעמדו הארונות _כ«שר ד'־

לילה, ומשמרות כבוד מבין הגולים
יעמדו על יד הארונות. גולי קניה מת־
כקשיש להתקשר עם משרד תנועת החי

רות, הרחוב המלך דוד 16.
הודעת ע־רית ת"א

עירית ת"א, בחתימת כדמ ראש העיר
א. פרי, םירסמה הודעה על סדרי ההל'

ויה בתל־אייב.

/הי»ד שאול הגלילי

מוען שרצה להתאבר
הודעה רשמית מוסרת, כי אברהם
!ופתי הרגיש בהודעתו בסגי המשטרה.
שלא היד, בדעתו להזיק לשום אדם.
כוונתו היתד, ןןך ורק להציג את תכניתו
בפומבי. הוא משוכנע. שבאם לא תבו־
'«יע תכניתו, תפרוץ מלחמה עולמית
הדשה. ואין לו רצון לחיות ולעבור
שוב מלחמה, אגם, הוא הוסיף, שהיה
סמוך ובטוח, כי לו הדשות לסיים את
חייו במקום ובזמן שהוא יבחר לעצ-צו.
הכנסת הפסיקה את ישיבתה לזמן
קצר לאחד המקרר. והתצנסד, אחרי זד,

שנית והמשיכה בדיוני"?

שרה לבית רוזנברג ואיח? י. ל3ני
ם' בת י ;! חובק

־; תל־אביב, י"ח באלול תט"וו (02.9.19
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י שיכנו! 1ל1־-עית1 שי
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• I . - י j גדלוחו באו3ר. לכבוד הזזודןגז, העס והמולדת , ;

ה. ע. ל. בישראל
• >« ?»*») tafeta.. UtttJ ^ta •,..» I!; !7 !.!!•ר ע! גדי> !s!1 >j/ 1n <

ל ה. ע. ל. ש ל  ע ו פ ה ד  ע ו ר  ב ח ל
ולחבר מרכז קופה חולים לעובדים לאומיים
שבתי שיכמן ורעיתו דינה

ברכותינו הנ«מנות

להולדת הבן

פ י ל ןש ר י י  גד עו ת  עצ ו מ ה. ע. ל. — 
קו3ת הולים ליןוכדיפ לאדמייפ — [־־.העהלה

ל "ם ל ע" ה נ מ ל

שבתי שיכמו ןףעיו/ו
. ברכה נאמנה להולדת הבן

j ש י 3 ,י ן 2 ןן " ט ", e ל ע " ח s ף. ,.
של הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

וחבר עובדיו

ו נ ר ב ח ל

ש. שיכמן וףעיתו
ברכות נאמנות
בן ה להולדת 

ימרעז ?ןועת חולי8
לעובדים ? לאומייפ

] לדינה ושבתי שיכמן |.
:! . D ם ל ה ו ל ד ת ב נ י ר ב ח ת  ב ר ב  I
: } הגהלת ח3' ,,ק ו מ ר" וןןוגדיה :

שיכב?!־ י \ \ לדינה ושנת^י
כות להולדת הבכור ן 1 שפי! בר
\ דייר משד דוגינשטץ ורעיתי |

f 'זהבה ןץןפף־ם זנזברו I
: ם בת : י בק ו ח  \

| .ת"א, ביה'יח פרן-יך י'יז באלול תש"ע (11.9.49) !:

ל3י ההודעה הרשמית "־ ipmm הוא בלתי שפוי בדעתו
א5.ץ גדול נמנע בכנסת אתמול. בשעה 6.30 לפנות ערב, כאשר
על• . לדיוז . יצעיד? בשמ אברהמ ןיפתי, שישב •ביציע ה"בית" והקשיב
אל *עבר למעקה? שלפני השורד, ?הראשונה.. חדק החינוך, קפץ לפתע-
הנועדת לנשיא ;המדינה ?ולחבר הדיפלומטים, וכיוון מקלע "סטן"
למטה בכנסת, שסביבו דרוך ובעל מחסנית מילאה לשולחן הממשלה .
ושר-הפנ־ים, אגב שר־החינוך, י שר־המשפטים מסבו ראש הממשלה,

. קריאה "אני י אהרוג את בן־גודיון!" ..
. ,על הצעיר ,המדרך?:של י .זנקו הרגע ?'
הכנסת יצחק .ציגלר ומר ,שמואל הלו-י,
מוותיקי גית"ר וממפקידי אצ"ל ל?8עבר<
העובד במפעל המיט מל העיריה שישב
3ש3נוח הצעיר. השניימ, שלעזרחפ חש
גס יצחק 'רוזנבליט, המד3יס 3מ3ו1ח
גי־ ־ .' הכפלה בכנסת* שבמקרר! ־2«צא.
ציע, השתלטו על הצעיר והוציאו. מידיו
את המקלע. "בבית"' קמה מילה עצומה.
הפסיק את הישיבה, היו"ר ג. רפלקס '
התפרץ, כשפניו• ' ושר המשטרה שיטרית
חויריפ כסיד, לתחנת המשטרה' 'בבניו
הכנמת' ובקול גרגיש-הוןייק תגברות: של
שוטרימ, מאתר שבתחנה ל,יה רק .שוי?
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רוצה בהקמת בית מקדשי. י.
לידי «ע«!ר ־ ה«עיר ? ' הוסגר- בינתיפ
של שוטריפ צבאיים- גרשיתו גמצאד,
כמות של חוברות געגריוו נזשוגע־ח
ומודפסת -הידור רב. כשהן מנוסחות
?מערת תזכיר לחברי הכנסת, ? לחברי

. המובנית" והרבנים הראשיים י "הנהלת
.על הצורך בהקמת: בית־מקדש במדינת

ישראל לאו"מ... לפי תוכן התזכיר יש
להניח, שהצעיר הוא בלתי שפוי בדעתו.
השמועה על הנסיון האפשרי של בי-
צוע התנקשות במישהו מבין חברי הי
ממשלו}, או הברי הכנסת, נפיצה חיש
מהר באויר. ל,ביתי הגיעה פלוגה גדולה
של משטרה. בראשותו של המפקר פלג,
שהרחיקה את הקו*ל מסביבת בנין הר־

גסת.
סופרנו הספיק להגיע ליציעי של הכ-

נסת' כשהצעיר הוצא החוצה די־ שו-
פר וסדרני הכנסת. שחרחר רזה ובעל
קימה גבוה. הוא צעק' כשעיניו התיזו
ברק בלתי טבעי; "אני מקיבוץ תל־גזר''?
(נתברר, שלא קיים קיבוץ בשם "תל--
מד" והכוונה כנראה לגזר, ברגע שה-

שוטר עםק להוצאת המחסנית מ'ה"העך
הגיע למקום ראש הממשלה הצעיר

(סוף בעמוד גי)

ליזאן, (יו.פר.) >— וועדה הפיוס הו־
ויעד, אתמיל למשלחות ערב וישראל
לשיחות השלום כאן, כי התביעות הטרי־
ג־וריאליות שהוגשו על ידי שני הצ:
דדים — אינן הגיוניות. בתזכיר שהוגש
לשני הצדדים ערב דהיית שיחות לו־
זאן מבקשת וועדת הפייס' מממשלות
ישראל' ציצרימ, סוריה, לבנון ועבי'י

לעיין מחדש נחביעותיהן.
את ישינתה האחרונה כלו?ועדת הפיוס קיימה אתמול.
זאן עם נציגי ישר^ל וערג,
אך? תישאר כאן עד סוף ה-
שבוע, כדי לאשר את הדו"ה
,השי־ שלה על "התקדמות"

הות לעגרת אר'מ.
הדובר הוסיף, כי משלחות ערב ויש-
ראל הסכימו לשלוח נציגים לישיבות

הוועדה בניי יורק, אף כי הערביס הניעו
את תקוותם/ שלאחר תום עצרת אדים
תיערך הוועידה במקום אחר ולא בניו
יורק, שהיא לדבריהם, ייתר מדי "פרו
ישראלית". בתחילת השבוע הבא יועברו
משרדיה הראשיים של הוועדה לירושלים
ע.־ ירי מזכירת ד" ר פאבלי אזקרטה.
רק שלושת החברים העיקריים של
הוועדה: פול פורסרל ביאםנז'ה וחוס־ין
יאלצ'ין יי."או לגיו יורק, כך' להש־

תתף הדיוגי העצרת,
"התבני![ הבריטית"-

דעתו האישית של מור טון
חרר אמריקני של הוועדה ג־לה, כ-
סיר דסמונד מורטון, סגנו הבריטי של
גורדון קלאפ, הכריז בעת שהותו לאח-
רונה - בלוזאן, כי "התכנית הבריטית"

היתה דעתי האישית על ,ניעייה זו. .
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I י אטליז "היגעה" שמואל ?מל

• | רחוב אגריפם — מול קולנוע "עדן•' ||

ישיבת וועדת י עיביתת־הנשק עם
'םוריד, נפתחה אתמול בשעה 11 לפנה"צ
בפנסיון "שולמית" בראש פינה ונגמרה
בשעה 5 אחה"צ. כישיבה לא נתקבלו
המשך הדיון נדחה ליום , יכל החלטות.

כבית המכס הסורי בגשר שדות י ב' הבא
.יעקב,

הגנרל רמלי יצא אחמול לראש פינה

פן מפתיע, להשתתף בדיוני הועדה בא
י — כותב סופרנו בצפלן. סבורים, שהוא
! ביקש ע"י נוכחותו האישית במקום ל־
השפיע על המשלחת הסורית, שתמלא ' י
י אחר התחייבויותיה לפירוז ה^יזורים'

I וכיחוד של האזור צפינית לעין גב.

p על הסורים wn! w% רולי
גב פירוז אזור עין' . .שיבצעו יי? .

riwnss פודך" אדיתריאה וקכיה העצוריפ הע5רייי§:
של . דום. על קברותיהם : .עומדים.

ל«עירדו הופיע ?ונ««»י ' ?

_ . ; אדומים*'  י '"ביםיס'
(זכרונות איש י מחתרת)

מאת
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1.250 ל"-י- ־ במשך חודש ספטמבר 1.100 ל"י , מחיל ה0צר:
הנ־כידה • 3נתניה ; - 3. צ. קצנלגוגן
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I י החד<ת תנועת
מיסודו של ־הארגון הצבאי' הלאומי ? ?

ה מ ד 3 1
.11 וז ו ד ה -
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" הכנסת לסדר היום על תביעת ע. ובוגוינסקי להתחיל בדיון דחוף לפי הצעתימפא"י;"עברה
החרדה לעתידה המדעי
עקב מינוי של ירושלים, ? '
נציב או־מ לירוש?־ם, הועל-
במת הכנםת, . תה ;עתמול על
כא.שר .ערי ז'נוטינסקי הציע
בפתיחת?הישיבה' לקייפ דיון ־
דחוף..בשאלת ירושלים, לי
. עיר אור המזימה לכפות .על
דוד משטר בינלאומי. אבל.
לפי הצעת נציג מפאי'י הור-
, ,*!דיס מסדר ! דה /,"לת '

היום. ? י .־ ן
I .אמר ציד ע — _ ,.הצעתי י'יא דחו9ה

ו'גזיומינםקי — לאיר העובוה, שהעתו־
נות ודעת־הקהל העולמית פרשו את
גזגוי גציב או"ני לירושלים כצעד רא־
שון לקראת השלטת ד,«שמר הבינלאימי
בעיר. יש איסוא צורך דחוף לדון בש־
אלה זו במליאה הכנסת, עוד לפני
שהיא יוצאת לפגיה. הרומימ הו», המ-
שיך ז'פמוינסקי, שי^ו"מ אינה ידיעךז

• יש־ . שמם .ממשלת . והיא, עובדה אחת, .
ראל והכנסת יוותרו על ריבונות פולי--
' נדת ממשית על שטח ממוייט בירושלי8

? אזי חייבי העולם לדעת' כי לא נ?משלי
| תני ולא הכנסת !לא יוכלו עוד לשאת

באחריות לבםחון השמח ההוא. אין ו
צורך להיות נביא, כדי 'לדעת את אשר
יתחולל בירושלים?, DK ,תצא משטח
שיפוטה הפוליטי של מדינת ישראל.
לא יתכן שתושבי ירושלים העברים
̂' להי5עתו מחדש של נציב זר ים2י

ביהוד"..
בתשיבתו הודיע ז. אהרוגוביץי יו"ר

ולדת־החוץ ותגטחון, כי זזועדה שםעה !
אתמול בישיבתה ביאורים לפרשה זו
מפי ב"כ משרד החיץ. באופן בלתי
נציג של ועדת רשמי היה בירושלים ־

הפיוס גם עד עכשיו. החידוש הוא בוה,1
עי2«עפ הראשו1ר? גיינתד. ועדת הפיוס י

נציג רשמי.

̂!0י . תעודות וזנזילוור! הל י .
! מנת " .10' ל",

?

המגדל־ ־ 11 דנמ נתקיימת ־ ניתנת בוה הודעה, נד ביום הר»שון

השלישית שלי תעודות המילווד. הלאומי בגות —.10 ל"י לשמ פדיון
עשירית מכל ההעודגמ 'מן הסוג הזה.

בסשרה (י יצאי בגורל ותעמוו־יד, י כל התעודות אשר מספרה גגגזר

לפרעין • 3יוס J 5 3ד"י?כר y!9! ביהד ע מ הרבית המניע עליהן.

התשלימ יעשה .מהל הגנקים והייגורות ל»שר8י.

הנהלת המילווה הלאומי
של המוכנות היהודית לארץ-ישראל

• י • ו
_

' 
; ; ^ 

?___ I

^או"« יתער3 - אינפ מעוגייגי8
הקוטינפורם איננו מעונין, שהסכסוך
בין סטאלין לטיטו־ יובא ? לפני האו"מ.
נציג פולין באו"מ, כץ סוכי, נזדרז
'אתמול ואמר, שהקרע בין י רוסיה ויו־

גוסלגיה איננו י מענינו שלי ?או"מ.
השגריר הציכוםלובקי במאשינגסון,
שחזר מביקורו בפראג. גילה אופטימיות

גזיוחדח, 3א»רו <8ה3"8ער של טיעו
לא יימשך זמן ר3.

חילוקי דעות 3ארה"«
בינתיים נודע מתוך נאום •שמיניסטר
ההגנה האמריקני, ליאיס גיונםון, גשא
ברדיו, כי קיימיש חילוקי דעות גינו
לבין דין אציייסון כקשר להשיח

סיוע ליוגוסלביה;

זעומאעפוומ? אינו מעתיק
? נ שאלת יוגוסלביה -יתערב? . .שאחז

זה הצ?נד האחרון לאינטרנציונליזציה של העיר
סאכממ (0ט"א) — מינויו של - לייק
ד'יר אלבו־טו גונזאלם פרננ־
ד© מן? המשלחת- הקולומביא-
:או"מ ?? בירושלים, נית, כנציג
נתקבל-בחוגי ?או"מ'כםימן ברור
של מדיניות.חדשה, של "יד

.ישראל. חזקה" כלפי
פרגנדס מונה ןי"י ועידת הפיוס לפי
המלצתו של טריגוזד, לי, וניתנה לו ה-
סמכות ליטול על עצמו את תפקידי אוי"מ
־ בירושלימ, ולפגות ? לשל0ץ;ות המקומיום

י

לשמ הקמת שלטון בינים מטעם או"נן
בשטח העיר.

לפי החלטת עצרת או"מ ש-
נתקבלה בפורים צריך זה
להיות הצעד האחרון ב»ינ?
טרנציונליזציה גמורה של

כל העיר, חדשה ועתיקה כ-
מחת, תחת משטר של או"מ.
מפרשיה את מינויו של פרמדס כנובע
מהשתתפותן בענין ארץ ישראל באותו
זמן שהמשלחת הקולומביאנית, ברא-
שותו של ר"ד אלפרוו לוםז, נטלה על

עצמה תפקיד שרו ערבי. גזזכירימ כאן,
פרננדס היה הצ־ר הלא ערבי היחיד, כי.
להשתתף בועדת המשנה מספו- . שהסכים
ג ההיסטורית, אשר מינתה אח ועדת
אד הוק הפוליטית, אשר הצביעה בעד
החלוקה. שניש התנגדו לחלוקה, ואחו

מהם היה פרגנדם.

huet, י * . ; ? -•«*•??' • Suf• IJW? י

ך, אך לטובת הנוער, עתיד האומה, נצביע ן : נתנגד לפיצול :ההי 'אסתר רזיאל־גאור

את מועד ביצוע השלב הראשון של ה-
חוק לימוד חובה, המקיף
?את הילדים בגיד 13-5 ונע-
רים בגיל 17-14, שלא הש-
לימו &ת לימודיהם בביה"ס
העממי, אושר אתמול ע" י ה-

כנסת ברוב קולות של חרות,
מפא"י, מפ"מ והדתיים, גגד
7 קולות של הציונים הכל-
ליים והפרוגרסיביים, וויצ'יו
ו"הלוחמים'/ תוך הימנעותם

של 2 נציגי הקומוניסטים.
החוק יבוצע בשלושה שלבים ובתקו-
פה של 3 שנים, לפי היקף הגילים הבא :
1 ; יתשי"א הגילים בתש"י הגילים 0—1
5—12 ותשי"ב הגילים 5—13. מאידך
מקנה החוק ממכרת ל/ר החינוך לדחות
חוק עד 31 במרץ 1950, כלומר לעוז
הצי שנה. חלק מתקציב החינוך יוטל

על הרשויות המקונזיות.
בין ההסתייגויות החשובות שאושרו

'הכנסה יש לציין במיוחד את ההם־ י .ע"י
.תייגות עלל ציןלינג שהציע, כמו אסתר

רזיאל ושושנה פרסיץ, לכלול בחוק,,
.. החינוך את ילדי גן־הילדים בגיל 5, בני־

גוד לדעת הרוב של ועדת־ההינוך ודר
ממשלה, שדרש להוציא מכלל "חוק
חינוך חובר. וחינם" א.ת הגילים בגן־
ילדימ. לעומת זאת הצליח הרוב הקוא־
ליציוני .לוחות את "הגזירה" של מתן
חינוך חובר, גם לילדי הגן בגיל 5,

לשנת חש"י.
הצהרת סיעת חרות

לפני ההצבעה על החוק מסרה אסתר
ר ז י א ל הודעה בשם סיעת הרות, שבה

,:אמר בין השאר :
אנו התנגדנו, ונוסיף להתנגד, יאוהת
עקרוני ובלתי פוסק לפיצול החינוך ל־
זרמיה, בפיצול זה אנו רואים את שרי־

(הסוף בעמוד האחרון)

אחרי עבודה מאומצת בשבועות האח"
הכנסת אמש חוק הגרתי תנים אישרה.
הכנסת לתקופה של הדשיים, דהיינו עד

ם"ו בחשוון חש"י.
ל^ ..כ';ץ_ .. הצעתם של ך"ר י. בדר וש-
י הפגרה ל־6 שבועות וכי' " צימצם 'אח
על יו"ר הכנסת יהיה לכנס את "הבית"
בימי הפגרה על סמך הבקשה של ',
30 חברי הכנסת (במקום 40 חברי הכ־
נסת, כםי שהועדה החליטה) נדחתה.
לקראת החמרת חעגשיג* -על

פשע מיני
גן אישרה הכנסת .פה אחד את חוק ,
פקודת ערבות, המעניק סמכות לשופט

, לא לשחרר בערבות. אדם, שיש נגדו
!, הוכחה לאשמה בביצוע פשע מיני
! אלא על השופט להעביר אתי בקשת
השחרור בערבות לנשיא ביה"ד המחוזי.
? גני יחד עפ זאת הודיע היו'יר ניר,

אחרי ח9גרא יובא ג»גי ההגםת לאישור י
j חוק להחמרת העונשיה של מב*עי_

3שע מיני.

יגאה' . הכנסת
?לפגוא להדשייט

לקראת שיחות על בעיות אסיה ואירופה
וואעיגגלון <ר.וי.פר.) — מיניסטר "
 י של ארה"ב, בריטניה וקנדה ן

הכםפיש
פירסמו אתמול אה נוסח ההסכם שהו-

שג בקשר 'למ־שכר הדולדיס :בבריטניה. י
ההודעה אומרה, שיש יסיר לקוות, כי
בשנת 1952 יושג .שווי משקל פיננסי
בין איזור השטרלינג לבין מחזור הדו־
לר. ההסכם כילל תכנית בעלת 10

י נקודות: י
1) השקעות הון אמריקני בתו"ל;

י) הגברת הקניית מאזור השטרלינג
ע"י ארה"ג: וקנדה?

3) הגב?־ר' בשימוש בדולרים שנת־
?בלו לפי תבנית מרשל;

4) הנחות מכס בארה"ב ובקנדה!
5) קיצוץ במדיניות התעריפימ;

6) הקלות במסחר הכינאורופי!
7) טיפול ביוחד בחובות בריטניה!

3) חלוקה צודקת של הנפט;
9) הקלות לספנות הבריטית;

10) לקיים דיונים נוספים לשש פתר:ץ
בעיות' שםרם נפתרו.

