
הכינוי "חינם" — לשם אחיזת-עינים בלבד. — החוק מאפשר מטלת מס הדש על המוני� ''"חוק חנוך חובה וחינם" [תסבר בכנסת
העם. — .בשנה הראשונה לתקפו יחול חחוק על ילדים בגיל 6—11? שנים. — שר החינוך

רשאי לדחות את הביצוע המלא של החוק לחצי שנה.

נוסח חוק חינוך החובה, כפי שהוא התקבל' אתמול בכנסת, מוכיח, כי חכינוי "חוק חינוך
הינם" הוא אחיזת עינים בלבד. החוק מאפשר להטיל מס הדש על המוני העם. ארנונה
למימון החינוך תיגבח בצורת מס מטעם כל רשות חינוך מקוומית, בהסכמת שר החינוך.
העקרונות שלפיהם תוטל הארנונה שעורה — ייקבעו בצו ללא אישור הכנסת. החוק יחול
על כל הילדים בגיל 5—13, אודם הוא יבוצע בשלש דרגות: בשנה הראשונה יכלול את
12, בשנה השלישית — בגיל 5—13. כן יוטל הללדים בגיל 6—11, ובשנה השניה — בגיל 5̂

החוק על כל נער עובד עד גיל 17, שלא השלים את לימודיו.
שר ההינוך רשאי לדחות את ביצוע
חוק חינוך החובה לחצי שגה, עד 1 בא�
י פויל 1949. עובדה זו מסבירה את גביית
דמי ההרשמה והלימוד בכל בתי הספד בעד
הרבע הראשון של שנת הלימודים •תש"י.
החוק מבטיח החזרת כל התשלומים הללו,
אולם באמצעות הרשויות המקומיות, הדש�
איות לזקוף את התשלומים ששולמו לזכו�

ם של ההורים, על חשבון מסים. ̂ו '
בראשית הוויכוח חזרו נציגי הימין על
גסיונותיהם לבטל את הכרח ארבעת זרמי
החיגוך עי"י ההוק. (זרם העובדים. הכללי,

המזרחי ואג"י).
הגב' פ�ר ס י ץ, (ציונ. כלל.) נמנה
ש"כופים" על פועלים להכניס את ילדיהם
י (מפא''י), ר ו ג , לעובדם. י.  לבית ספר
דחה בחריפות את העלילה הזאת הבאה
להאשים את צבור הפועלים בחוסר הכרה
עד שיש צורר לשכנעו באמצעי לחץ איזד,

חינוך עליו לתת לילדיו.
•י מפלאות הפועלים דחו את נסיונות ה�

בורגנות • להתנכל לקיום זרם העובדים.
ס (דתייה), ק נ פ כן נדחתה הצעת צ. 
שהתכוונה להעמיד את זדם העובדים בסוף

רשימח הזרמים המוכרים ע"י חחוק.
מערכה קשה ניהלה האופוזיציה על כל
חלקיה למען הרחבת גיל חינוך החובה.
* היא הצליהה להכליל בהוק שנה אהת של
גן הילדים (גיל 5). תיקון זה יבוצע בשנת
הלימודים ?הבאה. בגקודה זו גשארה מפא"י
 מבודדת בהתנכרותה לחיגוך ילדי הגן. אף?

י שותפ ה הדתיים בגדו בה והצביעו בעד�

הצעת מפ''ם שנתקבלה ברוב של 2 קולות
כלבד. מפא"י התגקמד, אחד כך בדתיים
בעד בגידה זו והצביעה בהצבעה שגיד, גגד
הצעת צ. פ ג ק ס (דתיים) לבסל את המושג

"בית ספר לנערים עובדים" ולהפחפק במו�
גח ,נעדיס" בלבד.