מקור דיפל־מאםי מהימן מסר אתמול,
בי בורין יתחיל היוגז בשיחותיו עם
שר החוץ האמריקאי' דין אצ'סון. שי־
חותיהמ יוקדשו בעיקר לבעיות אסיה
ער לבואו של שר החיץ הצרפתי רובד
שוייאן, ב־5! בספטמבר. לאחר בואו
בעיות של שומן ידמו שרי החוץ ה

מ־רופיוח' בייחיד גרמניה ואוסטריה.
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דאש ממשלת.- בריטניה, אמדי, הכריז
תופיע בפנו בגאוה, כי אנגליה לא ־
̂יד. י וושיב-גסןן"בתור פושטת־ חידדת
־* שהמשלחת האנגלית נכון.יד,ואי־הדבה,
על קבלה של י לא"עוררה את־-השאלה
מפרעה חדשה במסכומים שהוקצבו
בהתאסי,לתכנית מרשל. היא לא עשתה
; לפני פוגיחת אה • זאת כיון שעוד
הועידה ד,יה' יברור, כי אין כל סכויי?
ל^לוי בקשה כזו• 'על אף; זאת, הו־
פיעו בווין וקדיפם בוואשינגטון. כ־
ממשלת •אמריקה - שידם פשוטה. אפ
ד, .יכולה לתת יותר, אפשר אולי ̂א
ש"קרן המטבע הביךלאומית התן ל־

אנגליה י הלואהי-פדי'- למלא - את? • קופת-?
הדולר'־ם-יהריקה-שלה—

!כהחאם' לידיעות אחדונות מוואשינג־
התנגדו נציגי ארצות חברית -ב־ מון,
. הביךלאומית למלוי בקשתם -•של קוזן
. ח" האנגלים. גם עמדתם של .מנהלי
קרן היתה שלילית. .מטרת הקרן היא
להגיש "עזרה .Thflb^ למדינות,"*, א.
בעיות כספיים וכלכלה עזרה בפתרון ?
זמניות. אך את המשגר האנגלי חוש־
, אולם בחוגים ביט כבעיה ממושכת.

יודעי־דבר מציינים,־ שאם - לונדון תס--
י תסכים דר? להורדת ערך הלירה, כים.
קרן הבין־לאומית לתת את ההילואח

j לאבגליה. 
הדיונים על אפשרויות הדלבלואציה
של הלירה, כפי י שמוסרים, ;•'גמשכים

; לא רק &"'רצות: באודה בלתי־רשמי
הברית, אלא גם קנדה משתדלת לשכנע
את אנגליה־" שתעשה זאת\ הצעד? הזה.

':."הבריטית י עצמה אין דעה 1 ביטשלחת
.מוכן אחידה' ביחס! לבעיה' זאה. י בווין

כאילו! להםכיפ לךיבלואציה, אולם
קריפס •מוסיף להתנגד לכךי. בכל המרץ.
-הועידה לדון על : בינתיים ממשיגה

השתדלות: אחרת של האגגלימ. כידוע
.ממשלת י בריטניה, : לשפ י חסכון רוצה י

? לצמצם את קניותיה - בארצות1 בדולרים,.־
הברית. אך בהתאם לתנאים ־ •שלפיהם־
נתנה אמריקה את ההלואה - לאנגליה;
אין לה הרשות להפלות לרעה את
םהודותיה.?? של ארצות ?• הברית. המש־
לחת האנגלית משתדלת שימדינתה
תשוחרר למשך 6 חדשים מהתחייבות!
זאת. באותו זמן ממשיכה אנגליה לל*
חוץ' שאמריקה יתקנה כמות• ניכרת' של.
• על־ אף • השטרלינג, חמרי־גלם, באזור
העובדה שהיא .יבולה להשיג חמדיזגלמ
אלה באזור הדולר . במחירים יותר

זולימ.
. הצרפתית,' מעלה לעתוגות • בהתאם :
ממ-שלת ? בריטניה י בוואשינגטון את
השתתפותה של אמריקה ב"התחייבוי
"הםטדטגיות" ,של. הקיסרות הבריז יונ? יו
טית, במלים' אחרית: שארצות הברית
תקציב מדי שנה בשנה כמה מאות
מיליונים דולרים לשם השתתפות ב•
-בםיפי־אויר וים בחלקיה ההזקתפ'־של
,- של הקיסרות. אגגליד, ריצד, השונים
שאמריקה "חתזנניך בעת ובעונה אחת
במצבן הכלכלי '*ל ־אי־־אלו מושבית
של חקיסרות, ביחוד במזרח הרו/וקו
בקצור, על אף הודעתי הגאה של.
אסלי, הדיונים בוואשינגטון מםתונד
בים בעיקר סביב השאלה, איך אפשו*
להעביר דיורים מהכיס האמריקאי:

לאנגלי.

כפושטי יד

עמנך דויבם^ציזד הרומניוד !ח1
*לצאת לרחוב וללחום בהונות"

היבסקציה הרומנית חידשה שוב .אחי
התקפותיה הארסיות by הציונות והחלה
דורשת את• הגברת התעמולד, האנמי־
ציונית. העתון "אונירעא" — בטאון
"הועדייהדמוקרםי?:־ העברי" יצא. לפני
~ במאמר. ?ראשי בו הוא יאהדים

;
שבועות

לדירבוי הפעילות האנמיציתית. קורא •
. כי אסור להניח .שבביטול הוא טוען
הרשמי של התנועה הציונית ברומניה
הופסקה גמ למעשר. כל.הפעילות הציו-
נית, הוא קורא-לד. בשם־ "מזימות".
ידמו־

־ועסקני ה" העתזך־דורש'־ מפעילי-
- ל־ קרפיה" העברית --ברומניה• לצאת
רחובי־למלחמה־ נגד שרירי הציונות

הציבור היהודי בגאם?.-אדיש"המפעפעים ערייך' ברחוב היהודי.
לתעמולת .ה"דימוקו/טימ"

העובדה -ישביאסי לא י בא הציבור ה־
יהודי:, להשתתף,.. באסיפת,.. .האובדת . .ל־
קדושי השחיטה ב־1941 אשר נקראה
מטעם ה"דימוקרטים" הרגיזה מאוד ?י את
את עורכי העתון והם טועניס כי היחס
האדיש הזה של האוכלוסיה העברית
נוצר כתוצאה מהתעמולה הציונית ה־

פועלת עדיין.
ילד עברי רוצה להיות .
: סוחר אריגים בישראל

בטימישורה ביקר מזכיר ה"ועד הדי־
מוקרטי" בכית םפר עממי ממשלתי.

, ילד עברי אשר מלבד ? שפ- הוא? •פגש

... בביה"ט ההוא עוד לומד הלימודים
בבית הפר דתי יהודי. כששאל . גס
או:<ו־ המזכיר "מהו המקצוע שהנך
: "סוחר רוצה ללמוד" ז השיב הילד

.-?ריגים".
— מה פתאום ז תמה המזכיר, והת־
חיל להסביר לילד שהאנשים אשר רו-
צים עכשיו בעבודה ישרה מוצאים
עכשיו את. מקו מם.במסגרת של.מקצו.־י.
עווז פרודוקטיביים, וכיצד יכול הוא
בשעה שהוא לחלוט ?על מקצוע-? רזה ?
רואר,--םביבו איך הולכים ומקימים מוי
? בהנהגת־ תנו־ לדי;• סוציאליסטית חדשה
-יח העבודה• הרומנית. יעל- כך י השיב- לו
הילד — ? לפי שמצטט -העתון הנ"ל ;•
. לארץ ישראל, ומסרו לי כי •אני? אעלה
שם עדיין מפריעים להקמת הסוציא'
ליםם ז.א. שאוכל להרוויח היטב מ-

מסחר".
כן מספר העתון על אסיפת קוראים
של:העחון.בשפה ההונגרית •המופיע שם
בא גם אחד הנוכחים וטען כי העת־ך
פוגע בעם היהודי ע"י התקפותיו על
"הבורגנות היהודית" ומפר את האוח
דות ־־היהודית. העתון עושר. מטעמים
מגילויי "הרע" האלו וקורא ליתר דרי-
כות נגדם ובעיקר לא לשכוח שע"י
ביטול זכות הקיום הרשמי של האיגו-
דים הציוניים עוד י לא פסקו "תככי

הציוניימ".
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נפתלי נולד ב־1914 בריגה. עם סיום
להשתלם באוניברסי־ . חוק לימודיו נסע
טת ברלין בתולדות העמים וכלכלה
מדינית. עם חזרו לריגד, התמסר לעבודת
אגורת הטטחינטים . חציוני.־,,. ב־1934
עלה ארצה עט אשתו והשתקע בירוש-
לים — קדושת העיר והמכללה בחד
הצופים משכו •את ?לבו. כדי לקיים את•

עצמו עבד בעבודות בנין.

. בתנועה היד, תמיד בין הקיצונים
הרביזיוניסטית ועם הפילוג באצ"ל הלך
לאחד מיועציו הקרוי אחה' יאיר והיה-
בים: הוא .נאסר בתש"ב ובמחנה המעי
במזרע• התמסר ללימוד התנ''ך וחקי־ . צר
רת דברי קדמונים. היה בין התשעה
שהועברו למבצר? עכו. בדי? לסגור. עלי־
כל קשר:עם. החוץ ואפשרות להחלץ המ

מהמעצר.

עם ראשוני הגולים הוטס לאריתריאד,
אך ?גפ שם לא הסק מלקווח שיוכל
להצטרף• אל חלוחמיפ כחוץ, אלא מחלה
שקיננה ו בו ? לא נתן ?את דעתו• גם אם
שהמות• תוקע בו את, צפרניו. הוא - ידע
הלך ונחלש יעקב הזריקות החריפות מד־
? צעיר ובלתי מנוסה. רופא שהזריק• לו ?
בבוקר יום :.מותו נוכח כי איננו יכיל
• לקרב י את".ידו לפניו. הוא .הביע עוד
את צערו על שלא יוכל להתגלח לבד:

יקר־. . KK ,בתורים" : והוסיף לחבריו
רצוני שתעלו עצמות•' לי אשר יקרה ?

ארצה".
ארבעה עשר חודש מאז חזרו חבריי
למולדת — הגיע .שעת מלוי רצונו ה-

אחרון הזח,

? עודא- ima
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אליהו היד. יליד חברון וכמאורעות
תרפ"ט עח היד, בן 7 ראה כיצד יהודי
המקום נטבחים בידי פראי- ערב.? מראה
זה לא ,סר ממנו בעת ביקר במקום
להדרכת חבריו באצ"ל. היה מצביע על
הבתים באמרו־כי? עוד-יבוא יום הנקמה.
; היתה. כולה שאיפה למעי פרשת חייו
שים. הצטרף־ לביתר עור בהיותו תלמיד
' בירושלים י והיד. לרות החיה תחכמוני
בקן. • כשנדרשו• מתנדבים -לפעילה ? כל־
שהיא, אם? למלחמה? בלועזייועד להורדת
הצירות הגרמנית, ?היה דגל -נאצי ,מבגין ?

? בין הראשונים,
הוא .־.התגים .לנוטרות . וכצפוכ דרור
היה מעתיק את משכננ.ממקום .למקום.
. בקרבות? בבית גאבללה. השתתף הוא ,
ראש העין, .היפה וירושלים. היד, ,מורה
הדרך לגששי אצ"ל בחברון בשעה ש-

עמדו ? להתקיף את . המקים.. .
; בפתזדתק־וה - , ו־ באלול תש" ה. :־נעצר;
.לאריתריאה. עם נשלח .ללאסרנן ומש.ם.
הגיעו למחנה אמר : "סוף סוף הביאוני

הנה, אך לא אשאר כאן הרבה זמן".
מר היה •;גורל כי מיליו אלה התקימי
כצורה כר, אכזרית — הוא היה הרא-
שון אשר נפל מכדורי החיילים ה־

מודייפ.
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שאול העפיל ארצה בשנת (יג9.י.-. עפ
בואו־ הצטרף לפלוגת ביח"ר בנחלת
יצחק, לאחר שעוב את המקום הצטרף
־ לאחד ליאיר ועבר לירושלים, מאז היה
1י19 נאסר הפעילים של. הלח'־י. ב־1
ולאתר שהות קצרה בכית הסוהר ב־
ב־ ירושלים הועבר למחנה העצורים .
. מאו : היו עיקר מאוייו להצטרף מזרע.

לחבריו הנאבקים בחרן. בהקדם .
בלאטרון השקיע את יל מירצו ב־
עבודת ההכנה של• המנהרה. היד. מ־
ראשוני היוזמים והחופרים ולאחר ייס
עבודה מפרך. היה . מתישב .בין. החבריה
ומלמד. את הבחורים שירים ... עכךןים

חדשים. היה בין עשרים .הבורחים. .
עט צאתו לחופש. מילא תפקידי קרב
והנהלה חשובים. היה אהראי לבית ה־
ופוט של הלדי"י ומגן מפקד הפעולה
בהתקפת אצ"ל ולח"י על• תהנה הרכבת
בלוד.־ בתשע גאהר. על ידי קצין •הבו-
לשת מרטין והועבר לאריתריאה, שט
.השיגתהו היד הבריטית והוא נרצח

.19dfi כ־דז בינואר

(מתוך תזכיר המחנה לצלב האדום הבי? לאומי.*
? קבוצה לדצמבר 1945 גורשה. ב־20 .
בת 55 עצורים יהודים־ מא"י לאריתריאה.
הם'.!הושםו:. במחנה נפרד,? ־תחת. שמירתו
(כוח• ההגנה: ?הסו; ? של משמר ? ק־ס;ד.ף.
.י של . ה־ם.־ד.ף. נודע . מפי־'. כמה -חיילים־
לנה. שסיפרו: להם: סיפורים •שונים,-• כגון
שהיהודים הורגים ערבים וקצינים ברי־
טייס-בא"י. ותהא .זו פגיעת. בדת המוס־
מגע כל . למית, אפילהם, לשומרים, ,יהא
שהוא עם היהודים או אט ישוחדו על
כלפי משמרות הםודנ־־מי של,־ ־יחטפ- ידח.־
ה־55, היה . המהנה:,-המיוחד,'.-שבו. .שוכנו
: פרו־ מעורר דאגד1: עד למאוד. ללא־ •כל .
?ידי? בוקצינת.-:היו: העצורים .נפגעים• על: .
ביותר, והאח? :קרובות • הסולנים :לעתים־
רונים::היו.- מכוונים? ?:רוביהם הטעונים

נגרפ.:^
, בריגדלר גרינפילד• שהיד, "אן, מפקד
האיזררי h'19, ,,קיבל. אינפורמציה בכתב
ביחם־';למצב,-בוד.וזהר, כי אם. יארע אסון:

,?? -הוא. יד-א-,:.זה-'.-על.• אריריותו
I הרצח* ב"17 לניוארי. 1946, ; בערך ?ב־ .
שעת 8.3a. בבוקר, נכנסו שני חיילים
,עבר בריט".םז,-למהנה: הנ"ל ופנו: אל,
המסוכם' בש.ע1ד זו עמדו ־ העצורים

־יארוחת הבוקר. לסיים?!.אתי,
הפ^ל מהדי .הע-צוריפ'־ הוציא ., .. אתך-
האוכל וישב בחזית העמדה מספר 2
? השומר י על ?העמדה (ויאה מפה-, מצורפת).

צעק, .אליו שיקום ויסתלק.
ומרוחק I העצור קם, התקרב לעמדה ?
של 5 'ארז, שאלו על שום מהילן* ישב ,
י|מקוט י זה, אף פעם לאי מנעו את
העצורים מלשבת בו- החייל הסודני
ו!רי0 רובהו לעבר עצורים -אחרים- ש-
, שיעזו,ב התקרבו; ואמרו - לעצור הראשון
המקום. העצור עשה בשתי ידיו ? י את

:' תנועה של ויתור והלך לעבר הכניסה
של• חדר האוכל. עוד הוא הולך ולפתע
יריח וכדור נתקע בצוארו. הוא נפל
( ' במרחק של? 6 יארד ( ששה יארד ' 

מן הגדר.-
שני החיילים י הבריטיים י וכמה עצורים
רצו אל האיש הפצוע, הטילוהו על

השער הראשי. מזרון ונשאוהו אל..
השערים הפנימיים • היו סגורים, אבל
לא נעולים. השערים החיצוניים היו
.ונעולים. .הקבוצה, בת חמשו, םגורים ?
אנשים, שנשאה את הפצוע, וכ־14—12
עצורים שנילוו. אליה ־ מאחור, הגיעו אל
לפני"השער הראשי, הפנימי, הלא - נעול,
.את ובקשו ימך. המשמר הסודני לפתוח.
־ את העצור הפצוע השער, כדי להביא
והשותת:.דם לתחנת עזרה !ראשונה, ה-
• מחוץ לשטח. המחנה. המשמר נמצאת,
סירב. לפתוח .את השער. אחד החיילים
? דחפו בשער ב- :ועצור אחד הבריטיים?
רגליהם, והשער הפנימי, הלא . נעול,

נפתח ברוחב :של כחצי יארד.
במתים• צפרה צפירת האזעקה בעמדת
המשמר מספר 2, ומספר רב של םודנים
. מכוונים נכנסו בין הנדרים עם רובים

-אחד ירה ברובהו. םודאני
• לאחר היריד, הבודדת ניתך מטר־ מיד
אש ממכונות ?יריד, ורובים' של כל? ה־
חודאנים שעמדו. מאחורי ?הנדרים ובעמי

דות.
העצור הפצוע שהיה עדיין חי נפגע
? מבמת ידיה •בראשו ומת שוב בכדורי
בו במקום ?(שלו?!!־! יארד מן השער
הפנימי). כששה עצורים נפצעו באותו
מקום, בה בשעה ששנו החיילים הברי־

לגמרי. . טיים .ב"נם" לא נפגעו
עצור אחד נורה למות לפני הכניסי,
!) יארד. ארבעים!. ) 40 להדר האוכל,. .
מין ;־,שער הראשי.. שלושה .עצורים נפ:
אחרימ שלושה. . צעו בחדר האוכל. ליוו
נפצעו בשעת מרוצתם בתוך החדר כדי

לחפש מקלט. עשרות כדורים חדרו ל-
צריפים.

ציד אדם ביריות כדורים נערך על
כדי לחפש מקלט מן . .עצורים שרצו שני

האש המרוכזת.
; שני. הרוגים ושנים ת ו א צ ו ת ה

? מהם ששה קשה. • עשרי פצועים,
חקירה. ב־18 בינואר 1946 מינה ־ד
בריגדיר ועדת חקירה. שני . החיילים
הבריטיים שהיו נוכתימ בעת הרצח נתנו
־! העצור שנרצח ערות? מעורפלת לגבי
על ידי המשמר' בעמדה מספר 2. "ראו
משהו! לבן מתעופף: באויר •לעבר עמדה

2", והניחו שוו אבן. . מם,
• השותים,- בהשאלם על • כל החיילים
ולפי .הו־ מדוע ־ ? בית המשפט, ידי נשיא
ראות מי ירו, השיבו: "לא קבלנו הו־
־אות מאיש• אבל. היו ? הוראות קודמות
למקרה .מעין זה. הוראות שהוסברו
. פעמיים : על ?ידי הסרג'נט שלנו לנו

בשבוע".:
המחנה הזה נתבקש למסור ?עדותו
: "לאחר: ש- לבית הדין בזו הלשון
ספור המע- . שמענו. את הצר הערבי של
שה, רוצה אנוכי לשמוע ־ את הצד ה־
יהודי".. המחנה סירב לתת. עדותו, ב-
דרשו גוף בינלאומי לחקירה או נציג
"הצלב האדום הבינלאומי". שתי ה־

דרישות נדחו.
ה : המחנה הזה, בראותו ת בי ש ה
סכנה לחיי אנשיו, סירב לצאת? ממעו־
נוחיו ושביתת רעב חלקית הוכרזה עד

שתביעו"יו תתמלאנה.
ב־2 בפברואר הופיע במחנה בשפ
המפקד הראשי של המזרח התיכון מי־
גיור. גנרל ו. ד. סטאמר. הוא. ביקש
לקרוא .משלחת של העצורים . למשרד
שלוש!; המחיה.. ברובים .מכוונים כלפי.
_ הקצינים, ל י נציגי .המחנה, .ובנוכחות 
םרגינטיפ י וכמה. חייליפ, הכריז את..ה-

הצהרה הבאר,:

השפה ההולנדית ־ היא י י
שפה מפאיי'ית

,פודיומ". (ירחון :םפמתי הולנדי)
הקדיש ?חוברת לספרות העברית ב-
ישראל. - בחוברת- ? הזו נתפרסמו יצי'
: משוררים והם דותיהט של! עשרה •
גיאליק, יעקב כהן, דוד שמעוני, יצחק
--רחל, אנדה פינ־ למדן, יהודה קרני,
קרפלד' דוד פוגל, ללי? בן־אמיתי, ב.
 של

 י
מרדכי. רצו להציג את- יפיפותו

ונהגו מנהג "מלטה שם - באהלי יפת ־
יוק" ופסחו' על שאול טשרניחובסקי,
זלמן שניאור (אינו הי באר"י), אביג-
דור המאירי, יעקב פיכמן ואחרון אח־
רון אורי צבי טור־מלכא. כפי -שכיעיד
מר נתן גורן (חבר מפאיי אמנם" אבל
אדם ישר), הרי עורך החוברת יוסף
.י ויועציו - (נחש,. הקורא, להש־ מלקמן
תייכותו המפלגתית של האדון הזה...)
"בחרו • לפי • עצת מבקר הולנד? דיר
םירקסמס". ?לא" אתי: אלה השירים שהיו
' את 'ה- -;ביותר במקור, אלא הטובים
י ד נ ול ה ה א  ר ו ק שירים שזיה
ם (ההדגשה שלנו). נ י ב ה ל ל  כ ו י
בקיצור. הקורא ההולנדי יכול להבין
שידים עבריים, שמחבריהם משתייכים

בעיקר על-מפא"י.
כידוע' וגיביאליק לקחו שיר אחד
או .שניט, בשעה שמברוידט נטלו ארי?
בעד, שידים. על כך מעיר העורך

יוסף מלקמן, לפי עדותו של מר נתן
גורן: "הבאנו. שירימ . אחדימ מאת
ברוידס,- משופ שמשקלם נוטה למשקל

? כאן". שנוהגים
מסתבר, שלא רק ההולנדים מבנינו
משודרים מפאיים, אלא גס השפה דר
הולנדית היא *פאיית. עד עכשיו ידענו,
שישנה שפה 'י אחת ־ קונטרירבולוציונת,
דייל, היא השפה העברית, האסורה
בארץ ממויימת, אבל הפעם נודע לנו,
. ההולנדית ? יש לה ' צילצול שהשפה
מפא"י ונשקפת סכנה, שיכריהו את

ילדי ישראל ללמוד הולנדית.
מערכת ומר :נתן .גורן מתרעם על •
"אשמורת", בשל התקפתה על מר
ברוידם, בקשר /ים התרגומים להו-

לנדית של כמה משיריו:
"מה ראתה 'מערכת "אשמורת" לפ־
' בהרדמה דווקה על המשררר, תוה
ששירתו קודש לעבודה, לעמל' המ-

שורר הפרולטארי האםתי שלנו י"
צר לנו לציין שיהודי טוב כנתן
גורן נכשל כשלון מחסיר בשאלתו
. מפני שפלוני שוי על הפתטית. האם
העבודה, לכן זכותו עולה בשל עך?
העיקר הוא הכשרון בדברים שברוח

ולא הנושא. אבל די בזה...
"מלטה יוק"

מר ש, יבנאלי דן ב"דבד" על אן"
!•!רותיהט של כמד, מגדולי האומה גיחפ

למכנה הנשקפת. לגולה. מר יבנאלי
מזכיר או! "אזהרותיהם של הרצל ושל
למישור הלאומי. ביאליק". כל הכבוד '
אבל האמת. צריכה.להאמר: הוא היה
תלמידו של אחד־העט נשמו קשור. עם
. שכדרך הרצל אך- ורק מפני
מקרה הוא מת בכ"א תמוז, כלומר
הזכרון של הרצל. ביום הבא אחר 'יום
.וביאליק), . . הרצל "ועוד לפניהם (לפני
— את הזהרת פרץ סמולנםקין, אשר
". דר יבנ־אלי. כחג בראשית תרמ"ב
מביא אזהרה מאד סתומה "אחת מני
רבות, אזהרת ב. כצנלםון, שנאמרה

בשנת תרצ"ג".
יפה מאד. אבל, אם לאזהרתו על
הסכנה הנשקפת לאומה בגולה, הרי
אץ לפסוח עד נורדאו בעל הנאומים
על המצב בגולה ככל קונגרס וקונגרס
ציוני. המשטר של וייצמן וה"הסתד־
רות" הכשילו בזדון את תכנית חצי
מיליון יהודים של נורדאו, הכשילו
את העליה הרביעית (הטובה שבע־
ליות !) באמצעות של "הכשרה", של

חינוך אכילה הדדית. ועוד ועוד.
מר יבנאלי משכיח מקיראי "דבר"
בזדון את תכנית האוואקואציה של
זאב ז'בהטעםקי. הוא שוכח, כיצד
ציוני מפא''י, ה"היינא" (ד"ר מ. קלינ־
בוים בראש, הוא משה סנה), שנלחמו
באוואקואציה בשם "שיווי הזכויות"...
תלמידי ז'בוטינםקי אירגנו את עליה
יי (ההפעלה). ראויים .להזכר במיוחד
יוסף כצנלטון ז"ל, אברהם סטבסק,

ר,י"1.

יבנאלי סומך על המש־טר הטוטלי-
טארי, הקיים בקיבוצים אשר אליהם

־ אין 'מגיעים הדברים שלנו.
בנופה.:הפציפיפטן.. בדופ ־

נתן .חפשי לא , מאחרי וה&ציפיסטן. .
חי בשנים שבין 1939 .לבין 1945 ב-
פולין או בארץ אחרת גמלפז- אירופה
לטדב־ או במזרחה, — לכן לא הוסע

ליניקה או לעקדה אחרת.
' חי מאחר שהפציפיםטן. נתן חפשי
בנהלל אשתקד ולפני? • שנחלם, ? גשעה
שבחורי ישראל הגינו מתוך חירוף
נפש בכה הברזל בידיהם, — לכן
יכל היה הפציפיסטן הלז לשבת ב-
מתעסק. ־ מנוחה' ולהתעסק במה שהוא
מאחר שהפציפיסטן נתן חפשי לא
חי בפולין, אלא־בנהלל, — יכל הוא
עכשיו להתעסק בסניגוריה על אלה
שהשמידו את גלות אירופה בשנות
ת"ש — תש"ה, ואשר ניסו להשמיד
את הישוב ואת תקוות ישראל בשנת

תש"ח.
אבל היכן ההגיון י בל תתעסקו ב־
חיפוש הגיון אצל סוג אנשים שרומ-

מות הפרוגרס בפיהם.
הדמיון עם סדום, שהפציפיסטן נתן
חפשי מעלה, — אינו מוצלח. יהיה
פשע סדום מה שיהיה, ברם, בסדום לא
התעסקו בהשמדת עם שלם, כשם
שבכך התעסקו הגרמנים ורצו להת-
עסק הערבים. ובכל זאת הפך אלקים

את סדום ואת עמודה.

א. גיא

א'•) ? ( סוף' מעמוד
לעומתו: בראות,, את בךגוריון, קרא •
"לחמנו יחד במלחמה" — נקיט יחד את

כיתיהמקדש",
נתברר, כי צעיר זה ביקר בכנסת
' את שבדעות מספר. וחילק , עוד לפני
תזכירו בין כמה מחברי הממשלה וחב-
רי הכנסת. שלשום הוא שוב ביקר
בכנסת־ ושוחח־ על תכניותיו ־עם שפרינ־
פנד".למז־ ..הון! גם. .שעתיים. צק..במשך..
.כירות הכנסה.. וביקש. רשימה של חברי

ה"בית" לשם. .חלוקת התזכיר שלו,
. הוא י בא . הצהרים . לפני אתמול
ישוב . לכנסת . ובידו מזוודה, כאשר

הבדרן ליד השער המרכזי סירב להכ-
ניסו, היא הודיע, כי ברצונו לשוחח
עב היו"ר של הישיבה ניר, הצעיר.
חופנת ללשכת־למודיעין^ ומשם התקשרו
טלפונית עם מר ניר. כשתלה שמע. שה-
צעיר אומר לשוחח על תכנית להקמת
בית־המקדש השיב מר ניר בטלפון,
. לשיחה' על שהוא לא" האישי המתאים

נושא. :זה--
? בתיך בנין ד,כ" - כינתימ נשאר?' הצעיר

נסת. .

במזוודה שנשארה ביציע של הכנסו -
אחרי נםיונו לבצע. את- ההתנקשות
תזכיריפ . שונים כתובים נמצאו גם .
לעברית? משובשת על הנושאים כיצד
־ הזהב לפתור את הבעיה של חלוקת
.בעילם, על אופן• חלוקת י האומות • בין.
"שטח־המחיית" בעולם בין העמים וכוי.

מיהו המתנקש?:
כל תזכיר מודפס מכיל גם את תמו־
נתנ .ופרטי חייו. של הצעיר, שמו א ב־
ת י.. נולד בשנת 1926 פ צ ר ר, ם 
בטהרן. הוריו הניעו לשם. מרוסיה. הם
אמרו ללכת מרוסיה .לארץ ישראל,
אך. "בדרך נתקלו בשודדים" והפ-
נו .את דרכם לטהרן". היא עלה לארץ
בגיל, 18' ולפי פרטי הביוגרפיה הרשומה
על ירו' הוא נאסר בגבול הא"י, על
נסיון להכנם לארץ באורח בלתי ליגאלי,
והוחזק ־ שנה וחצי במאסר. - לפי יתר
הוא היה החיברות שנמצאו במזוודתו, ?
־ עבר: לגזר.: ח,בר: ברמת־הכובש ומשם

היה. חייל והשתתף ? בקרבות.
משמרות של. שוטרים ערכו אחרי
המקרה חיפוש קפדני ככל כנין הכנסת
וחיפשו חמרי־נפץ, 'כן התקשרו טלפונית

:ט רצת־הכיבש וגזר, כדי. לקבל פר-
טים על צפתי, מבניו 'הכנסת הועבר
צפתי למשטרת אפ"ק ונחקר ע"י הקצין
פרג• כפי שנתברר, הסתיר צפתי את
!:שעזז ה"סטן" במזוודה ובישבו ־ביציע ?
'החינוך הוא החזיק ־לידו הדיון על חוק:
את הסטן" כשהוא עטוף בחוברית הא-
רוכות. כן נתברר, ־כי :הוא כיוון את
י ברגע ה"םטך לעבר שולחן הממשלה 'בו
שראש הממשלה הגיע לאולם י ותפס:י את
.ליד השולחן. אחרי שהאנשים ש־ מקומו
..מיי ו. ו את ה"פטן.". זנקו עליו הוציאו
הוא 'פרץ בבכי, הפיל את עצמו על ד.רצ־
פה• וצעק; ־שהוא ־רוצה-להרוג את עצמו.
. ניהלו ־ את• החקירה־ בתחנת המשטרה
בכנסת, שר המשטרה. ־בעצמו'.- כשהוא
פלג? ת"א י

• על ידי־־מפקח משטרת י נעזר
זלדייראיה.־ י וגבת עדות ?מפי .

סנסציה לעוןונאי' חוץ
־ נהרו אחרי המקרה לבנין הכנסת
:תבי־חוץ .יצלמי־חוץ, 'שצלמו את צפתי
. התמונה מדוברות שלו) ואת (לפי
האנשים שזנקי עליו והוציאו מידו

את. המקלע.

!לטונות המחנה
הוזהרו־ נוחוש!

— לאחר המקרים :הרבים שתיארתי
לפני כן, לא הפסיקו הסומים כתעלו'
ליהם ולא ,היטיבו את התנהגותם. או-
רני" התנהגותם הלכה מיום .ליום ו'
הורעה, עד שנהיתה ללא נשוא. כ־2.1
. סודני כשעה 7,30 בבוקר עצר. שומר
כמה עגורים וסירב להרשות להם לטייל
ליו חדר האוכל, הוא אף. טען אח
רובהו ובצעקות מעליבות כיוונו לעו־
מתם: העצורים צייתו והסתלקו. קראתי
מיד למפקד השמירה החיצונית והזכר-
תי לו את הפקודות שני־זנו . על ידי
מפקד המהיר, לגבי השמירה הסודנית,

ו
י
תשובת- מפקד- השמירה־ •היתר ז "יאלח
אימש•־". "כל אדם שיסתובב ליד חדר
האוכל — •־אשר: בסכנה". ביקשתי ?את-
שמו, והוא סירב לתתו. למתרת דרשתי
:גישה עם המיגיור הבריטי. ביקשתי
צעדים מיד • ־התורני- לנקוט • • מן? הקצין
.כדי למנוע השנות .מקרים דומים. ?באותו
. שומרים .אחרים, עצרו .ערב .של ה־2,1 .
..העצורים ואסרו, עליהפ סומים, .כמה. מן
.בהיותי באותו זמין, , טיול בתוך. המחנה.
בחדר האוכל, הוצאתי, דאש־י מן החלון.
אתראה, , לראות מר. .קרה. ומיד, בלי כל
-טען חייל הודני ?את רובהו וכיוונו ,כלפי.
שומר אחי אח ?למחרת בבוקר מנע ?
-אחד העצורים מהכנס להדר הרחיצה. .
. שפניה .נוספת ־ לקבוע . מצעצר אני, •
לשלטונות המחנה היא חסרת טעם, ועל
כן אני פונה אליך כבקשה ליעצני: מה ,

לעשות.

אני מוכרח לציין שהעצורים, ללא
י,יצ:א מן הכלל, נשמעו לכל ד.הורא,־ת
. ולבל ההוראות של: שלטונות המחנה

שלי, כנציג המחנה.
אני מוסר לידיעתך את כל פרטי ה-
מצב' בתקווה לקבל את ?־ תשובתך

במהרה.

סטאמר-שלי» ־ גנולי. 1ן
המפקוה-הבווסמ[,,
? הרצון נקהיר מצדיק'
:־. דרישתכם להחליף את המשטר.לא

תתמלא עלי ידי המפקדה"

2. דרישתכם להקמת ועדת חקירה •ול-
־ הביך ביקור שלי בא כוח הצלב האדום
לאומי לא תתמלא על ידי המפקדה. .

3. מה שקרה ב־1.46.ד1, קרה מתוך
פרובוקציה של אנשיכם כלפי המשמי
השחור — ידיהם אבגימ והתפרצתם
אל השער. לשם מה־ לרעתכם קיבלו
החיילים רובים ?. לשם מה קיימים חוטי
תיל דוקרני ז — הכל. אשמתכם, אם גם
אינני מצדיק את כמות התחמושת ש־

- השתמשו-בהב

ישראל הורגים ' אתם ואנשיכם. בארץ
חיילים בריטיים בלתי מזויינים, לבנים
— ועלעי ושחורים, מפוצצים גשרים .־
שלבם,/בך להחזיק שם צבא רב( ד,צבא.־
פנים אתם .קוראים. .לו, .הורג י . . כל על
ומשנזיד, ואתם.;נחשבים בשבויי מלחמה.
מלחמה. של . נו .נמצאים: בארץ בתנאים '

גלויה, שאתם ..הכמתיט.'.על . האימפריה
הבריטית.

המפקדה הראשית ־ בקאהיר - איננה דו-
- כלל ־אם גם־ כולכם־ תיהרגר :באם אגת
־־לעשות־־מעצמכם ־טםשיבו ' .אתם- רוצים'
; של־ אף. אתר . מענינו . — אין •זה
ופרסומת זו ־שאתם דואגיפ לד. כל כך

לא תעזור לפט הרבה.

ית" . ̂.1 ו .13 ל*ג 1 > "
בימי מלחכת ג"יון קמחי, שידע : י ( ני.
. הערבית הפלישה הקיים, ?עם ראשית .
המצב לארצנו להפיץ תאורי זוועה־על
בחזיתות וזרע בהלה בעולם היהודי
על '־ להשפיע גם , מתוך. כוונה; ברורה
המדינה הצעירה, על הגזוסר. הקרבי
של אזרחיה — אותו ,בידן • קמחי, ההל
לנו בשורות 'בשבועות האחרונים לבשר.
"משמחות" על "שינוי עמדתה של

בריטניה כלפינו".
כך. הגיעה. לדעתו ידידותו יעד:• כדי .
של, •במין אלינו שמשרד החוץ הבריטי
תומך? , בשמירת גבולותינו - הנוכחיים,
מתנגד להחזרת הגייס .החמישי דר
ערבי ומציע חילופי אוכלוסין- ז.א.
הצלת מאוו* אלפי יהודים מהתופת,ב-
ארצות ערב. ובכדי שהקורא לא ית'
קשה.ביותר ?בפענוח החידה הזו מוהיף

ז קבהי
.- ועדת הסקר. שנחשבה עד עתה -כ-
הצגה אמריקאית (זו הגדרתו) תהיה
לאמיתו- של דבר הצגה ־ בריטית, ־ כי
. ה־ .דיסמונד הקובע בה יהיה הבריטי
הכיר את בעיות האזור הזה ולא .

האמריקאי קלאפ.•
ן עתה הכל. ברוד: יש ־לההליש :.את
ההתנגדות ־ היהודית י יהחשדגות י כלפי
הבריטי; כדי שתוקל ? עליו העבודה
והפעילות בתוכנו... והדרך הפשוטה
.לכך. הם םיפורי־הבדים על ידי- ביותר.

דותו של בוויו לישראל. ־
.מסכימים עכ מר בדבר אהד הננו :
ולא קמהי:• זו תהיה הצגה בריטית. :
י שבראש הועדה שתשהה מקרה 'הוא
בישראל יעמוד — בריטי. זה בדיוק

:התכנית של. ידידנו:.. במין. לפי
מלון צבאי קצר

תוראי, י — צייך להיות - א ר ו ט
מפני שתמיד הוא עומד בתור.

ן — מהשורש קוץ. יש מפר־ י קצ .
שים מפני שעיניו דוקרות ויש מפד־
שיט משוט שלשונו? הדה,־ ויש ההובדיפ

,.שהצדק עם: שניהם.
י — מקיר המלה אפם. א נ ס פ א
אף, פעם .אינו •.מספק• את הדרוש ד
י מלשונו —"אין ואפס"?. תשעיה אחוז
ר. •ם. ג. לפי הכתיב העתיק יש
ק — כלומר, מרפק ס ר לקרוא 

אברים.
משורש פקד — שנן . מפקד —
אילו נתנה הרשות, היד רבים• נפקדים

ממנו. ־
ד — מהמלה ציד, שאם אינך ו י צ ;

והלאה. • . צך אותו -־— הוא ממך
i (מתוך, "ניב ערומים", גזתוך הגדנ"ע)

לא ־גת:יה. אלא תוזי־כרש!
־שדת• •־הצהיר־בנ־ (נ.): שר־ההרץ מר? :
אום :שנשא בקבלת הפנים, שנערכה
לכבובו במשרדי עירית נתניה, כי
•' קרובה *"נתניה היא נקודת תורפה־
לחזית וכעת קרובה לגבול במרכז ה־
ש להפכה. מנקודת ־תורפה ל־ י - ארץ.

• עוז"...־ מגדל
שר. החוץ לא דייק פורתא- לא ^

־ ה היא נקודת התורפה,: צל» י נ ת נ
כך ם , שבקרבת. נתניה, ולא ול־־ ת
את נתניה יש להפוך למגדל עוז, כשם
. 'נקודה־ . להמיך. למגדלי עוז. כל ־שאין'

ב הארץ.... ל ב הנמצאת 
־, ל הא ו ב ג ה את הנקודות שעל 
י ת י י יש להפוך ל"פגדלי עוז" מ
. היא נקודת ל-- ן כ י ה  . ו ז ובשאלה 

— כלולה '.,נקודת התורפה". גבול י
-י — —י — ־ —

בג־תניוז .
(אל.) בשנד..הנוכחית כשרוב הבנייה
והבנייה הציבורית ' .שותקה " הפרטית

לא התקדמה החליט .יהודי אחד בג:,
א כן לבנות, ובשיתוף וק ו ד תניד, 
הצליח להקים בנין ,עם ' ..קרובים עם
חנויות ומשרדים ואף להשכירם בלי

דמי מפתח.
והגה מה שמספר היהודי ההוא מ*
נםיונו שרכש לו בשעת הבנייה; "כש"
נסתיימו כל עבודות הבנין נשארה
דק מלאכה אחת לעשות ושמה;
־"שפריץ". יודעי דבר הסבירו לי ש-
- זאת אינה נעשית בשום אופן עבודה
בשכר '־ומי אלא בקבלנות ועלי למ־
צוא פועל. העוסק בעבודות אלו.:ול־
אהד-הגדידות-שיעשה הוא יגיד לי את•
המהיר שהוא דורש. .מצאתי אדם כזה
ולאחר כל המדידות .נקב את. הסבום
של 120 (מאה ועשרים) ל"י (קרי וכ־
תיב.) בשביל העבודה. הוא לא הסכים
לשום הורדה מהמחיר הזה ונאלצתי
להסכים לתנאיו. למהרת בא האיש עם
־ ו י ? עוזר •אהד התהיל לעבוד ?וכעב:ר 

מ י. י ם סיים את. מלאכתו.
התברר' שהאיש לקח 120 ל"י בשביל
י ימי עבודה בשבילו ובשביל נ ש
העוזר שרו. כששאלתי את, מהנדס. .ה־
בגין.: כמה 'לרעתך הוא שילם .למוזר
ענה' לי: "בוודאי לא יותר מ־5 ל"י•
החוכר שממנו עשה 'את ליום".. גם ?
. מלירות ה"שפריץ" לא עלה לא יותר
אחדות. כששאלתי את האיש שעשה

-מרעמ. את המלאכה <כיצד יתכן שהוא
לו להרוויח בימיפ אלה למעלה כד50
השיב לי,: ,זהו ד,מת«ר לי" ליום -
שבע רצון תלך ללשכה , שלנו. אפ אינך

שם". ותשאל י
ועתה שואל היהודי ההוא אשר לא
. כספו לזהב ויהלומים" "הבדיה את
כפי שטוענים עהוניפ מפיייגייפ ד היכן

היא הצדק ז
? "''ימי-'' מגצע' עיידדכי?* מזל

(נ.) בימים האחרונות 'הננו עדים
ל"התגברות מחרידה 'בתאונות? דרכים.
,.מבצע מרדכי" שהכריז על עצמו י ב-
קולו קולות — הפך ל"מבצע שקט"
— כלומר אין ־רואים אותו, וא7 שובי"

עים אותו".
ישמש נסיון יוה של "מבצעים" כ־
אזהרה. ואם-חושבים לפחות במלחמה
הגזימו ב"גל" הפשעים המגיים, שכת.
השם'"־רק לא - בגיאותו — הרי למען
בצורה "מבצע" כי אז... וסופו של

מבצע .מרדכי — יוכיה. - _

תנזעת "המדשבימ:: .דורשת ־?•ל־
הדרדק פדמורים לדבנר ?יכירה
ממגדל גר ו"קו'ל העם" וטקן ש־

ייגןומוניסטיע ישרימ: "הם
שנתגלתה במגדדיגד. לפי.,?דבומ קב--"הדור" הודיע 'אתמול על שערוריה
עה ועדת הקידה ו שנתמנתה ע"י מזכי־
,כמד, *תוש" רות תנועת המושבים, כי
. נשים"-, יהו- בי הכפר עסקו :ע"אםפקח
־ הר דיות לערבים םסביבה. הנאשמים
חברי המפלגה דיעו ־:על עצמם' שחס -
הקומוניסטית,/ ו אשר קיבלה אותם

תחת־ חסותה. י
טםל"גוית ועדת ההלןירה

ועדת החקירה שנתמנתה ע"י מזכי-
־ תנועת המושבים, לאהר ערעור רות .
על פס"ד של י מועצת מגדל־גד להפ־
את מועמדותם של חמשת חברי ־ סיק

המושב הסיקה המסקנות־ הבאות:
א) . הוכח: ו'שהח"ח אברהם יוסף
ומשה.' קרילובי'ן נפגשו עם ערבים
ממגדל־גד ועםז ערבים שלא מהמקום
אופי.־ בלתי: מוסרי ושהפגישות. נשאו־,
. לשיא י;ע"י כך, שהה' אברהם והגיעו
יוסף: הציע לןחברת המושב להתמסר

לערבי תמורת! מתת כסף.
ב). הוכה:1 שהחי קרילוביץ נסע
עם ערבי לכמה מקומות בארץ, בתוככ

בית־עולים, לשם מטרה כהנ"ל.
ג) הוכח: ישהח"ח איזק יעקב , ו־
קלמן; בר השתתפו בפגישות הנ"ל,

. לא הוכה,! שהם היו אקטיביים.- אבל
ד) הוכח: •טהח' אישטיין אינו אשם, :
ו^לו החברה [שהוא הכניס לביתו —
םןבכד, אותי' להתנהגותה• הבלתי־מום'

דית.