בהצבעה ראשוגה על עירושים בחוק,
שגתקיימה בהתחלה תמכה מפא''י? בהצעה
זו שהתכוונה להעלים מציאות כלכלית בה
נאלצים נערים !עובדים להזקק לבתי ספר
מיוחדים מחוסר אפשרות לגמור את לימו�

דיהם בבחי חססר חחגילים.
הגילים עליהם חל השגה החוק גשארו

כפי שהוצע ע"י הממשלה: 6 עד 11. בש-
נה הבאה יורהב החוק על בני 5 עד 13.
דוברי הקואליציה טענו לצמצום החוק,
כרגיל, בגימוקים "תקציביים" ולא שכהו
הסיפור על "חו- . גם להכניס בדבריהם אח
סר יכולת של הערבים? לשאת בעזל". צי�
זליגג השיב על כך 'כי אין להגהיג שויו!
המוריד את דרגת הישובים המפותחים
ם י ח ת ו פ מ ה 11י1זר לזו של 

0חות. כן אין לעצור את התפחחותם סל
ילדי גצרח בגלל פיגורם של ילדי הכ-

פר ם הערבים.
. לחזית הוויחוד המפא"י בעניני החינוך
הדתית בא לידי גילויו המלא, כאשר
מפא''י נמנעה מהצבעה יגל הצעת הד�
תייפ לשתף את שד הפנים הדתי בקביעת
השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב
החינוך. הצעה זו נתקבלה, כשנגדד, הצ-

ביעו רק מפ"פ וטק"יו
אולם נדחתה הצעת הציונים הכלליים שר-
צו לצמצם את השתתפות העיריוח ל�

50 אח.ז בלבד.
מפא"י אחראית כמו בן לדחיית הצעתה
של מ0"ם לקבוע בחוק את אחריות האר
צר לתשלום משכורת חמודים, כדי למנוע
זעזועים בחינוך כסי שקרח בעבר. מפא"י
גם דההה את ההצעה לחגיש לנערים עוב�

דיב אר-חה אתת ביום בבית הספר.
(סוף בעמוד 4)

ועדת הפיוס תחדש דיוניה
בניו�יורק ב�15 באוקטובר

לוזאן, 12 (ר.) — ועדת הפיוס ערכה
היום פגישות פרידח עם המשלחת היהו�
ו! ; דית והערבית. 
המגישות היו נפרדות. הועוזה מסרה

דם ולערבים איגרת ארוכה בה היא' ,ליר"
מסכמת את מאמציה במשך ארבעת חדשי

הדיונים בשלוש שאלות: גורל הפליטים
הערביפ, קביעת גבולותיה של המדינה
החדשה ומעמדה של ירושלים. הויעדה
קבעה את כינוסה הקרוב ל�15 באוקטובר

בניו יורק.
היום תתפרסם התכנית

לירושלים
מהר תפרסם הועדה את הצעת התקנון
לירושלים, בו מדובר על משטר בינלאומי

הצעה זו תוגש לעצרת האו"מ בניו יורק.

הוים נבחו� ל/נש-א'
גרמניה המערבית
בון, (ר) —פרום' תיאודור הוים,
מנהיג "הרימוקרטים החפשיים" (ה�
איבראיג) נבחר היום אגשיא נרמניה
המערבית ע"י 804 צירים שא שני
בתי המחוקקים. הוא בן 67. הוא קבא
416 קואות אעומת ד"ר קורט שומא�
כר (ם"ד) שקיבא 321 קואות ורודוא;
אמאונםקן ("מרכז") שקיבא 30 קו-

אות.

השביתות בפינלנד נסתיימו
* האםינקי, 12 (ר) — השביתה
(שארכה חודש ימים) ננד מדיניות
הקפאת חשכר שא הממשאח הםוציאא�
דימוקרטית נסתיימח היום שעה ש�13 "
אאפים פועאי המתכת חזרו אעבודה.
י בשביתה השתתפו 11 אינודי̂ם

3C& נדואה השפעת הקומוניסטים. 6
איגודים הוצאו מםררצית העכורה ה-
כלאית, בה שואט רוב םוציאא�דימו�

קרטי.