פעק־דין
א) יש הכרה להרחיק את הח"ח
יוסף-ומשה קרילוביץ מהכפר ^ברהב -
תוך שבועיים ימים. יש לקחת י!הם
שניתן . את. כל תאיבונטר החי והדומם
להם ע"י' הסוכנות היהודית, אבל. ב־
משך השבועיים אין להוציאם משמרי

העצורה.
בגמר השבועיים אפ לא עזבו »ת
הכפר — יש להפטיק להם את כל ד,,
שירותים־ וגם להוציא1 אותם מרשימת

: מקבלי העבודה.
ב) את הח"ה קלמן בר, ואיזק יעקב
: למושב וליי — לבטל את מועמדותם

־ על כך. הודיע להם
ג) את החי אישעיין לזכות בתנאי,
שגרת בביתו הורחק משם. - שהחברה
חתומים: ג. גלעד, מ. רוטשטיין
ד^־עניך שברבר הוא כי "קול ןזעם"
טען יום לפני שפורסמה פרשה זו
ב"הדוד'־- כי לפני חודש ־ימים ניסח
המדריך המוןדמי םסעם חנזעוג ה~
מושבים ־ "לגרש המשה חברי־ מושב
שמאליים וביניהם קומוניםםים :בםענמ:
התנהגות בלתי מוסרית וכי נםיון זח
יתוש־ נכשל הודות לסולידריות של כל:.-

בי הכפר עם המושמצים".
ויתקין הוא ^נכ"יץל וןעפ- הטדדיף «5פר

טענה זו מען "קול העם" יהד עם ,
כי אותו מר אדירי, חבר כפר ויתקין,
נאסר ביום די ע"י המשטרה בגלל חשד
גניבה שנפל עליו. "הדור" מכחיש את
מאסרו של מר אדירי וטוען, כי הוא
יגיש תביעה פלילית; נגד מערכת

"קול העם" על הוצאת דיבה.

mBimm לעידוד ההשסעש
י .בקרוי תופיע מטעם הממשלה חוברת
כת 50 דף עןתכיל פרטים על .^בנית
' השק- ־ממשלה לחו^ק חוקיפ לעידוד
עות ־ ההון. !?חוברת שנועדה בשביל
הבנקים ומשקיעים פרטיים י־כתוב־ ע"י.
פ. ברנרד נורקמן כלכלן העובד. ;:שי-

רות הסוכנות ליהודית.
. הממשלה עומדת בחוברת נממ־ כי
להציע לכנסת I חוק אשר יכלול את

לחשב,־ -־ .: אפשר יהיה־ הפרסים הבאים
למטרות מם המנסה' אח האמירסיזציח
של השקעות חרישות ל־20? ארי 25־ אחוז
.— השנה הראשחיה, 20. אחוד — השנה
השניה, 15 אחוז? — השלישית והר־
ביעית ומאז ואילך 10 אחוזים בנינים
שהיקמו מאז ה(קמת המדינה ישוחררו
מתשלומי רישום( קרקעות, יחתליו הס-
• הדדיים עס| ממשלות אחרות כדי כמים
למנוע הטלת מןסים כפולה, ־ יכ-וא?• מכו-
נות לחמר' גל5« למטרית תעשיה יהיו
פטורים ממס ז ;אפשר יהיה להוציא נד

־"הרבית?־ - את־ לשראל במידה ךמסויימח,
־הדיבידנדה והחןוחים של ההון שהושקע
באותו המטבל. שבו, הושקע, יימסר
קרקע בחנם אןו בדמי שכירות •נמוכים־
בשביל תכניהןז; חשובות, ואם תוקם
תעשיה תינתן !!למשקיע יד הפשלת להמ-

שיך את עסקיו.
תעשיה', ?בחוברת ד"סיא נוקבים בעסקי בניה; מלונות, המרי בניה, מבינות :
חהלאות וציוך מתאים, תחבורה, תוצרת
מזון ואריגים כענפים הטובים ביותר

להשקעות. ן

המךכז להשקעות -
המנהל ה{ראשי של משרד זזאיצר ד.
הורביץ מיס{ לסופר• נ. י. טדיביון ־כי
תוך שבועות מועטים־ יוקם בתל־אביב
משרד י אשח ייקרא "מרכז להשקעות".
במשרד זה, יוכל בעל' ההון ־האמריקני

אתת ולקבל. ?את כל האינ־ ' בדלת- להרגם
הדרושה. ולצאת בדלת השניה, .פ־רמצימ .
כפי שהתבטא- הדובר. הוא יובל לדבר
במין? ההוא •עפ־• נציגי כל המשרדים
הממשלתיים ? הנוגעים בדיר ויקבל איני
פורמציד, מלאה מהממשלה (/' ־מד. ש-
הוא. יכול לקבל כאן ומה — לאד המרבו
יעמוד בפיקוחו של המשרד לתעשית
ומסחר, המנהל שלו יבוא מאותו משרד.
.מלבד־ יזה-יצורפו למשרד ההוא פקירינ;
משאר המשרדים הממשלתיים וכן יהיה
לכל משרד ממשלתי הנוגע להשקעית

תא מיוחד־ בימין. ־

44;13.9 ־— כ"ה ־באלול תש"ד
•- המהנה האמריקני הראשון
עבר־ אתי גבול גרמגיה בנקודה ג.־םפה.
יי - יותר 'ממחצית יהודי רומניה
נרצחו — מוסר ד"ר קוטיק מעסקני

יהדות רומניה.
.נפסקה: . י - העמד. טהבלקנים
טורקיח חחזירוז לחופה־־ את האניות
מהים השחור, וספינות אחרות אין לה*
שיג בגלל כניסת הצבא הרוסי לשטהי

רומניה ובולגריה.
- להסתפק בתביעה לזכויות
ליהודים בארצות מוצאם, . אזרח ־מלאות
, החליטה המועצה ה ל צ ה ם  ו ק מ ב
להצלת פליטי מלחמה שנתכנסה בקו־
שטא, המורכבת מנציגי הסוכנות הי־
הודית; גיונט והמועצה האמריקאנית

לפליםים. .
? — נאסרה יציאת. יהודים מצרפת

חמשוחררת.
— נפתחה אסיפת הנבחרים הר־

ביעית — נבחר ועד. לאומי חדש
— הגרמנים פינו את האי ריאום

= E לפני
J ^m• שנים

אהר העתוגאים האמריקניים י יעל מקורות אינפורמציה רציניים* סיכם• •
העתון שהוא מייצג בפאריס על מצב הצבא הצרפתי - חקירה• 'של משרד
 הבאות על אחוז הקומוניסטים וידידיהם בצבא

; ובא.:.:לירי .-הספקנות
: הצרפתי

י. קומוניסטים. " מהמ־-יהפ : . — 3-^5? אחוז י 'מרליפ

קצינים־. צעירים"יותר; אבל. ־בעלי דרגה־ גבוהה — 5 אחוז
הגם.. קצינים-בעלי דרגה ?למעלה .מרב סח' אשר.

. כיוון .שלא הועלו בדרגה ב־15 השנים רוטנים.
האהרמות — 15 אחוזים
קצינים בדרגת קציני פלוגה — 10 אחוזים

סמלימ 25^20 אחוז <
כמובן שלא כל האוהדים של הקומוניסטים הם בוגדים בכוה. אין
עתונאי — יעדיפו רוב — אומר' אותו • ספק כי בשעה של: משבר:
האוהדים של הקוצענימטימ את נאמנותם למולדתפ על הנאמנות למוס־

קבר"־•הוא־ סובר •כי?.אחוז הקומוניסטים .-הנאמנלם ללא גבול למפלגתם י
הוא בערך בין 1 — 3,5 אחוזים של הדרגות השונות.

''narusi •הצבא T P̂

ראש משלחת קרן החרום של האו"מ
לסיועי דלילדים"ג"יוניצף") למזרח• החי־
כון: ? ד"ר י •פייר דקדר והנציג' הקבוע של
.נתקבלו הקרן בישראל, ד"ר דן: מבילו;־

ם. שרת. . החוץ, מר אתמול ע"י שר:

ראשי "יוביצף"
אצל-.שה החוץ"

/{הירחון הסטאטזסט*
בש^וע הבא יופיע: ;

. הגליון השני של "הירחון הםטאטים־
טי" יופיע בשבוע הבא. הירחון מודפס
עתה 'בירושלים, עי" המדפיס הממשלתי,

לשם עידוד התעסוקה בעיר.
, בגלי1ין. השני בא חומר רב שימשך
כל הזמן"חל עליו "^יפול", והיה אסור
.על התחבורה ־ לפרסום, כגוין הממפריפ
בדרכים, רכבות; תעופה־ •אזרחית, דואר,
טלפון, פרטים מלאים על סחר החוץ נ־
מחצית השניה !של שנת 1948, והרבע
הראשון של שנת 1949, כן באים ביר־
:על. הייצור בהע־ז חון,: פרטים־:ומספרים
שיה, האינדקס, התעסוקה, שכר העבודה

ובו'י. '
: הירחון ?הוכן ונדפס הפעם? לפי. שיטת
•החדישה: — שיטת "פוטו־ הצלומים-,

ליטר'.
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?המוניי. אזרחי מדינחדישראל"בו;ל־אביב ובלרושלים-:.יוןלקו היום ?'

.. את;.הכבוד. האחרהן לעצמותיהם של נפתלי לובעצייק, עזרא ומסכ."
־ יושבי- בתי• ..נאמנים,. ,עבדים היי'ד — .לוחמים. לוי. ושאול, י הגלילי .
סוחר וומחנות' מעצר בא-"ץ ומחוצה לה, שחייהם הצעירים היו קודש

־ ולמולדת, למלחמת החרות והעצמאות. לעם
לא זכו השלושה לחזות בהתגשמות החלום עליו נתנו את חייהם.

הם":הם,5 "הידים' שגתקו אומ«!מהמולדת-,". ייטיות* — אזיתז
י^"זדוד-בר ? '

: דפתיל חייהם.
שקפבו גס אתי

לעיני: יהשמש.;' ? דמם,- :נשפך? -י 'בנכר, באריתדיאה 'הרחוקה והזרה
י . בידים• הגו?^ם . הגדול שנערף במחנה . .יום* בטבח הרמוט , בעצמג

ה ש ל לש  סודנ־יות-.' בפקוןז •:בריטי, בט"ו בשבט תש"ו.- אך? הנצחון 
למדינת 'ישראל, • הטהורה• מחלאת זרים היה;י.הם:: מוחזךים•' היום: :

ומשעבדים.
.:הדם הנשפך לא היה לעזא. הואי נמזג לתוך נחלי נהרות הדצ?*יב1ד

של., לוחמי 'השחרור והחרות, אשר ערערו עד היסוד את משטר
.^ .זהבואו"או  החישו את קצו, -גרשוהו-,מהמולדת

י הדמים;הזר 'במולדת,
; הדרור;ילאהץ י הכבושה והנרמסת־.־ העצמאות..לעט. המשועבד, ואת

דמל0.:" י, ארוכה היתה .חזית מלהמת השחרור;־־ אהובת:."דרוויית-
;.' ̂:שעלראדמתנו" לא דוה מדמד,; היאד,תפשטד^על;פג?3מסחברש•' "אין א
. הרחוקה והנדחת הגיעה, ־ונוזנה: אתי,קרג!נ־ו־;,דהי־קי*.־־' ואן*־.,-עד•:. אסמרה

והמולךת. על.־:'מזבח,
: .היופ-:• מקדמתי מדינת ישראל, פרי מלחמת .השחרור? ־. העברית .
אשריך מגיס,;: וה̂נ ־ה־־קריבן:: עצמות שלשת. חייליה ._ את _ וביקר בגואן.
בהויהם יזרעו־־או^־המות ־וההרס לאויב עמם,י,:ובמותם,יקצה1-אתיקציר•

הח*מזל?עמ געד? עולפ.
לוףן-מי. של-י -י הנצחן־זוהתהלה-י תהיינה בשמומיהט• צרורות• בצרור־

דורות.-. לדורי־ ד"אומת ומשהרריה־ •וינון שמם:

&mmni:mf;.? י



1קד1ו ל!!3ליט
לגי־' הי*ד שלמה '

ליום השנה ד^יתד

. לי ־ לא ?מזמן אירע הדבר, זכורה
דמותו..האיתנה וזכורים לי אותם.הימים
והשעות ?שבילינו. יחדיו, בלטרון בימי
,בששונו . אותו 'השחורה. ידעתי השבתי
י־
. וב ובעונג. בשעות. של. מלוי תפקידו
.של 'בדור. היה תמיד מהערים שעות י
והעליזים. שבחבךתנו.. לא אשבח את
היה ידיד וחבר י עליזותו. ' .צחוקו. ואת .
לכולם.. נאמן מסור לביתו ולמשפחתו

שדאג לפרנסתה במיטב כחותיו.
י עוד מילדותו היה 'מעורה בחיי הארץ,
יליד כפר סירקין. את הבוכן קבל ב־
 "זבולון"

.בית־חגוך ובתנועה הימית י
וידע להיות מהראשונים שנזעקו לעזרת

המולדת כמעמד.

עם כניסת גדודי המעמד לצבא, היה
עם מהראשונים 'שנזעק להגנת הדרום.
התקפת המצרים..זכורים לי ימים קשים
. אלד, לא שכה -קרבות וגס בימים רווי

את ביתו ,ואת חבריו. .
; יש טעם. באהד ממכתביו הוא כותב י
של . .לטבל, הרי בסופו .ויש טעם למלחמה

דבר נהיה המנצחים...
. והוא לא זבח לראות בנצחוננו על
. באחת מהתקפות הגדוד על המצרים.
'נטל חלל...

. משטרת עיראק םואידן.(נגבה).
ביום א' השון תש''ם וגם בנפלו םימל

' .'כשחש לה־־. ,דרכו בחלים., הוא .נהרג את
. .האח: .ורבדיו..' ביש .עזרה.לחברו. הםצוזג
.ולחברים., רונים היו.: .מסרו. ד"ש. להורים
היתה. זו אבדה. קשה להוריו .ובפרט.
' קשה לכל אלה שהכירוהו ועד. היום
ששלמה איננו. . עפ. העובדה . להשלים
— תהיה זו " תמיד יהיה .זכרו שמור אתנו

ניהולגיפ למשפחה השכולה. . טיפת
יהושוע

̂הענו3ה.מות ת3
?m® mnm
שמ3 נאמוימ־'ז?
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•.באניותינו«:.— נאמד: ר.נא*; העבודה;:
—. ער שוהם':? בהגיעה 3מעם_הנד,לו1̂־
* על אלד. הקיימים י בארצות?.-הברית

לים
3^<וויז.משק^ימי-«פו.תח/ <כגון..:יאנגליה,'?
הולאנד ומדינות סקאגדיןביה. גם שכר
קימלו-וא<של וגפתג•' את ?,?הכרעת 'הועד
̂ "עולה־ בהר? ,הממוצע י:,1<"שוד העבודה י
מ "ימי־

י
יועל;ישכר:יהעבו-ןד. -;על-,• הי&אי בד,

דינות1.-ד,נ''ל, בעוד , של-פגי• י• המלחמה?
הגיעה:' •משםו,רתו י: :של מלחי' - יהוד!•::כדי
, שלי. .י משכורת י 'המלחים. מחצית בלבד;־

'. במךינדזז-'אלג!,.'
היח כל .לא :בהודעה,: ?בי ' להלן^נאפב•
.וכי ־ סכסוך בינו;.•־ ובין" אגודה• הימאים
הםכט..;מלא פרט .י ־-הועגו במו"מ: ד,הרמיי
בש<*וש.7־םע.נפים'י..שנט3רו להכרעת•" הועד
.הצדדים. שנ?־ -ההמתדו:ית.ז,/ הפ^ל;;־ ש?'־
: נדלרים. ה פועל" ובזר. ,י-נסתיימה הדין

ניניהם.;'•

נשביל&$נות.
החד-שדו•־? ? ? ? ? '

ליפי בקשתי' הסוכגות ?היהודית"הרשת
הפםד.ק;:את •הד־' מעירןי- החקלאות •אשרי
גירה-־זבחדשי•הקיץ, '.לדגור 'מיל'־ון;ביצי־ב
בדי לספק להקות של פרגיות 'להתיש־
ימנושבים גות-,ההלשה.י.{בפדיםי..נטנשנם,ג
;;ולים וקיבוצים . שהוקמו, בשנתיים

האהרמור.).
' תתחיל מן ה־1 • באוקטובר הדגירה
ולא.חך חושיים של י אימון יימסרו 'למ־

ש?3ב "הח־שיפ להקות של פרגיות.
— ריזח-החגרד! 297 אלן? דולר•'

הא"י י 5^1948. העלבות 1
1948 שלי "ההברה ־ה־ הדו"ח לשנת •
כלכלית הארץ־ישראלית, שהגיע: רק
עכשיו מניי"יורק, מראד.;כי אשתקד• הגיע
הר«וח הנקי של החברה בפעולותיה ה־
297- אלף' של ' עסקיות בארץ־-ישואל לסך-
:ב־ז־0194 דולר לעומת 268' אלף• דולר
הון החברה יחד עפ עודפי הרווחים
עלה כפוף::#48 ל־5.9 .מיליו-נים־;דילר

לעומת 5.4 שגה. מקודם.
ראוי לציי! שבדו"ח , עדיין מופיעה
חברת הקניות חא"י "אמפל", שלחברח
הכלכלית יש בה 50 אחוז של מניות.
כידוע קנה "המשכיר י המרכזי" י א.ת כל
המניות של "אמפל". בשנת הפע-לה
היקף -העס- שנגמרה";ביולי 1948 הגיע '
קים של "אמפל" ל־6.5 מיליונים דולר
והויוח הנקי לאחר ניכוי. המםים .היה
.ממשלת 61^לף דולר. ברו"ח מורגש כי
ישראל נעזרה מאד. בקנידתיה ,־בארה"ב

בשירותה של הברת "אמפל";
מאת- הנהלת"חגרה מ«חרית ישראלית*  הייפ נתקבלה ההודעה- ?

"

"החברה הכלכלית' ר,אי'«"<' כי? לאחר
שהיא נסוגה - מ"אמפל" הקימה- חידת?

חדשה. בשם ."ישראל. קומדשל קניות ,
קורפוריישן" ("חברה מסחרית ישרא-
לית"), שתשמש- כסוכן לקניות בארה"ב
ולמשלוח-סחורות לארץ ?ישראל. החידה

החדשה תפתח סניף בתל־אביב,
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ומיבצע.,,הברחה" ...
אהר יומיים של נסיעה הגענו לאריתריאהי קצת לפני אגוררם הועברנו
למכוניות משא, ובהם המשכנו את נסיעתנו. עברנו על פני שדות הקטל של
המלחמה י האחרונה, ולא יכולנו להבין כיצד הצליחו הבריטים לכבוש אה

קלן< — קן סלעי שימעט :ואין • אפשרות פיסית להגיע אליו.
אחר חצות הגיעה השיירה למחנה םמבל שבאריתריאה, במרחק כשנ־
קילומטרים מהבירה אסמרה. במשך 24! שעות נערכו חיפושים צל גופ־נר
ובחכ-צינו. השלמוגות טענו אחר כך שמצאו אח המצלמה שדה צולמו התמונות
. היתד, בשביל התעודות המזוייפות שלנו. למותר לומר שמצלמה כזאת לא

בגצ*2יא, ואילו היתד, — לעולם לא היו מצליחים לגלותה... הבחורים הצליחו?
? מלט,- מכשירי •עבוןד"- לרבות כל בית • שקי להפריח לחון—המחנה • החדש
המלאכה החשאי שלנו, ודברים אחרים רבים. לעת ערב הופיע בחור והבט:
כידון, חלקי נשק, : "הנה:' "קיטבג" של חייל, הכניס אותו לחדרי ואמר אתן-

תלבושת צבאית מלאה, תעודות צבאיות וכל מה שאתה רוצה".
-ירענו צ<ת לעשות בשק צבאי זה. חששנו שמא יורגש חסרונו, וא; לא
החלטנו להחזירו - לבעליי, - -כך. , כד?,, לגלותו,.. משוט , יהפכו האנגלים את המחנה

בסכנה <את אשר הצלחנו. להבריח בשעת החיפוש. ? להעמיד ? כוי• ?שלא

קובל חובל תחבולה::. םרגיגט•?
.הודיעו לנו ?שדרושה ? למחרת נקראו• שלושת הבורחים למשרד המחנה.
התימתנו בקשר לכסף -.שהוחרם אצלנו •בסודאן. הלב ניבא רעות, אולם אחר.

התיעצות עם אריה ? החלטנו ללכת,
כשהגענו למשרה מצאנו שם את הםרג'נט ־ קובל. קצין הבטחון אוליבו
-הוא היה שט, אלא שהוא מיהר לצאת 'כאשר נכנסנו. ניגשנו להאול. ד"־א אף־

ג לא" ראיתי קצין-בריטי במצב כזה, בקול ? רעד.: מעולם .נרגש-מאר<•וממש היה-

1521
רועד הודיע לנו שהבריגריר גרינפילד נתן פקודה לצנקנו בצינוק במשך 28 יוש

כעונש עבור הבריחה שלנו.
הופתענו קצת. לא שיערנו שמפו להוציאנו מן המחנה באמשלר, שזקוקים

לי"• ? ? ,אותנו בצינוק. אחר שהאול מפר לחתימתגי, בעוד שלמעשה מתכוונים לצ:ק,
התפרץ בצעקות .על. האול. אתל־ ההודעה! ניגש קובל לכבול את ידינו. שמען! .

ושאל מי כאן האחראי.

. — אם. אתה• האחראי, האול, הרי אינני. רוצה. •לראות כאן את. פרציפו

צשה'?•אתר"-שהגך• ?מפחדי. למלא•• את . רומווהם של איש הסי.איי.רי. מאי'י. כלוס-
הוראותיו• של הבריגדיר 7 •מדוע נזקקת ?לתחבגלת ישקר?ישפלה כדי-?להוציאני-

כן המחנה ? כלום זד, לפי כבודו של קפטן בריטי ?
תתרגז, שייבה, — התערב .קובל. — אין זה ענינך איזה תפקיד . — אל

• ואני אבצע אותר" אני ממלא כאן, הבריגדיר נתן פקודה•

במבצר באלדייזרע
החלטנו לענוד שוב את הכבלים על ידינו. לא היה כל טעם בהתנגדות. '
־־,ועברנו למבצר באלדיזרע, הנקרא כך ?על שמו של הגנרל האיטלקי שבגד,

אותו למען יחלוש על העיר אסמרה.
,-* במבצר חנונה ?פלוגה מודאנית, וכן היו שט מספר ממלים בריטיים שהיי

. מנזונים? על מחסני מיטות ומזרונים, ומהבר מאות שבמי־ם איטלקיים.

אפשר: . חוכנםגו לתאים קטנטנים, בגודל של 150? על so! סנטימטר. אי
הזמן נאלצנו איפוא .?לבלות היה לעשות בהם יותר משני צעדים, את .רוב .
בשכיבה. במהילה סירבו להוציא ? אותנו לטיולים, אולם אחר כך תיקנו א.ז

, למיבצע- צבאי. •הוכנו- הפך- המעוות והוציאו אותנו פעמייס ביום. כל, טיול כזה-
, וצלפים סודאניים הועמדו בנקודות שונות. עמדות של מקלעי ברן,

בשעת הטיולים היתר, לנו: הזדמנות לשוחח. אולם גם? את ?הערבים חייגו

. לקרוא, היינו נעמרימ בשיחה. כיוון. שאחר שעה שש־ כבר לא יכולנו מבלים .
על? המיטות, •כל אחד: ,בתאו, והיינו משוחחים על המולדת ועל הבריחה הגדולה

שעליה חלמנו.
ידידיו של אלי מונטאז.

בשעת השיחות הללו היו השומרים ,הםולאניים מטיילים בחוץ, ושמעון
. אגדה • הדשה. ניצל את ההזדמנות ויצר סביבנו

של? שודד םודאני מפורסם• בשש - שמע על .קיומו . עפ הטודאגיס . במגעו
• הוד" סודאני זה- היה "רובין -את שללו בין העניים. ? .מונטאז, •שהיה-מהלק אלי

ידוע ומכובד. בפו כל. לא היה- ילד שלא שמע את שמעו של אלי מונטאו.
בשיחה? עמ אהד הםודאניפ פיפר לו שמעון, ספק בהלצה ספק ברצינות,
• העצורים ובילינו ימים מספר בחור אורחיו שק שבסודאן ברחנו ממחנה
השתוממות, ואחר . שהתאושש י את פיו מרוב . אלי מונסאז. • הסודאני פער
החל שואל פרטים על? השודד ה«פורמפ, על מעירי ועל מספר גשיו. דמיונו
של? הסודאני, והוא נתן לכל - מזה - של שמעון? פעל באינטנסיביות לא פחות
השאלות תשובות •מניחוח את •הדעת. במשך שעתיים רקם את אגדת הפלאים

על- שהותנו אצל. ,אלי טיגטאז.
;עגךו-על יד חלוגותינו מאות סודאנים שרצו. לראות את ידידיה?:? למחרת-
יום, ואילך היו קוראים לשמעון ולכל מי שנראה : ' מונטאן.:• מאותו : של אלי
• להכחיש את האגדה, בחברתו בשם "חבריו של אלי-מונטאז''. ומי שהיה מעיז
לו שקרן. במרוצת הימים הפך שמעון ל"גבור לאומי" בין היו • קוראים :
־ כל פלוגת "אשקעה" טובה. נתברר כי זו היתר, • ' ואחר כך. םודאנים אלה; .
— כמובן תמורת - החיילים בבאלדיזרה היתה• מוכנה לעזור לשמעון בכל,

התשלום הצנוע הנהוג במקרים כאלה במורח.
בריגדיר גרינפילד חולק מחמאות י

היתד. לנו מתלוקת .עם מפקד המבצר. בקשר למקלחת. משום מה
החליט•:שדי? •לנו במקלחת המד, אחת לשבוע, אנו דרשנו אפשרות להתקלח
שאפ. נעמוד על דעתנו, הרי הוא מוכן לאפשר לני - פעמיים, והמפקד הודךל לנו
להתקלח פעם שניה במים צוננים. הוא חשב .כנראה ?שנדחה הצעת זאת, ביחיד
משום •שקבע כשעת המקלחת הקרה את השעה הששית• בבוקר, ובנובמבי
קר למדי באסמרה בשעות הבוקר ? המוקדמות. אולם לתמחונו הסכמנו ? לבל
תנאיו, וטרג'נטים בריטיים לבושים בגדי חורף ועטופים מעילים עליונים
• למטורפימ בראות:! ושמיכות היו מלווים אותנו אל המקלחת, ובוודאי חשבונו

אותנו נהנים מקילוח המים הצוננים.
( המשך מחר )

^fp ^P W ĵ ^:
ה־ י ,"מלחמה. בקמות בשרות . .. הרגימה
.בגליו! "חרות" טשטוש'','. שנתפרסמה,
'מיום 28J8..49, רצופה.. כולה .דברים,משו־

כתלי ' נים.,ומממיהיס.על, פקידים בתוך.
העיריד, "המנצלים את 'מעמדם-, כפקידים
ק

גגוהים.,..לשה. מל,י,י ש.לימותמ'_התשאיונ(י
"ועדת- ?בגיךעריט.

י
̂. ועל בשעמ"ןז^שמוש.

של־ .לזעוביד, '.שאישרה ,וניכגית .בגיד,. .של
דבושינסקי,-כדי. , .לחי , גוש י;.טתיט במוצא.

ל"קגץ" אח הרחוב הזר,.,
מדבךי,י. של-בעל-ד,ר,שימה ,יוצא, שיש.
-ז'בוטיגם־ במוצא רחיי הבנייד^ , לאטור את
ישם-זה1 יימשך:20 קי,-,רק' כדי שרחוב ?
קילומטר? מתל־אביב, ךרך -דצית־גן? .וע־
כתחיתקוהץ על־אףלפ?-. שכל אחת ,משלש
אלד-יהיא יחידה מוניציפאלית.בפגי עריפ
עצמה; -עפ •שטח'"שיפוט מי:יחד ?משלך, ?ועפ

רחובות משלה. -<
קשה כמובן-להתווכח עם. למחפשים
,-טשטוש והשתקה" בבל מקום, ע,־ בדי
להתעלם אפילו מן ההגיון. הרי מלבו

רחובי:.ז'ביטינפקי, יש"עוד רחובות בעלי.
ם בש.ל,ש הןיל י מ ו .ד שמנת. חשובים. 
ריפ.השכנות..וגם בישובים םמוכים,אח:
ראשון לציון,.הר- יס, , (חולון, בח. . ריפ.
.,של. הצעתו. המשונה. צליה, וכי').. ולפי,,
-לממע כנראה. בעל,.הרשימה;..הנ'יל יש
את..הבניה, בבל. השטחים, המפםיקע בין
רחוב בעל שט מםויפ,שבישוב אחד לבין:
הרחוב בעל אותן השם שבישוב השני,
ו!תכל: כדי ליצור. ?באופן מלאכותי —
יאם גם. על:ידי. עיקגלים ופתדתולי0,.וא־
לכםונים — רחובות בני עשרות קילו־

מפרים שיש להם שם ־אחד.
דומה, שהצעה זו רחוקה לגמרי מן

מתועלת הצבור. ההגיון וגם ,
בכבוד רב

־־ י."ו־זל!ח
" ראש ד.עיר_
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' לקראת הבחירות
למוסדות הסניף ־בת"א:־.-.'

יעדת הבחירות לבחירת מוסדות -ה־
סניף, אשר • תתקיימנה בהתאם להחלטת ן
מועצת הסניף עד סוף חודש סטטמבר,
מביאה לתשומת לב חברי 0ניף ת־־א רב־
תי (כולל יפו והשכונות) שזכות הבחי-
רה תינתן רק? לאותם החברים שיירשמו
כתנועה עד לכ"ב באלול תשייט ל1.ל.6ו
ואשר. מילאו את חובותיהם כלפי התנוערו

. לרבות תשלום מם חבר.
אר: תשלום המס אפשר להסדיר:

j. 15 ת"א,. שד?ר. א. -, במשרדי. סניןג
ו ' ב, שב' התקור". רח' כ"ט 2

עלן ג. ביפו, ךחו-ב עגימי 
. כל- שעות היוט,

י
במשך,

• ועדה הבחירות ,מטעם חוזר ?מפורט-
ו•. '

י
'יפורשפ' במועד

י ימעון ילדים
ם נופף י ד ל י ־ל  ן  ו מע ־עומד להםתח 
''בית •;#.166-, .>?עליך": ,(ג'בליה) רת^ בגבעת

240. הילדים ,יהיו בגן משעה..8 בבוקר,
?עד שיעה 4 אחד""צ ויקבלו ארוחת בוקר

צהרים.־ וארוחת '
: ם י ד ל י ה ת  מ ש ר ה

16 ? 1. גן־חילדים גבעת־עליח* ? רה'"
בית •240. 2.חנות לאדנקים ? גבעתיעליה
רה' 60 בית 19. 3 הנועת־החרור. יפו,

דחי עז'מי 8ל.
! שכון להבר התנועה!

י נמשכת ההרשמה למעונינים - בשבון
בסביבות רמתלגן. - בשטח שנרכש.

':על החברים להזדלז בהרשמה ב«*
שד?ר 15,- נין-•השעות שדדי הםנין^ ?

-fi.oo—8,00 ? גערגי - בית-ר . לשחקני קבוצת
' על כל. שחקני ? קבוצת הכדורגל? של

בית"ר ת"א א' ומילואים להופיע ביום
לאפיפח-שחקנים ? הי, בשעה 8.30• בערב,

ב"מצודת זאב".
סניף תל-אביב, חוג• "עודי

מרכז •אי-רופה"
,(14.9) ביוט ךביעי, כ" באלול ,תשייט,
בשצה,.8,30. בערב, באולג: -"3ית ישראל",
רחוב דיזנגוף. 96, .אסיפה פומבית על
; ? במשבר". הנואמים הנושא "המדינה
מר שמואל מרלין (חבר הכנסת והמזכיר
הכללי של התנועה), דייר יוחנן בדר
(חבר.הכנסת),.ד"ר י.עקב ,פרנד,.(חבר ה-
. וא־הדלם מרכז). הכניהה^חפשית, .חברדם

, .. רובדי.' גרמנית. מוזמנים.
באלול ,י"ט ... . ,

תתקיים. ביום. לשלישי'
.במש: (13.9.49'), בשער, 8 בערב,- תש-"ט י.

רדי הסניף.
, ועז־ סניף תל־אביב ישיבת
בצירוף הועדה •הארגונית:

תתקיים בשעה 8 בערב, במשרדי ה־
סניף.

לחבריפ"בשכ>»התקוה וביד
אייהז •

נעשות הכנות לסידור תפילות במו-
עדון ;,הרוח" בימים הנוראימ. .

לפני התיבה יעברו החזנים אליעזר
. פרל,' אפרים המבורגר.

ההברים " מתבקשים . להזמין. מקומות
במשרדי התנועה שפ' התקוה, לח''פייט,
? 2 ובמשרדי הפגיך־ בתל־אביב ''on

שד"ר 15,
 הסדרנים' מס'נין5 תל־

 י
־ על כל

אביב.•להופיע ביומ השבת כ"ג אלול
תשייט (49..17.9) , בשעת 9.00 בבקר

"מוגרבי? בקשר לעצרת. , ליד קולנוע
־מל־א&יג גפנ?1?- הויצאה

ביום ? חמישי כ"א אלול תשייט
8.30 בערב תתקיים (15.9.49) בשעה .
•ב"מצודת־זאב" רה' המלך גיורג' 38
»םיפת הברים על הנושא,,במערב
שנינו"' הפותה: גרשון לסקי, (יו"ר
סניף ת"א) הנואם: דייר א.בא אחי־
מאיר, (הבר מערכת "הרות") הכניסה

.חיפשית.
פעילי• אזור כתם:. ' : פגיישת

! התימג-יה
תתקיים• - מהר • בשעה 8.00 בערב, ,

במשרדי הםניף. י
נוכחות פעילי-*!גרפ הכרחית.

;בשגת אפפת עמ
; ביום השבת כ'ג אלול תשייט (17.9.49)
11.00 לפנ"הצ באולם .קולנוע . , בשעה
...מוגרבי" תתקיים עצרת־עפ על ה־
:נושא: תקציב? הממשלה עד .ה־
? ישאו את דבריהם: ד"ר 1יוחנן :עם.?
בדר (חבה הכנסת): מדינת פקידיסטו.
,אריה .כךאליעזר (חבר הכנםת):
:למה הצבענו נגד. ברוך. וינשטיין:

',מסי שעבוד..
- י" הכג,יםה חנושית.

סדרני ־בית"ר
?' על כל סדרני בית"ר ת"א להופיע •'
'ביום ה' בשעה 8 בערב במצודת־־ואב י

המישהק ,(בקשר. עם. . לפגישה. דחופה .
נגד יוגוסלביה). '

־• ̂־ חחדמו " זמי
7.00 ,13.30 '18.00 '20.30 .* עברית

,23.00
אנגלית; 22.30, 14.00.

.8.-15 , ,14,15 /19.3G ערבית :.
צרפתית: 15.00.

. אידיש: 22.15.
-»/ ג', ה' (בגל 43,9) טורקית.י בימיט.

^
בשעה 19.45

{ בי&י& 3', ף (בגל 43.9) פרפית
, כע,עה. "19.45..

. יתקוה.
יהאהובים עליגי"! 23.15? ה

יומ .ןט?ץשיי
6.45 "מה סובו"ז 6.50 התעמלות!
7.00, חדשות. בעברית 'והודעות ־מטעכ
משרד ?!האספקה והקיצוב!.; 15.ד נעימות
בוקר — .מצלילינו • 7.45 "קונצרט
ןעיר" — הסוליםט : דנים מסיום (פסנ־
תר)-/ 15י.8 מוסיקה מזרחית בביצוע
רחמים עמאר (כניד)! 8.30 תכנית ער-
10-30 תכנית ופר־ ?. יית;. 9-00 'פיוס;
JJ , «או?0־. הקונצרצ5יט. — .OO ?;"פראי
. ותזמורת• ? קונצרטי .,לפםגתר k) קטע
. קםדמי ז ב) - . רוכלט,- .; (דבר),. . השוליסט
.4 בפה מינור- (צ"יקובי? מם.• פימופוימד, .
-.-העבודה.ז ::קי)! 12.00 מוםןקה •לשעת.
12.30, תכנית ־. למאזינים • בבתי־חילים

ישה. . םוליסק: ,? ובבתי־הבראה^ היסעת
? 13.00 "קול ישראל לחייל" — חפץ
קלסית קלות כבקשתך ; 13.30 מוסיקה ,
חדשות בעברית;- 13.45 פינת הבית
; 1,4,15 תכנית 14.00 הדשות באנגלית
; 15.00 .חדשות בצרפתית; 15.15 ערבית
סיום! 16,00- אינטרמצו' - ליר־ -הפטגתר-:
3או,< עלזינגר? 16.45 אנדךי קוסט־
לנץ ותזמרתו!. 17,00 פרקי זמרה מפי
ישראל מייזלס. (טנור) ליד י? הפסנתר מ.
למפל.; 17,30 "קל? ירוש?יב". —
. המדינה" — הכנית לנוער ; א) ,»מה.וי
. אדמה . משוחחים,; ב) "מתנות רגבי.
יזאדפה הטוגה";. 17.30 "קול ישראל"
. ל השלנשיות מאת הסדרה . השלייה.
4 .במי;מינור ל־ ?הייןן.: שלישיה מס..
,! 18,00 . חדשות בנור,' צ';,ו ופסנתר.
. נעימות .מד בעברית .והודעות: 1,8.15
"קלל . 18.30 ; עזלא אהלן . רחי?ת-בביצוע
ן. 18,30 . ' — מוסיקה. קלה

ירושלים"
,"קול ישראל.לנר<ר:' — א) ."קול הנוער
. מ־ העובר", ב) "פינת .!!־בול{ - 19.00
עולם• הספורט" — "הןזפורט ..בעולם"{
; 19.45 חדשות 19.15 תכנית .ערבית
. היום ..בתנ"ך ! פרקי בטורקית.; .19.45 .
-קול ישרא-ל !החייל" — תזמירת ,.20.00
"קול ירושלים" — א) .קונצ'רטי גרוםו
דוה־מינור (ויואלדי), ב) ואריאציות
סימפוניות לפסנתר ותזמורת (םזר פרנק)
20.30 חדשות בעברית! 20.45 שיחת
אירח! 21.00 תזמורת "קול ירושלים",
_פרפלר (פסנתר) — . הסוליסט ; מנחם
א) קונצ'רטו מם. 3 ? בדו־מינזר • אופוס
(בטהובן), ב) - 37 לכפנתר ותזמורת
? יוניים (קארל סלומון); סויטה על? נושאיה
אגדות 22.05 "אגדות־•ירושלים" — לקט-
; 22.15 חדשות• באידיש מעובדות לשידור
לגולה; 22.30 הדשות באנגלית; 22,45
"מוסיקת:האהובה עלינו"! 23.00 .קצור
החדשות בעברית•: 23.05 "מוסיקה .הא־

: הובר, עלינו" ! 23.15,התקוה:

-?:wn-fOT
י" ט .אלול.

: דירי הימים פרקי היום יתנ"ך
; ב"ק ה'; משנה : נזיר ג־ך ! תלמוד

ג, משנה א־ב,
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II aSJ^aai ̂ימן-'ץמל ̂.ללא««חיחהי<פפו*-.--?מפט לייימא ̂. ר,גך סס-.  
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•; t.S .־־עי גמשך"-6 טעות ו־15 ,דקות בלבד»
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^ - 5738י מ&-י  ט.דו.א.-תל־אייב
ר**-־—_^ «^

־ ̂  י°'ל ימ'־ירר על ? T.S^Tl יי \ ;J

| ?Ai^MSB \ ." "3,

-;X ?.n -̂זפט:. המחוזי בבית-המ
. מס' 797/49. ...ירושה.. תיק

הו־ - ין:. עזבון המנוחת• •רבקה.
י
בבנ

רוביץ,' מתל־אביב.*
הבהיק שים.י מקפ: ה *רוב־יץ- *־
וה־ביץ, הבנים? של המנוחה,

י
יוסף ה

שניהם מניו־יודק (ארצות הברית), על
ידי בא כתם •עורך הדין ? ד"ר ראובן
• תל־אב«ב5• >32 - גפני, מרה' לילנבלום

-המבישים־ ל הזמנה: להוי •ידוע' כי
? ? המשפע-המחוזי-- בתל־ - הגישן לבית
ביב- בקשה-למתןי צר המכריז על ידו־ א

שח המנוהל, רבקה הורוביץ, וכי בית י
יידון? •בבקשה :כתום •10 ימים- המשפע-,

מפלטום הזמנה • זו. •
כל ־התובע טובת־הנאה? חייב להתיצב:-

.. במקום--או להתנ-גד בכתב. שאם לא'
..- הצו »שר• - כן יחן בית ד,צ2שפ5}-את

ייטב ?בעיניו'
' תל^אביב. • יום י"ד •אלול ?תשייט ?9.9A9 ־.

• רשם. ב.נ?עד"/

.?•: «ת5ל»יט.:עד<!"רא*דו
כל. מי שהיה נוכה בתאונה שאידעה
ביום 30 לאוגוסט 1949, בשעה 7.45
בערב סמוך לבית הכנפה הגדול שב°

: גדלפ ־ רהוב אלבבי, תל־אבי.:, שבה
לבוא־ ולמפור' איש כבן 75, מתבקש •
. יהודה .הלוי־ מס' ־6, , במשטרת עדות

קומה ג' הדר מם' 40. ?

. V^i^H&pn" "י! ד "
•"Ma^j iia ĵpn ."113

י ? אלג3י:; אידיליה — יהודית• ארלנדית-
3-,הצגות-";ליו.ם-.-
אופיר•; הא־בלב בכ? ר,דרו;-3 הצגות-ליו&י:
; כולם ד,יויבני-,־3 .הצגי5'ליומ-: מגדלור
- 3 ד"נג!.ת •לי^פ־.-; מגרביי: ח" הפיקה
בזמר 3 הגגות ליופך' : ̂: מעשת .אםחך

: מסילת םרטוגת 3 הצגות ליום אוריון
הבאונטי 3 הצגנה ,ליום : ; המרד (1ל עדן
זוהר:? 1. בדיד לריאו 2. בחשכת קלילד!
3 הצגות ליום

יפו
יפאול:- גשר ווטךלו

2 הצגות ליום
־. .נסיכת הצזענימ ' נגה

'v 3 הצגות:;?ליום..

? l̂® חיות הנ1ב ga• ^-Jllk

העידמ
., העליב t 13.9, בית הזןם בתל־אביב ,
יום, _ד,' 15.9 אר^ון בחיפה,..
מוצ'>ש 17.9• בית.ך.עם בתליאביב;
̂.,הצ-ןת, בכורה בית, העם.ת"א ; .̂ יום.גי 
, הזוטרות אש.1ך.:לש,ל:נזה־.; ,שטן5

התחלת ההצגות י ב־8.30 בערב! '

Hss5 mm Hbm p!2g ! esm esasp %wm

j a• 31'?'א ב?" ־ n
.gjar -'.-Tr י. f זזזיץ«זץ"" זז — ז?—ד זז"

1:1 t£!י , 7v%& ;'I 1ננק;רח
IIJ ן'' ,.!"._ _. \ "!

בםזזיליט-זו'גימ ?" ובאיכות רה^י& •־'<?
משובחת! • ־ ארונות! 'מזבוגייט ־ י-ב־4י-•דלי'
תות1 ־שולהן י וכסאות,־'-םוכניה ־ ובהזמנה!
ז^דריכל הוח'וביץ<-"ת̂' חובבי • גיון ?,

פתוח 7—3 .אחה"ג.

אנשי התנועח קוניפ את דמיטימס
רק אצלי דדזגד. והיעיט ־מודדגיים
וטשובחיט מכל הםוגיט. רהיטי משדה
בעל* «לאכמ םרנוסח ־־ומטבחי מרכז •

י מול תחנת האוטו-טם' '13, ? םס' 4,

ול.פ«. ;.מוכנים! 'צפי" ?"במלךרסי מכנסי
-יפו־ת"א 1̂?" רת' מידה;-תשיג אצל,,•

-23י, . . י מם'

תקון, 1קוי, מכי-
י י * haWממנות

י11צל חיים ,שושני לי־ רה •וקניד1
̂ Am מחידיט x פל "n 31 לינבלום

. . בוחיגןי1ב*תהיז«גג־;

תקליטים!. פימפו-גיגת, , קונצלטיפ
לפפגתר, מוסיקה קאצןלית," מושיקד, קלה,
רדיך־: ארניון,; ת"א,

תקליטי־דקוד. ^
.1J6 רח' דיזנגוף

קוניה ©רזןיפ־ חברי התנועה ־ גיל '
ואקורמניפ־ אצל: 'גורן, ;אלנבי,.103,

 י י _
/ 

- י . _ ,̂ חל־אג^הי
קתה 'י?תקל'יטים ־הרשים• ומשומשים
מכל המינים. פרגל, ש?ינקיו־19/ ת'"א.-

תי&ורלו המקור הזול לקניה םתנות
בל־מצוה ולשלוח לחת־לאויז. דברי
מתכת, כםף עור וכל םיניי תוצרת

עדינה. המלל ג'ורג'? 23.
בואו והיווכחו! י

גון,.:מודל־יני
י
לדיו-־כלו

י
ק;ית רדיו'אצל־

גדול. בתשלוםימ.,:רת' חדישים! מבהר־
..I'.Krn -,44 ^גץרנ - ?מ.לר-

|j :;.n rj־ 1: נ; 1;. uu ; I
,,פזמיד"• סשרד לאינפולםציח-יםםה־
דית ופרטית. המצאת כתובות-'של: אג-
שים מבוקשים, קרובים ובעלי חובות.
סוכנים בכל הארץ וקשרים עם הברות
מסחריות בארץ ובחו"ל. פועל במ-
הירות ובסודיות דחוב? אלנבי 408

חדל 220, טל. 2468 ת.ד. 2176.

' וממומיפ דשיוהייפישני"־"ממז^^
בארץ י 'ובכל.: העולבו, משלדי המהנדם
'? יהודה' הלול!9,י תלי«3יב '̂ iVf Uf •$t

.;u5064 טלפמ: ־

אל. תשבה . ל1קי^ m בגדיך. אצל
, ,אמדיהן אשמדפ", אלנבי 99.,

מ i:1ו: ? ד  ו־ עי !': ש 
L1 ___'_ י מ!
— ..»»»-?< ĝ=g-."—־--—n— ב1,--.ד.• ?

̂ררים 'יל£רד, ?HD1!1S m!Z2 מקביג"יש־
̂"ידיעות במערכת םתית'י(קבוצות.; ויהידים

,עבור "פוליגלוט"..־!

ויקי"י3י'מוך-רנייט--צקבו,צות יוגשזנויי
ריי» 8רט*<ט«־ ביתי ם«ל לרקוה"פ, הג8,

:r 164*-£ תלייאבימr. • זבףןהודה W ט ?
.די ב^תות ̂ם" • מוךרני חקודים
שעןרימ .םרטייפ זביד."ק ..לרקידימ םו^ל

X .-ty io - 1ל«י» ?l^ ?אל^ב

III -־ ה :a >i!1 ? I-1־ ד•
W 

^_^^^^__ .^ ".jj
גוה "שיטתנו.", דרר יפו ת"א ,35. .

ta>>*«*̂ w«—*w^̂ Mi'w"*1"'*1̂ י "*1!1"

j v־n־;VSMIi.l־l • ?:
j  

י " י

Jtwm . IL Li,L U.M" «?,)".! ?H-V" ^
1 -..:1 ?I 1 ? ?

̂.- כ<י קניה^זיק^דה, .חעןו??, ,
̂כמר* זידלפיה ־:עתוקיה<. פמתריט, זז!3ז.
!.חמ:

שמיחים, תמונות' ח8צ« אמנות"?
פינה, כלי זכוכית, ארונות ברזל. מחי-
רים טובים. י ו ל ו ב י ץ, רחוב: הנב<־
-מול־ •בקור חוליט'/ גולגון מם' איש.

י יתמליפג 3559" •י

קקזדד," בית חרושת למיטות וםפות
ברזל ופללה וכל.• עיני מימויו ילדיט
-י־רוזוג- 'ומידוש מיטות, האתיס בגא"

^זלרת, מיגת אגליפם.

מלמ־ ־ומפעדמי "גףיחודח"ז "רח'
בן־יהודה. - הכניסה י ?פרח' , לונץ, , 'סל,
2̂."!מסבה? פזדחי כשר.. פחלהים 6

בוהים.

-w ,יגולמ»י*ן «מ-'משעווג־יי.
ניפ, תכשיטים וכלי כסף, ממכר ותיקונים-
באחריות. רהוב הרגל מם' 634" בנין

... מוריה, ירושלים.

&C*? בזול<י.יק כליימטהדן, ,1מתנוזו,"
"משק בית", כנין ג'נרלי, ירושלים.

סלון. "אוחיון",- דו1וב .בךיד,ודד,-13.
. ו1דריט-.י8י8< ? ־ קולנוע־ י"אורייזז''. מול

םחיליס-נותימ,,
 י
'המיה

< ה. ץימו" ספיד של ד:ל.
.הרביעית להשןג-בירועלימ .בכל:יזד:
הסול* 5" - קיוסקים, וכן בסנמ* •חרות'/

טלפון 3680. .

הדירות-־:- דידול.,: חנויות - ";מקור.
^שרדיפ להשכיר ולמכוד בכל חלקי
; •פלג" רחוב אגריפס; ;וזעיר. לפנות

-בנין מן ברמן" ירושלים...

עניבות ופיז'םות הכל! לגכר,י כתנות ?
, רחוב ?ליונץ -בנין• - סנסור •ירושלים^

ayj"" 'רחוב "; מהעדה מזדהית
לונץ בני1 סנסור .ירושלים. אוכל סעיכ
וטדי — מאכלים- מזרחיים..: כשד לם־

:נוחים. הדריו — מתירים־

,VpilD פית מלאכל, לייצול כלי נחו•
שת פמוטים ונבלשות ג^פוי כפף, גיקל
ואוקפיד 1p.0% ,רחוב השלון 3 ילושליפ.

הורעה בדבר מכירת מט?ט7ין
• תיק • בחיפה, המחוזי ־ בבית -המשפט

- -לפועלי מס' 266/47. ההוצאה
הנשפט- לזכותו-: ינק- עותומן- בע>'ם.
הנשפט - לחובתו־: מחמוד אחמד אבו

נעמי.
נתנת בזה-־הודעה ?למכירה -פומבית -טל
רהוש המטלטלין הגיפררש כרשי«ה הבאה
החייב מחמוד אבו. נעמי בהםב-צוי ה־
-.נפקדים מחוז, ד.־ י

אפישרופום על •נכסי
Vnas• ל כ ייפוי חובי? בםך ? 5075־ ל"י
בצלוף לבית הוצאות ? וכר. ממג-ירד.
תתקיים- בחבלה המזלחית למהםני עלו*
? ביופ בה בע"־מ,- בשטח? הנמל' בחיפה,
2QSA9 ?שלישי כ" ו באלול תשייט
החל? משעה 10• בבקר.־דמי• המכס עבור
• ה־ הסחורה ישלם " הקונה - יחד- שכר י
מכריז. בדבר••- פרמים - נוספים-- אפשר-
לפנות לפקיד ההוצאה לפועל בחיפה.
בילות? ?(בלים) סחו* הרשימה: 51 ח
רות טכסטיל מעורב, המונחים ?במחסני

- ערובה• בע-"מ חיפה.
12. צבי 'רופא י' תאריר: 49. 9.

מנהל ההוצאה לפועל היפה

'"-. «י

o • J3.9.40,־ . o• החל-מיומ שלישי

j הסרט הגרנדיוזי בעל שם ען-'לנןי !|1

K עפ,א. ג.. רובינסון, ב. לנקסטר, אדי קריסטיאנם , :><
\\ . 3.30 . ,7,30 .. ..ליום — — — — — 9.30, ... הצגות O. שלוש
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~ ĵ ĝ ' np Snn

.13ציעה1? י "ל 3יר* ופחדנו
־ הליפתך: ?לת לך להזמין ־

S

* 1י * י י '־ ־ ?... [..

מוכן מלאי גדול ומגדץ
.. יגימ : הדי־שים. 'טל אר

1̂ח?3ה ירושלים " תל־-אביב

B8gBa«i«MB^B*aiEiaa«3tara«MiB&1Maai«ria£SM
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mn^nn 
1 1

I nwj Rf f l .  .nma .j Ts ĵ.1111f1, mummtui |
| n̂p ^1&- - <a} 3mn..1w1a,7 \%
.S/S . " T R I-T.O ־ סוף ספטמבר ./ אוקטובר. . 1 N E "j |
S י בחצל הראשון של נובמבר מנ4לי S/S "STR: 0 : M B 0 L I" j 2

s י אמריקה ?במרכז וצפון האוקינום 5
i s השקט. 5

= 
s/s O N D A j s סוף סםנזמבר / אוקטובר נעמלי ?

E . . Cape 5ד.ןףן ךףף ך,ק | g

S ספטמבר מנמלי אפריקה ממב־ב &/ S "N  A Z . A R I O  j |
B .לאפריקה דרך גיברלטר \ i
/ אוקטובר גם מ־ » /^ סוף, ספטמבר ד g ן S P u M A י,
S .נמלי אפריקה דרך גיברלטר I s
מטענים ישר ~ . י הספינות הנ"ל רשאיות לקבל i י
H . ..לנמלי ־ישראל :מבלי לבקר ,בנמלים ערבכים . , a ץ 
5.. t •נא לפגות-- —תאריכים וכוי • כגון• מחירי.^מ»ען, גופפימ s ו:לע'ם- פרטיפ.-

1 . .. '̂ ^ ^mi 'r i^M" ,;|
| .. -,1' ת.ך. a520 טלפון־: 3630 , -רח' באיט ? חיפמץ ~

:\ |
." .ן "̂ 1:^? או"ל^מ^"טד^ג"נ^??
a . .5859 ת.ד. ?2380 טל. -2: | ~ - תל־א2?2־ר־יד,ר־&י^
TillilillLIIIIItl ll lllHillinilliilG Hi Sill lllCUIEIlIHIIIIlIIIItrsri it lEtl lftinil T

^רק: בבגי.- ,ב?1?ום-קך; ג^ב"
פרצו....שלשום .בלילה לקיוסק . גנבים "
̂.. השייך.. למגי ברק. ^ ברחוב הרצל בבני
ושוקולד .סיגריות ; . נגנבג - אפרים קולר..

' במ3גם-של,;'50 ,ל"י\'.

כל חברי המעיגד בירושלימ,־' המעוניי־
נים בהנצחת זכר• חבריהם? חללי המעמד
זה, נפגשים העלב. בשעה?-8 : במחוז
במשדרי • התניעה בילושליט? בלחוב
הפי המלך י ?דוד ־ 16-,- כדי - לדדן על־ דרכי-
" לנשק, -את חבדינו עולה. אל...-נשכח-
• ונגד -המשעבד נגד? - ? -במלחמה שנפלו •

הפולש הערבי.
<1H1[|1u1j iu1]u1[umui11n1111:n11c

י' המעמדי י פגישמיחפו"י
ביתשקים-

mmm ^
נולדה",. .אתמול . ̂.13 ''דקי הערב? :

ב־8.30. במוגרבי. תל־אביב.
נולדהד 14.9. '."רק. אתמול ... יום ד'"

בי8.30 באולם "נעמן'י ראשוךלציוו
-רק .!^ממול-נולדה" - 15.9 יום הי-

ב־8.30 במוגרבי 'תל־איימ..
ההצגות •הרגילגמ -ב־0^8_בער.ב. - התחלת

ידושליפ, יום .רביעי 14/9.
T -9־ י י י "- גאדיםון־ב־ ?? ?

i 'MJ}.t 7̂Jt^ '.:?י? ,.. ,ז ?שבמי:1.7/9. ̂'אגי&, - מוצא.י מ
- י. - ב־30.» -̂ ב"הבימד
rJ bin ן

בהשתתפות אןויישיידח-זפי^י*" ז
ח: גז. גולינקץ - צ נ מ ה

פת־מ־יתימוה; יו» חמושי 15/9
? בהיכל* ב־9? !"
? /18~> י ת^־־אגיע// יום •'רא?»ן <9
̂י 'ב־8י ־ ב"הפלמד

,! י ז "־־ " יס19ד* הוממ! . -67,̂ אל1ב כרטיסיפ, ת"א, ביילגן־—.



מסיבה מפוארת לכבוד פותוקלהנו
מסיבה מפוארת לכב' יום הולדתו ה־
75 של פלופ. יוסף קלוזנר ערכה אמש

' לעלות" לחד 'הביתל"" "שנזכה
'"

למסיבה החגיגית' שנעלבה אמש
לכבוד פלופ. י. קלוזגר בח"א
הריץ אורי צבי גרינברג מבנין
הכנסת את מברק הברכה הבא:

פרופיסור יוסף קלוזנר
! .י

מלון "אביב" י
ברכת־עוז ליום ההולדת.

־נא דגלך עלינו אהבה יהי
לאורך ימים.

_ _ שנזכח_לעלות_2חד_להר^הבית.

בירות, (יו. פל.) מד גורדון קלאפ,
יו"ד קבוצת י הסקר של בגויים, החל
אתמול לקיים מגע עם ממשלח הלבנון
מתיל מאמץ לפחוד את, בעיית הפליטים
הערביים. בילות משמשת מקום חנייה
ראש; ן לקבוצת הסקר, אשל תםייל
במדינות המזרח התיכון, בתוכן ישראל,

כדי לחקור בעיות אלו.

.,תנועת תחרות" במלון "תל־אביב"
בירושלים. במסיבה השתתפו מוזמנים
לבים, מעסקני התנועה וותיקה ומכל
הלקיה. ניהל את המסיבה ד"ל יוסף
ריבלין, בין המברכים היו ד"ר ייבין,
זקן המודים, יצהק יעקבי, ד"ר משה
מת"א, נחום ליפשיץ, דניאל ינוב־ כהן"
סקי, ד"ד בנציון, ח. ש. הלוי, אליהו

מרידוד, גב' ד"ד ריבלין ופ. רון.
פ. קלוזנל במלים נלגשות ענה פל,
ל מברכיו והדגיש בנאומו את היסודות
העבריים עליהם הושתתה השקפתו ה--
-ה,-א העלה על נס א תחלקם ציונית.
של לוחמי אצ"ל וחבלי תנועת החרות
בהקמת המדינה וסיים את דבליו
בבלכה ללאות בגיהרה בההזדת ארץ־

ישראל כולה לעם ישלאל.

אבריאל הגיע
ציר ישראל בצ'כוסלובקיה והונגריה,
איהוד אבליאל, הגיע אתמול ארצה י מר

לביקול שיגלה,

מועצת ר"ג מתנגדת לאיחוד
עמ בני־ברק וגבעתיים :

הורכבה ועדת בחירות מקומית
מליאת מועצת ר"ג, בישיבתה מיום
12,9.49, ההלימה ברוב קולות מכריע
של 6 נגד 1 להתנגד 'לסיפוח גבעתיים—
בני־ברק לר"ג והקמת יחידה עירוני.?

אתת^
כנימוקים להתנגדות זו מציינת מועצת
רמת־גן את הצביון המיוחד במינו של
רמת־גן ואת תכנית הפיתוח, הכוללת
הקמת מפעלים גדולים לתעשיה, שיכון
וקליפת רבבות תושבים, העלולד, להי־

אכזרי ע"י האיחוד. . פלע באורח
הור3נה ועדת בחירות

".כן החליטה מליאת המועצה גהחא?
י משרדי הפנים, להרכיב ועדת־ לפניית

כחירות. לועדה נבחרו: מר איונשםין
: יוגד, (למען ר"ג) יו"ר הועדה, חברים
מר זלצמן אדיר, (למען ר"ג), מר מלמדו־
ביץ דוד (חרות), בצ'קו דוד (ההסתד-
רות הכללית) מר קליד (פרוגרסיביים)

והרב מרקוביץ' (דתייפ).
"היום הקובע" לגבי זכוח־הבהירה ל־
,תושב יהיה 28.10.49. ביום זה ייסגר פנ־
קס הבוחרים. תושב ,שבא לגור לר"ג
עד יום 28.9.49 תהיה לו זכות־בחירה.
מקווים שהבחירות בר"ג יתקיימו באם־
ריל 1950, שלוש שנים לאתר היבחרו

של המועצה הנוכחית.

"ברית נשי חרות"
י זה יהיה מעכשיו שמה של ב. גיל.

אתמול בשעה-6 לפנות ערב נתכגםה
מליאת תועידה של ברית נשים ילאו־
מיות לישיבת נעילה, לשם קבלת הח־
למות ובחירת מוסדות. ההחלטה• המר-
נשים לאומיות .: לשם: "ברית H'כזית: היא להחליף את השם של ברית
.שקבלה רוב . מכריע של חרות","

. . .־ - ' ? -' קולות. :•"' ?־
. ועד מרכזי כהי־רג ;הועידה בחרה
ייקנין: הגב' שושנה רםאפורט, יושבת
ראש $ הגב' א, סילר־כהן, הגב' קנטור,
הגב' שטינברג, הגב' דיםציק הגב'
פישל, הגב' יזרעאלי, הגב' שולצר, הגב'
יןוייפמן הגב' רקנטי הגב' פלזבשטין

והגב' צילה עמי־דלול.
כמו צן נבהלה ועדה מיוחדת מטעם
המרכז ?ארגון. סניף תל אביב, בהרכב
דלקמן; הגב' לבני דבורה הלוי פגיגה,
הגג, אביליץ, הגב' לחלל, הגב' ק&נים,
זודקיגיץ הגב' סלומון, וולוגל&קי, הגב'

שלפוברםקי ופרידמן וקנצוק.
לארגון ־' נבחרה 'גם "ועדה מיוחדת•
הסניפים- בהרכב הגב' בלקינד, צוקלמן,

גינצגולג נד3 וזהאי.
ועדת בקורת — הגב' פלו, הרצוג,

הלפרין
נבחרה מזכירות עולמית זמנית בהל־
כב: הגב' א. מילר־כהן ביושבת ראש,
הגב' רפאפורט שושנה, הגב' קפלן
חנה' הגב' :כהן מונה, הגב' קפלן
אידה, הגב' רזיאל־נאור והגב' נזביסקה.
כל המוסדות הנ"ל, בצירוף באי־כוח
הסניפים של.ןו השתתפו' .בועידה, מה־
.הארצית העליונה של 'המועצה ווים אתץ

הברית.
הועידה הישיבה הש3יה של.

בישיבה השניה של הועידה הרצו
החבלות א. מילר־כהן על הבעיות הסו-
ציאליות והחבדתיות במדינה. והגב'
אסתל לזיאל נאור על בעיוח חנוך

הנוער והילד.
; בישיבה השלישית מסלה הגב' לפא־

פולט יו"ח כפפי מזמן 1.6.1947—1.9.49.
אחלי כן התקיים ויכוח כללי, בעיקר
סביב השאלה הארגונית, שבו השתתפו

לוב צירות הועידה.

עולה הדשה נהרגה בטעות,
ביריות שומר בכפר םינדי-אגי

עולים. מאדגייר בלבוש ערבי ־יצאו לתור בכפר נטוש
- ן ועוררו חשד השומר

אליגיה נוס־םורור, בת 30, . מבית
העולים בבנימינה נהרגה באורח מקרי
.החקלאי "ליפה קראןז מסינרי־ על ידי
אני. מר קראת, .שהיה שומר על הנ-
החךשה בסינדיאני, הרגיש בק־ קודה '
רגילה, " בוצה משונה, בתלבושת לא
שיצאה:'מן הכפל־ הנטוש באותה סביבה.
הם נראו י לו חשודים ופתח על הקבוצה

באש. נתברר, שהקבוצה היתה מעולי
אלגייר שיצאו בתלבושת ערבית ליהנות
סן ההפקר בכפר הנטוש. להי ההודעה
הרשמית' נהרגה האשד! הגלל התנה־
גותם ותלבושתם המיוחדת של אלה
שיצאו אלי ןכהוץ לתהום. המשטרה

חוקרת.

̂התלובנה וגעת מסרבתלהעיז תזזיל
מתמול עמד להתחדש בפני ביה"ד
המחוזי בת"א משפסו של משה המיאם,
שנאשם במעשה מגונה בקצינת מח"ל
ש. ו. בשעה ששמש ביה"ד קרא בשם
המתלוננת, •י שעמדה להמשיך _ בעדותה

מיום א', לא הופיעה זו בפני ביה"ד. •
השופט -דחה את המשפט לשעתיים,'!
ושוטר מיוחד יצא לחפשה ולהביאה.

וזשוטר חזר ובפיו חודעה, שבמפקדת
חיל האדיר נמסר לו, כי ש. ו. שוחררה
לפני כמה ימים, ואין יודעים לאן
נעלמה. ב"כ התביעה ביקש להוציא
פקודת הבאה ולשלחה לבל רחבי הארץ
ולגבולות, כי יתכן שהמתלוננת עומדת
לצאת אה הארץ. ביה"ד נאות לבקשה

והוציא פקודת הבאה כנ"ל.

. חינוך ת!3ה אושר. חומ
(סוף מעמי אי)

- די רוח ה3ילוג והפיצול הגלותיים...?
תנועת החרות מאזינה בצורך .להקים
ממנו, ורק בית־ספל ממלכתי' אחיד. אשר-
לגו אומה אחידה — בי-"ם ' ממ3.י תקום '
שבעלותו העליונה היא ביד המדינה כל-
קונצסיות? ו"קפימולציות" בד, בלא כל '

I . . . מפלגתיות. . 
תנועת החירות משמיעה מבמה זו את־
ולעם, כי .חמורה לממשלה, 'לכנסת ' , ראד,
י רחב משטר - פיצול" החינוך פותח פתח
ללחץ בלתי -'הוגן על אזרחים, ולכפיה

אידיאולוגית.--
אולם מתוך שיקול המצב
הרציני והחמור בחינוך המו'
ני הילדים, אשר למענם בא
החוק הזה \ -מתוך ידיעת ה-
סכנות האורבות להם: הב-
.אם: כל ־ : והבטלה ..- ערות"
.לטובת ה חטאת _ הכרענו
נוער, עתיד האומה, ואנו נצ-

ביע ב ע ד החוק.
בהודעות של נציגי הסיעות הפרוגר־
סיביים, ציונים־כלליים וויצ"ו צויין, ש־
מידותיהם יצביעו נגד החוק בגלל פיצול
התשובה שלו בנאום :. החינוך לזרמים. .
הזרמים . חגן .שר החינוך בהתלהבות על

בחינוך. . ־
אגב הקראת ההסתייגות שלה לזרמים
שבל אב יצהיר בחינוך ועל ההובר.,.
כהרשמת ילדו באיזה זרם הוא רוצה,
• במלים ץ ־ י ס ר פ גינתה הגב' שושנה 
חריפות את אמצעי הלחץ, בלווי איו־
נ'ים מצד .אנשי זרם העובדים, על עוליפ
חדשים, פקידי הדואר וכוי, שישלחו אמ

ילדיהם .לבתי־הפפר של הזרם שלהט.
אגב הקראת ההסתייגויות שלח, ח3עה

הגב' אסתר ר ז י א ל למחוק מהחוק
את הסעיף של -עונש מאפר' אפ־ א3
לא ירשום את בגו לבית"הםפר• והציעה
להסתפק רק בעונש כספי. בהצבעה נפל
'ההיקין שלה. כן נהל התיקון של הגב'

נזרהיץ, שהבעה לא לחייב את הרשו־
יית המקומיות בכיסוי ,תקציב חינוך ב-
יותר מ־50 אחוז מתקציב החינוך בנד
־־!רם. לעומת ואת אושרו .התיקונים של
כיי בדיון על חלוקת תקציב החי־ :נקס, '
:ך בין. הרשויות המקומיות, על שר
.;המוך לשתף פעולה בשטח זה עם .שר
.־.פנים. כן .אושר התיקון של פנקס, ש־
חינוך חובה .לנערום בגיל 14—17 יחול
;יא רק על "נערים עובדים". אלא על
בל הנערים. בין ההסתייגויות האחרונות
- נ שנדחו היה התי/ון של ע. ז' ב ו ט י 
י, שהציע, כי תקפו! של החוק יחול ק ש
רק לתקופה של שנה אחת, בהתחשב עב

הליקויים שבו.

דנים בגורל
ענף הטכסטיל

נ£יגי כל לשבות המסחר בארץ
התכנסו שלשום בת"א לדיון על המצב
בענף הטכסטיל. הוהלט על שורה של
צעדים למניעת הפגיעה באינטרסים

של המשק, הצרכנים והמסחר.
לפי שעה לא נתקבלה כל הודעה לש־

מית שהיא מהממשלה בעניו זה.

תביעת חברת החשמל
נגד מחזיק באדמותיה
בבית הדין המחוזי בחיפה התחיל
מתברר :משפט שהוגש ע"י חברת
החשמל נגד מר בן־צבי, תושב נחמיה,
שהחזיק באדמת החג־רה בשטח שבין
הירמוק והירדן' ליד תעלה שנבנתה
ע"י חברת החשמל בשביל המפעל בנה־
רימ. אם כי המפעל בנהרים שיתק,?
שומרת החברה על הרכוש שנשאר ל-

מפעל זר' בשטח ישראל.
דרישת חגירת החשמל היא להוציא צו
מניעה לא להשתמש באדמה הסמוכה
לתעלה, ובאופן 'אלטרנטיבי — לא להש־

קות את האדמה באוחו שטח.
בשם החברה מופיעה גב' שושנה

גחניהו.

3 חדשיי מאסר
בעוו? כ"סות

לשלושה חדשי מאסר נדון אתמול
שמואל צלרייס ע"י ביה"ד המחוזי בת"א
:אשמה כי ב־5.5 ש"ז מב באוטובוס
ררום־יהודה, מכיסו של יהושע שפונזי,
ארנק ובו 59 ל"י, הגאשמ טען, שלא
ההכוון לגנוב, וכי הוא חולני ומדוכדך.
השופט ציין בפסק־דינו שהנאשם הובא
כבר לדין בכמה מקרים קודמים תדון
לקנסות, אך ללא הועיל. לכן? אין לפטרו

ממאמר.

בעמוד חשמל . התנגש
וניצל בנס

י טנדר מם. 2955 נהוג גידי מר שקולי

גיק משה' שיינקין בגבעתיים. התנגש
שלשו& בערב כעמוד חשמל שעליו
נמצא טרנםפולמטור במתח *nv.1, גי
דרך היציאה מול בית החרושת ירו־
שלמי ברמח־גן. עמוד החשמל גש3ר»
והטרנםפורמטוד נפל על גג תאו של
הנהג. המכונית נמעכה כליל, אולם

הנהג ניצל בנם ורק נפצע קל.

סטודןט־תייר
מאדה'יג: ננ1דד

םטודנט אמליקאי. בשם הרברט (הרי
,צל) לוי, בן 20, המבקר בארץ ומתארח
בגבעתיים, יצא ב־6 לח.ז. לכיוון ירו-
שלים וטרם הזר. שלשום צריך היה
לחזור לארה"ב. תאורו: גבוה, שערל11
שחורות, מרכיב משקפיים, לבוש מעיל
ומכנסים ארוכים'ובידו היק בצבע חוס.

גנבים פעילים בדיג
זה כמה לילות שגנבים פועלים בל."ג,
גכל לילה באזול אחר. שלשום בלילה
פעלו בלח' הלב קוק, אולם מזמן לא
ג־3 הדילות שבהן האיל הם פניה..
בקרו, התעוררו הדיירים, והגנבים

בלחו.
אול ליום אתמול ניטו גנבים להתפלץ
להגותו של אליהו ביגלזין בלה' אללו־
זורוב.ד־יר,י הבית הרגישו בפירצים
והניסום. בחוץ חכתה לגנבים מכונית
טקסי מהודרת, אשר בה נמלטו לכיוון

ת"א. לא נגנב דבר.

נושו - ווצווי נמשפט-
"הסניגור טוען מעט","

עו"ד בן זאב, סניגורו של הנאשם
השני במשפט שני הערבים רוצחי אפ-
רים בושר בחיפה —י המשיך לטעון
אתמול בפני ביה"ד העליון. היושב
' מופ־ כהר־יבי המלא. הנאשם הראשון,
לח מפעוד זערור, ,גיא בגיעמת לםגיגורו
עו"ד גורדון' שטען רק כמשך שתי ישי-
בות, בזמן שהניגורו של הברו טיען
כבר בישיבה השלישית . המשך הבי־

רור יתקיים היום.

נסתיימה הקירת הסרן
הנאשם במעילה באמון
במשפט הסרן פנחס מפן, הנאשם במ-
עילה באימון, והמתברר 'גפני נשיא
בית הדין המחוזי, ף"ר" בנימין וזלוי,
בירושלים, סיכם אחמול את טענותיו
3,.כ התביעה ציר א3שלום לוי, סניגורו
של הנאשם, עו''ד אליה" מרידוד, גמר
גפ את טענותיו. פסק ד'דין ינתן כימיש

המרובים.

גנבו חלונות
י אדיזוז מבית

שלושה עולים חדשים המתגוררים ב-
פרדס חנה נתפסו ע"י המשטרה ונכלאו
כפ"ת, כגאשמיה בגניבת חלונות מביח
האריזה השייך לדוד יבקוכפקי, השלושה
הובילו אח חמש«רה ?אחד מ3תי המס־
חי־ לחמרי הנין 3ח"א, שבו מצאה ה־
משטרה אח ההלמות הגנונים שד־ווחרמו

והוחזרו לבעליהם.

מעשה בטבעת
עולה חדשה המתגוררת בבית העוליב
בסביבת חדרה התלוננה במשטרה, בי
מסרה ?מכר שלד, טבית משובצת יה-
לומים כדי למכרה, אולם אותו מבר
s'; Q771 הטבעת. בההאס לידידות שה- ?
יו כידה. התכונן הלה לעזוב את הארץ.
המשטרה פתחה בחקירה ואסרה אה

הבחור בסביבות כסר סבא,
יו'יר הנהלת הסוכנות
עם עורכי העתינימ

אתמול בשעות הצהרים נפגש במש-
רדי הסוכנות בתל־אביב יו"ר הנהלת
הסוכנות, מר בדל לוקר, עם עורכי
העתונים. מר לוקר עמד על הידיעות
האחרמוח בדבר המשבר הכספי במוכ-
נות ועמד על האמצעים; ש5ה3 נקעה

הנהלת ד.הו3נות כדי להתגבר? עליו.
הודעה חשובה למורים

מרכז המורים מודיע, כי כל המיריח
החיילים והשנויים שלא נכנסו לעבודה
בי" ר באלול, לרגל קיפוח שכרם —
מחדשים מ י ד את העבודה ומחכיכ
להוראות חדשות שתישלחנר, תוך שב!"

עיים. 1

רישום חדש לבשר, עוף וירקות
בת"א ובמחוז הדרום - אהר החגיג

רישום קשר חדש של הצרכנים בכל
האלץ לבשר, עוף, וירקות ייערף בכל
הארץ. פלט לתליאביב ומחוז הדלומ,
ששם נלחה לישומ־הקשד החדש עד

לאחל החגים.
ב י ל ו ש ל י מ — כבל החל הרישום
אתמול. הצלבנים יפנו לחנות העופות,
האטליז והירקן וילשמו במקום. לווקים
ובודדים, בעל כלטיס לאש בית אב
מםוג 1, יודיעי בעת הדשמם בחנות
העופות אם הם מעונינים לקבל עוף

חי או בשר עוף.
ה — יחול הרישום ההדש יפ ח ב

ר,יומ.
הוראות לצרכגיס

1. באזורים שבהם מתנהל הרישום
תהיינה החנויות &תוה,ית מ־8 בבוקר
עד 1 אחהי'צ ומ־3 אחה"צ עד 6 בערב.
,?, הצרכנים יביאו אתם לשם הרשמה
את כרטיסי ראש בית אב, ופנקסי הת-

לושים של כל בני. המשפחה.
3• בסופו של כל פיקס מזון נקבעו
כולי־קשר כפולים מיוחדים למטרת
רישום זה. בול קשר מם. 2 מיועד
לבשר, מם. 3 לירקות ומם. 4 לעופות.

נאסרו עוז קדובלם של אנרגוש?
לפי דברי עדיי אבייגוש נעצרו אח־
צול ולא שוחררו עד עכשיו הערבים
אכסן עלי אישמן, וריבחי עבדול פתח
מקרובי השייך יוסף. ערבי אבו גוש
ענים, שהמשטרה מתנקמת בהם על
שאנשי משפחת השיך יוסף מסרו עדותם
לפני ועדת הכנסת בתל־אניב. כן מש־

תוממים ערבי הכפר על שהמשטרה לא
עשתה צעדים, כדי לגלות את האשמים

בפיצוץ כית דודו של שייך יוסף.
ועדת המשנה של הכנסת לבירור
פרשת שייך אבו גיש תבוא מחר כמ-

יוחד ירושלימה, כדי לגבות עדויות.

נסתיימה חקירת רצח דשפון
חקירת הרצח 'נירשפון נסתיימה את־
מול בפני שופט השלום ה' ידידיה
לוי, אשר העביר אתמול את שמיעת
סיכומי הסניגורית מפ"ת לתל־אביב.
עו"ד י. בךימיני, סניגורם של הנא־

שים, נאם במשך שעתיים, בטענו כי
התביעה לא הוכיחה את האשמה.

השופט דהה את מתן .החלטתו ליום
ם בפיית. ג' הבא, בבית משפט השל,

— )

? למקום הפשע ביה"ד יצא
במשפט הדרוזיס הנאשמים בו צה נהג

בביה"ד המחוזי בחיבה נמעך אתמול
::שפטם של שני הדרוזים, הנאשמים
ברצח הנהג עובדיה גבאי. ץ*חי הנרצח,
מרדבי גבאי־' מסר בערותו שהוא זיהה
את הגופה, שנמצאה ליד המערה על

הכרמל. !
'הקצין ביטר, ממחלקת החקירות ?י
בחיפה־, מסר סרטים על העקבית שהו*

, כילו לגילוי הנאשמים. התיק הפלילי

של רג־ח גבאי נפתח עוד ל2ני שנתיים,
אולם כימי ריחוהו ובוהר הושמדו כל
ההעוד"ת הקשורות עם רצח זה. רק
לפני חרשים מספר קיבל !הקצין ביטל
חורצות לחוש את החקירה, אחרי ש-

נמצאו עדים למקרה הרצח.
בית"הדין יצא אתמול לסיור במקום

הפשע על הר־הכרמל.
ומשפט יימשך מיום•

neroiTMn שיוו התאבוות במ0דדו
פנה לנזירי "טררה סנטה" בהצעת התנצרות, בתנאי

שיקבד דירה

את עצמו עולה חדש' ניפה לאבד ,
לדעת בפרוזדור האוניברסיטר, בבגין )
j .םרסנטה", בירישלים' ע"י חיתוך הצואר"

בככין גילוח. הנ"ל הועבר ע"י מכונית
סד"א לתחנה, ושם קיבל עזרה ראשונה.

מצבו אינו מעורר ךאגה.
המתאבד בא לבנין במטרה. לראות :

את אחד .הנזירים במקום, ברי להודיע

לו על רצוני לעבור לדת הנוצרית,
בתנאי שיקבל מהם חדר מגורים. לאחר
הסברת הנזיר שהכניסה לךת 'הנוצרית
̂יר. זמן, וחדר פנוי אין בר- יורשת הר
שותה' התחיל לחתוך את ז5*"י כסכין־

גלוח•
המתאבד הוא בן 47, חייל משוחרר

ומחוסר עבודה.

חגרי חברת מיבילי הדלק יצאו למש-
מרות ע"י השער המוביל לאיזור הנפט
בנמל חיפה. חברה זו עוסקת בהובלת
נפם זה שנים רבות, ועכשיו היא סובלת
הפסדים רבים עם פתיחת קו־הרכבות
מחיפה לדרים. עד מלחמת העצמאות
היתד. חגירת מובילי הדלק יחידה בענף
זה, אולם כאשר נפסק מהלך הרכבות'
הפעילה "סולל בונה", ביחד עם קיאופ־
ר0יבים אחרים, מכונאות משא עם מי־
כלים להויילת הנפט. עכשיו מסרבים הקי-
אופרטיבים אלד. להפסיק את העבודה,
רטיבימ אלה להפסיק את העבודה,
אעפ''י שקו־הרככת חודש וחידת הנפט

התחיקה סובלת הפסדים.
המשמרות ליד הנמל הן שקטות, אך
פקידי "סולל בונה'-• בקשיו למנוע גם
את המשמרות השקם־ת, והזמינה את
המשטרה. 5 נהגים נאסרו ושוחררו
בערבות. עכשיו שואלים בחוגי חכרות

משמרות מובילי הול?! מחיפה
נגד הסגת גנול של "סולל נוגה"
ההובלה בחיפה! מאימתי אסורה, לפי
רעת "סילל בונד," "הפועלית" הצבת
נוסדה אגודה ל1?ש¤ muivi,משמרות פועלים ליד משרדי מעבידים?
בהשתתפותם של שופטים מבית ה-
משפט העליון, פרופסורים ,באוניברםי־
טה העברית ושופטים ועורכי־דין מתל"
אביב וחיפה, הוקם, באספה מיסדת

שנתכנסה בירושלים, סניף ישראלי ל־
"אגודה למשפט בינלאומי". *האגודה
. בינלאומי" קיימת בתורת אי־ למשפט
נוד בינלאומי י זה יותר נד75־ שנה, ילה
סניפים .בארצות שונות. מטרת האגודה
היא לקדם את עבודה המחקר והעיון
בשדה המשפט הבינלאומי, הפומבי יחפ"
.יפי, ולספח את הרעיון של אחווה יין

העמים ושל הבנה בינלאומית.
ד"ר מ. זמורה' נשיא בית המשפט
־עליון, גבחר לנשיא הסניף ופרופ' נ.
פיינברג ליושב־ראש הועד, שאר חברי
היעד הס; טרופי נ. בגטביסש, ש, כוע"
וסרן* עו"ד, השופט דייר ס. א. גריני
צוייג, ד"ר י. סטוינובסקי, עו"ד, ש.
רוזן, היועץ המשפטי של משרד החוץ,

דייר נואק
שוחרר מתפקידו
כמשרד הבריאות

ד"ד פ. נואק, מ" מ המנהל הכללי
של משרד הבריאות, שוחרר לבקשתו
מתפקידו במשרד הראשי בקריה ועובר
לחיפה, בתור ריפא ראשי בלשבת הב־
ריאות המחוזית, בנזקומו של ד"ר ב.
ניםנבוימ, שפרש ייתפקירו. עם פרישתו
עיי' ד"ד ניסנבוים מהעבודה הביע לו
דייר י. מאיר, המנהל הכללי של משרד
הבריאות, את הערכתי הרבה על עבו-
דתו הפוריר, בשדה הרפיאה הציבורית,

^^^^l^^^^^^^M^

הברחה מבית צפפה
1 אנשים נעצרו ;־"י המשטרה כש־
ברשותם 55 ק"ג אורז,, עשרות קופסות
— םחורד, סיגריות ,פליירס", תרנגולות.
ג'וברחת נזאיזור הערבי בבית צפפה.
האנשים והסחורה הועברו למשרד המכס.

&0<6/כ0
פגישת האחראים לקבוצות
הכדורגל של בית"ר בארץ
על הל הייחרמיס במעוזים על קבוצות
י־ו'דךוריל להוביע לריישה כ־ום ר ל,0:
צודח־וי?ג (לאחי יש?:ה כ!,ס [:ערב ריי
r n*!n?! 'יש שר מ־ותו ח־ים לרדות נונחעז

במישחק כין בלגרד לתל־אביב).

נושלחת יהוד
u\mn אייירם

היום, בשעה 9 בבוקר, עומדים להגיע
לשדה התעופה בלוד ראשי הקהלה הי־
הודית בבואנוס איירס, שישתתפו בטקט
: הנחת אבן הפנה ל"ביח משרניהובסקי"
בגבעת הסופר שע"י הרצליה. בראש
המשלחת עומדים ה"ר. דייר משה סלינ־ז,
ביארברוש, יו"ר ועד הקהלה : מרדכי •
המזכיר הראשי של ועד הקהלר,! מ. ,יו.
פינקוס ומר אריה רבינוייץ, הברי הועד.

מוכחשת הידיעה
על שערים במשטרה
ממזכירות המפקח הכללי של המש־
;רה מודיעים לנו, כי אין יםוד לידיעה
שהובאה בעתוננו אהמול על ש־נוייב

"לומדים לחול במשטרה.

משפטי ספסרות
: ביוש 12.9.49 הובא לפר בית הדין
למניעת ספסרות, בהרכב השופ;ז ולדמן
כאב בית הדין, ונ־גיגי הציבור עריו
פרנק ומר דוף, הסיטונאי לתבואות
יעיש שמול מגבעת רמב''ם על שבחודש
מרץ קנה שק קמח מאופה ללא הרשאה
לי המזונות, לא רשם את ה־ מהמפקח ע
קניה בפנקסים ולא שלה דין וחשבון
למפקח על המזונות על קניה לו. יעיש
שמול נמצא אשם ונקנמ בסך 5ל ל"י

או הדשיימ מאסר תמורתן.
כרוב גמוזיר מופרז

על מכירת כרוב במררר מופרז נקנס
אברהם אביעזר, מוכר ירקות בשוק
הכרמל, בסך 15 ל"י או שבועיים מאסר.

על הירקן הגן עו"ד מ. נדר.
כשם התביעה הופיע הפרקליט ר.

וינברג.
אגירת סוכר

בית הדין לגיניעמ הפקעת שעריכ
וספסרות דן כיום ט"ו באלול תש"כ
(9.1959.?!) ,אה מיכאל אהרונוב לקנס
של 10 ל"י ולמתן ערבות בסך 50 ל"'
להתנהגות טובה למשך שנה, על אשר
אגר אגירה שאינה מתקבלת על הדעת

של 70 ק"ג 'סוכר שהוא מיצרך בר
פיקוח. הסוכר הוחרם.

נהג זוכה
ריר גן גישה געגלבםקי, נהג מונית.
,11 D בית דין ביום נאשם בפני אותו .
על אשר הסיע גוםעת בלי שהעתק ציוד־
פס מהמפה ולוח המחירים היד, קבוע
במוניחו. הנאשם טען, שנסע עפ אשת.*
לבקר את אחיו החולה. לא היה כמונית
נוסע בשכר. אשתו אישרה את דבריו.
ר.ם לדברי השוטר, שהיה העד העיקרי
במשפט זה, נסעה האשה ליד הנהג.
בית הדין זיכה את הנאשם, כי לא הוכח
שהנוסע בה היה "נוסע" במובן החוק.

דליקה במחר
דליקה פיצית אתמול במנזר "סנטה
קליד", הנמצא בדרך לצפון תלפיות.
הדליקה פרצה במכבסה של המנזר
הנבצאת במרתף אשר תקרתו עשויה
עץ. מסיבה זו היתד, סכנה שהבנין כולה
יתלקח.. אולם תודות "לעבידתם הנמרצת
של הכבאים, הצליחו לכבות את האש

לפני שנגרם נזק ניכר.

הועלה מחיו עגבניות ומל3פתים
בצו המתפרסם היום נקבעו מהירים
חדשים לעגבניות, מלפפונים וחצילים.
זל מהיר הח־ לרגל סיבות עונתיות ה,
צילים ב־5 מיל והועלה מחיר העגבניות
ב־5 מיל לק"ג. מחיר המלפפונים הועלה

ב־15 מיל.
ההל ממהר יהיה מחיר החצילים 50
מיל הק"ג. עגבניות משובחות 85 מיל,
עגבניות סוג ב' 60 מיל, מלפפונים
משובחים 90 מיל ומלפפונים סוג ב'

55 מיל הק"ג לצלכן.
נקבע ?מחיל מכסימלי לבטנים בלתי
קלויים. המחיל יחול גם על תוצרת
מקומית וגם על בטנים מחו"ל. המחיל

לצרכן יהיה 300 מיל הק"ג.
הודעה לגזוכרי העופות

על כל מו5לי העופות בתל־אביב
להמציא היום, כמועד אחלון, למחלקת
העופות שע"י המשרד לאספקה וקיצוב
במתת תל־אביב (דרך יפו־חל־אכיג 1)
את האשורים שנתנו להם ע"י המחלקה
הכלכלית של עירית תל־אביב, הבעי־
דים על החזרת תלושיהם ממנות העוף

שחולקו על ידיהם לחולים.
•* mv\ ik \* U 1' il  1 r ת imt !!/ i \\J I / I  I

נמשכת חלוקת ־מנת העוף לחולים
בבל אזורי העיר.

מנות השכוע ההיפד!
חלב — החנה השבועיוז: 2.5 ליטר
לתינוק עד גיל שנה. 1,5 ליטר לילד

עד גיל 18. 3/4 ליטר למבוגר.
: מנה יומית חלב שחיה לנשים הרות
של לבע ליטר. כדי לקבל את המנה
יש למפור את התלוש המיועד לחמאה
אשל בכרטיס המזון הצייוחד לנשים

הלות.
במקום חמאת משק תחולק גם השבוע
לחולים, למוסדות ולבתי חולים מנה של
המאה אוסטרלית. החולים יקבלו את
ההמאה כנגד הפתקאות שבידיהם בה-

מיות דלהלן:
; שטרן סט'יילמן — לחוב נורדוי
יוסף — לחוב אללוזולוב 87? קםלל
— רחוב פבזנר 23 ! ציון כסה — לחוב
. 10 ; אברמוביץ יוסף — אחוזה! יפו
,י גיבם — לוי — מרכז הר הכרמל
; בת גלים ז שורצבך — נווה שאנן

דב אהרון — רחוב פבזנר 2.
כייצים — 4 ביצי משק לילד, 2
ביצי משק למבוגר, לפי תלוש נקיבה
ה. 22. המשד הלוקת אבקת הביצים.
מרגרינה — inn גרם לנחש. לסי

תלוש א/24 'טנזן — 500 גרם לנפש,
/4ל לפתנים — המנה לפי תלוש א
— קופסא למשפחה, לפי תלוש ט'
מכרטיסי ראש בית אב סוג ב וסוג 3.
גרמ לנפש פירות' םיגביטים — 200)
לפי תלוש א/18. המנה מתחלקת:
150 גרם שזיפים. 50 גרם צימוסיס.
נמשכת חלוקת הגבינה בתוספת 50
גרם לנפש. כמו כן נמשכת הלוקת
יזאה האוסטראלית, סרדינים וקמח \~\ ו
לבן. דגים — דג פילה, דגי ים ודגי
ברכות חפשי למהירה. השבוע לא
תחולק מנת העוף החי לחושבים,
רק החולים יקבלו אח מנחם בחנויות
המיוחדות להם, בצל — 150 גרם
לנפש, לפי תלוש שט/18. תפוהי-
אדמה — ק"ג אחד לנפש, לפי תלוש
שט/9!. בשר קפוא - 125 גרם,

.3/ לפי חלוש ב'
מנות השגוע התל-אגיה ו&8חוז

£ 1 1 1 1 1
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*-!ן — 300 גרם שמן ו־200 גרם
שמן קוקוס תלוש א/24 מרגרינה
— 100 גרם לנפש -־ תלוש נקיבה
/18 ביצים — 4 לילד 2 למבוגר ת
— תלוש נקיבה ת/22 קרפיוניש
מקומיים־ — המשך החלוקה לפי
תלוש שם/9 דג פילה קפוא בכמויות
בלתי מוגבלות פיר־ת מיובשים —

200 גרם לנפש, תלוש א/18.
החזרת תלושים

מזכירים לכל החנוונים בארץ. כי
עליהם להחזיר את כל התלושים שגבו
/12) ולמוכר בחודש אוגוסט לשמן (א
(א/29) בהקדב לאפעידי. את התלושים
יש להדביק על גליונות דבק מיוחדים
שסופקו לחנוונים. הקצבים יחזירו את
כל תלושי הבשל שגבו באותו חולש.

חלוקת בצל יבש
בירושלים

המנה : 250 גרם לנפש ! המחיר :
; דף "ש3" 38 מיל הק'יג; התלוש

המסעדות בבתי ספר
כל .המסעדות בבתי הספר, מםעם מפ־
על־ההזנה שליד משרד הסעד במרינה

— נפתחות היום.

פצצה בקונסוליה הטורקית
ב^יליפולי גרמה להתמוטטות קיר.
איש !יא נפצע. .םבורימ \*המעשה בוציל

ע"י בולגארים כנקמה.
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m'nmvm nim שדנו:
מספר מספר
 הסניף

^ ^ ^  
;7 ם האטליז רחוב הסניף שם האטליז רחוב

1. אשר גולדברג מהגה יהודה 18 י 9. יצחק זמל הקרךהקימת 19 42
2, מזרחי דוד מחנון יהודה JA (מול הגמנסיה)

3. יצחק גםר מחנה יהודה 29 10. גרים שערי חהד 39
4. בסיעוד בךשמעיז מחנ־ יהודה נ2 11. למד רחוב עזה 43
5, פךורי ע!"!י־ן nStvs '•הודד, 23 12, נ:ד.!יג!ע ענד?* גאולה 3
6.. הרשקוניץ mm שערים 13 13. יחודו? גנ^-ף ףו&מד» 1

7. מרקוביץ מאה שערים 14 14. אסולין בקעח 49
8. יצחק יעקב גולדברג מאד, שערימ 15 15. עין כרם

חגועת החדות
^siii/u יזיוםדייז '&ל המדרון ד!?נ3אי
סגיף הזי־^ביב, חוג "עולי מרכז אירופה"

ני-*ים רביעי, כ' באלול תש"ס (14.9.1949) בשעה 8.30 בערב
התקיים באולם "בית ישראל", רחוב דידגבוף 96, ה" א

־ "mnmn 3ו9ש3ד" א ש ו נ ה ל  -;
ד, נ ו א מ י ם ז

מר ש:?ואל ני־לין (חבר הכנסת וד־מזניר הסללי של התניעה)
ד"־ר ייחנן בדר (חבר הכנסת)

I ד"ד "יעקב 3רגד (הנר המרכז)
י הכניסה חנ'שיח. הכרים ו^יהדים ווברייגרבנית טוןמנים,

הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל
נ?ועצת עובדי ירושלים _ ועדת הבהירות
il ini lUil lMimHIIKil l l l lUn HIHMIII i l fUIIIIIIIIIHIIIHUUUWIIb

3 .0X1 nuTin
בישיבת ועידת הבחירות מיום הי י"ד באלול תש"ם (5.9.49) בהעי
המשיח גצי? היעה"פ, הוחלט לקייפ את הבחירות ביום הי פ" ת באלול

תש"ס, 22 בספסמבר 1749.
תחנת הקלפי תימצא במשרד ה.ז3.ל., רחוב הםולל 9, ותהיה פתוחה

משעה 8 בבוקר עד שעד, 8 בערב.
הבוחר חייב לזהות את עצמו ליד הקלפי על ידי פנקס הבר של

ך,.ע.ל. או ע"י תעודת זהות ממשלתית.
המועד האתרון להגשת ערעורים הוא כ"ד באלול תש"ם, 18 בספטמבר

1919, שעת שבע כערבי
המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים הוא כ"ד באלול תש"ש,

18 בספטמבר 1949 שעה 7 בערב.

הודעה זו תופיע משך 3 ימים ר2ו9י0,

בהסתדרות המורים
הערב, ב־8 בביה"ס העממי "בלפור".
הרצאת הזי"ר ב. בן־יהודה, מנהל מח-
לקת החינוך בישראל, על "הועידה ה־

בין־לאומית לחינוך 4ג':בד,".
התפרצות לבית ספר

בשבת חדרו אלמונים לבי"ם לדוגמה
ברחוב בךיהודה 193, שברו רהיטים,
קרעו מחברות ושפכו דיו על הרצפה.

המשטרה חוקרה.
גניבה בבית קפה

אלמונים קרצו לבית הקפה של משד.
דימן ברחוב הרעל 96' מבי יינות'
קופסות שמורים ו9מריות . בשווי של

3G0 ל"י,
סיגריות נ?וברהות מזןבה"י

שק מלא סיגריות מתוצרת עבה''י,
בלי בנדרולרת, הוחרם אתמול אצל י. כ.
. בזמן שהציען .למכירה מכפר סלמה,

ברהובות ת"א. היא נעצר.
נתפש גנב

גנב בעל עבר פלילי נתפש שלשום
בלילה בדירתו של מרדכי נעם ברחוב

. היךשבןרג
משמר נע ע:ל הממטרה שע^ף במקום
שגזע צעקות בוקעות מהדירה. הנן ר.קי־
הו אח הבית והצליחו לתפוס את הי,ג.ב.

ב7רב פסיכולוגי
הערב, בשעה 8, בגינת מלון הבוי,
רחוב גאולה 5, ידבר הדייר שמחד, לב
על .י "אניונה טפלה — מקורותיה וםכ־

נ י " אגודת צמחונים

וטב7<תים בישראל
עורכת סעודה צמחונית חניגיה ישעה
ל!, ולאחריה ישיימה מעניינת 20.30-0
כנוכחות "'רי0 ,עתיגאימ יבעל'' מסעי'

רות צמחוניות.
צמחונים, טכעמיס ואיחדם מוןצי-ניג•!,

בניה-ננםת
;אחדות-ישראע"

שברחוב. המלך ג'ורג' 51. יש עוד מס־
פר מקומות להשכיר לגברים ולנשים.

החזנים מהוללים בנועם־קולם ובטיב־
אמירתה.

לפנות כמקום, בכל יום בשעות מ־
7,30—0.30 בערב.

חל^טרוץ ק^מרי
- ב ש ע ח ,• הערב ,•רק אחניול ג1יל1ה"

n.־,0 דמוגרר' תל־איייז'
:חיות הנגmm 3 הקירה"

בתל-אביב
הערב, יום ג' 13.9 בבית העם ב־30 8

הצגה יחידה של "היות הנגב באות ו
העירה".

^S22?*̂ ''y:'<»'>:''־־<:i'v'־/.<s-y c •>"«'• 4w~*

נפצע בתאונה
לביה"ח ביילינמון בפיית הובא אתמול
אורי נייבל, פן 15, עולה חדש שנפצע
כתאונת דרכים בכביש הראשי. מצבו

בלתי ברור.
גניבת לימונים בפרדם

7u עולה חדש נ?בית העולים 3רענ2ה
חר אתנ?ול האשמת גדבת לי5?ו3י5 3־

"רדסי הסביבה,

̂^>5&»^9^6ג5®*; «̂ >3צ5 *̂»& «*»5»̂ג

הוסגזכי 8 אחיות חדשות
המחזיר הראשון של ביה'ים לאחיות
בביה"ח רוטשילד בחיפה. שנפתח לפני
J שנים — םיים אתמול את חוק לימד

דיו. שמונח תלציירית קיבלו 5<ת תעו"
ויוזיר-ו ביטק2 חגיגי,.

, (־.!'גיג:' ח"י;תמ!ז רציעית ווצייתדי^
I "של רומאי חיסר

רשימת הערכה
,6145 ; לצורך הטלת מסים לגושים
,6183 ,6182 ,6181 ,6180 ,6157
6186, 6187, בעד התקופה 1.6.49—
31.3.1950 והגוש 6144 בעד התקופה
31.3.1950—1.8.49 תונח ב'ששרדי הסו־
עצה המקומית ביום גי, י"ס אלול תש"ס
(13.9.49), בהתאם לתוספת השביעית
סעיף 9 (בי) מצו המועצה המקומית
דמת־גן, ותהיה פתוחה לבקורת האג־
.שים שהועדפו, בכל ימות השבוע,
סרט לשבת, בשעות העבודה, עד יום

ד' השרי תש"י 27.9.49 ועד בכלל.
כל הרואה עצמו מקוםח ע"י רשימת
ההערכה כנ"ל יוכל לפגות בכתב אל
ועדת ההערכה, תוך הזמן הנ"ל ולה-
גיש מודעה על התנגדותו, לפי סעיף

(ו) 6 בתוספת הג"ל.
כל מגומי גיודעים הצהרה אי ידיעה
בלתי נכונה בבקשה לתקון רשיגזח
ההערכה, יהיה צפ. י לקנס שלא יעלה
על המשים ל"י או למאסר שלא יעלה
על ששה חדעיים או שני המשים כאחד.

י. איזוי&טיין
מ"מ נשיא המועצה המקומית

י"ח נמלול תש"ט — 12.9.1949
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הודעה לקהל

בסדרת הבגישות מטעם המשטרה ע0
עולים חדשים -.בירושלים־. חיך מגמה
לטפח יחסינו תקינים בין המשטרה וה-
אזרחים, !הקימה אתמ־ל פגישה ראשונה
עם נוער עין כרם. .כ*000 נעריח ונערות
מ־13 ארצות נתכנסו בכרם, בלב הכפר
ושמעו תזמורת המשטרה מנגנת משי־

רי הארץ.
, מחוגי המשטרה נמסר לסופרנו, כ•
מספר העבריינים מבין העילים החדשים
ירד באופן ניכר בירושלים, כתוצאה מפי

עולת ההסברה המתנהלת ?ביניהם.
מנצח התזמורת, הקצין גריבוב, וחב-

רי התזמורת זכי .לתשואות מהניער,

, מסיבת המשטרה
?עם' עולים ??חדשים

משרדי מלווה המלחמה לרשות הגיבור
21a4r11Jj MI xiinij! השש 1
עם םיומ רעולת הביצוע של מלווה 'המלחמה, ובדי לאפשר לאלה
שעדיין לא הסדירו אה התימוררהש בבגקיה, וכן לאלה. שמכסתס
נקבעה בוועדות הערעורים ועדיין לא הסדירו אה השתתפותם — החליטה
נשיאות מלווה המלחמה להמשיך ולקיים הלק ממשרדיד, לשירות הציבור

עד יום ר, ערב ראש השנה חש"י (33,9.49), שעה 11 לפגה"א. ;

המשרדים יהיו פתוחים במשך כל ימות השבוע משעה 8 בבוקר
עד 3 אחה"צ, פרם ליום שלישי בו יהיו פתוחים מ־8 עד 1 ומ־4 עד 6

אווה'יצ. ביום ששי משער, s בבוקר עד v אחד,"צ.

; בתל־אביב, רחוב לי־ יש לפנות בשעות הנ"ל למשרדי המלווה
לינבלום 41, חדרים 62 ד73 ובערי הארץ ובמושבותיה למשרדי המלווה.
כיוס ששי, 23,9.49, אחרי השער, 11 לפגה"צ יימסר!' למי^יד האוצר
כל התיקים של אלה שלא סידרו את חתימותיהם ־לא מילאו אחר

החלטות ועדות הערעורים.

במשך התקופה עד ד\23.9 ניתנת האפשרות לכל אלד. אשר עדיין
לא קיבלו את תעודות מילוי החובה להשיגן לפי הכתובת הנ"ל.

המזכירות הכללית של מלווה המלחמה

יפאנים מתגייסים ל7<זרת
מין הלאומנית ו־300 שייםים יפא?

;יים מחיזמניה בכורמוזה•