ת. mm* מ1קיע תעל1ל8ו שוד הבישוף חפים
הממשלה מעודדת את המסע האנטי�קומוניסטי של הבישוף, משתו הנשלה ¤ תמונתי

נגד ישראל חבר הכנסת מטעם מק"י,
תופיק טובי, שלח אמש את
ההודעה הבאה לעתונות בקשר
עם כזביו של הבישוף חכים

: נגדו
באחד הגליונות האחרונים של כתב
העת שלו "אר�רביטה" ("הקשר"), דורש
ושב ראש הכגסת לש� הבישוף חאכים מ
לול ממני את חסיגותי הפרלמנטרית במ-

טרה לוןגיש גגדי תביעה משפטית.
האשמות אלו, פנטסטיות ומשוללות יסוד
כפי שהנן, — אין צורד בהסברה יתירה

כוי להפריכן.
בית הדפום הגזבר בהאשמותיו על
הבישוף שייך למוגיר חאדד, ;רבי חי*אי?
שאיגו גמצא כיום בארץ, ומשמש להדפסת
אל איתיחאד", שאני עורכו האח� המת ן "
ראי אנו משתמשים בדפוס בתוקף חווה
שנהתם בינינו לבין הממונה על רכוש

הנפקדים.
בהמשך האשמותיו מדבר הבישוף על
הביעה שהובאה לפני המשטרה ע"י אשד,
מפויימח, בעלת הבית בו נמצא הדפוס,

ועל כד שאגי ניצלתי את השפעתי "הג-
דולה" על המשטרה כדי• לבטל תביעה וו,
חושבגי כי די יהיה לציין שהמשטרה עצמה
תארה לא מכבר מעשיה זו כיציר הדמיון.
גם האשד" כשנשאלה על כד ע"י המשטרה,
הכחישה כי היא הגישה.אי�פעפ תביעד,

מעין זו.
מה אם כן, מסתתר מאחורי התקפה זוז

הבישוף חאכים מנהל, מזה זמן, התק�
פת�השמצה היסטרית, גגד הקומוניסטים
והמפלגה הקומוניסטית ל0י? הוראות הווא�
טיקן. לא מכבר ניגש הוא לביצוע פקודת

הוואטיקן בענין הטלת חרם על קאתולים
בעלי השקפת עולם קומוניסטית. וכחלק
ממסעו האנטי�קומוגיטטי הבלתי מוצלח
הזה נוקט הוא בשיטה של הפלת דיבה
והוצאת לעז ? על פרט זה ? או יאחר המיי]»ג
את המפלגה הקומוניסטית בעיגי הציבור,
מסע אנטי קומוניפטי פדובוקטבי זד, של
הבישוף קשור קשר הדוק עם מאמציו לכ�
פות "הסדר' על.המוני הפועלים והפלהים

הערביים כ"מנהיגם הרוחני" החדש.
עובדה מעציבה היא, כי הממשלה מו-
שיטה �לו כל ע,רה אעשריח, ונראה הד�
כר, כי הממשלה מעוניינת ב"מנחיג" חדש

(סוף בעמוד 4)

ח? ™ ,,ממשלת 1שואל תקדנו בברכו!
ניקוה בינלאומי על ו!מקומות הקדושים"

!פדיבודג, שוייץ, 12 (ר.) — ד"ד חיים
ויצמן, נשיא מדינת ישראל הכרייז כאן(
היום, שממשלת ישראל רוצה ,<£-כגו£
להבטיח את הגישה החפשית ואת ההגנד,
על כל המקומות הקדושים בישראל וב�
סקטור היהודי של ירושלים. "אגו גקדש
בברכד, פיקוח בינלאומי ישיר על הםקו�

מות חיקדושים, כדי שחערובות שלנו
תהיינה ממשיות" — הוסיף ד"ד ויצמן.
הוא גאם גטקס שנערך לכבוד יום השנה
ה�50 מאז קיבל את התואר דוקטור במכ-
גתכבד בתו� ללת פריבורג — ד"ד ויצמן

אד כבוד שיל האוניברסיטה,

בישיבת הועדת הישדארית-סודית
לא נתקבלו בלי החלטות

ישיבת וועדת שביתת הנשק עם
סוריה נפתחה אתמוא בשעה 11.00
"בפנסיון "שואמית" י בראש� אפנח"צ
פינה ונגמרה בשעה 5 אחה"צ. בישי-
בה אא נתקבאו כא חחאטות. חמשך
הדיון נדחה איום ב' הבא בבית�

המכס הסודי בנשר שדות יעקב.
: ננרא רייאי מטעם או"מ השתתפו
וקואונא הודםון, מטעם ישראא סנן�
אאוף משה דיין, רב�םרן פוגא וסרן
א. םרידאנדר במקום רב�סרן םיאבר�

מן. מטעם חמשאחת הסורית בא ה�
ור םבייה במקום קפטן דןיז. מיני

הוקם טנ"ף מק"' אמגידל
מגדא גר, יום ב' — אף טרור כלכלי ומסע השמצה מן
המין השפל ביותר אינם יכו�לים לעצור את גידול המפלגה
הקומוניסטית והרחבת מספרסניפיה — זוהי המסקנה המת-
בקשת מאספת הייסוד של סניףמק"י במג'דל (מגדל�גד) שהת

קיימה כאן אמש במעמד עשרות חברי המושב.
את ברכות מוסדות המפאגה הביאי
אנאםפימ הה"ח אאיעזר פידא וא. פו-
פיק, שסקרו את המצב הפואיטי בעו�
אם ובארץ והתעכבו בעיקר עא התפ-
קידים העומדים אםני כא אדם מתק-
דם ופועא בעא הכרה בכפרי העואים
רשיתופיים. מדברי ההברים במקום
התבאטה אמנם הדאגה כיצד אהתגונן
נוכח מסע ההפהדה והטירור הקשה
גוח כגון טר אדיר/ שאנשים בעאי
("המדריך" המוצאה המפא"י שנעצר
אפני ימים אחדים בחשד ננבת רכוש
המושב), מנהאים אותו בהדשים הא�
הרוגים נגד כא מי שאינו נרשם במ�
פא"י; אואם מספר המצטרפים אמםא�
ו.ה הקומוניסטית, שעאיה בהרבה עא
אוהדיה כאן אפני שבועות ' זה שא

אחדים, מוכיח כי הואכת ונראה הת-
נגדות תושבי המקום אמנננון המ�

יי חאדיר... פא"

טייסים יאפניים מתכוננים
ללהום בצבא העממי הסיני
טוקיו, 12 (יו.פי.) — כ�200 טייסים
יאפאנים מתאמנים עהה באי פורמוזה, כדי
להלחם לצד הכוחות הלאומוניים ?נגד הצבא

העממי בסין �
מוסרים, כי הגגדאל היפאגי לשעבר הי*
וןושי? גמוטו, מי שהיה מפקד חיל המשלוח
,כמ�ידו .של היפאני בצפון . .סין וידוע ?
צ'אן קאי שק, עושה עתה מאמצים לגייס
500 טייסים יפאניים, שישרתו נחיל הת�

עופר, הלאומוני,

בסיסים אמויקא"ם
באיואן

מוסקבה, 12 (םי"ם) — רדיו מוס-
קבה הודיע י אמש שממשלת אירן
ההאיטה אמסור בסיסים צבאיים א�

ארה"ב.
דובר ממשאת אירן "חכחיש" את

הודעת ראדיו מוסקבח.

!טסלדריס תיכנו רצתברנדוט' מוש
ברוסל, 12' (יו. פי). — "הועד היווני
האנטיפאשיסטי" האשים אמש, כי שד הפ-
נים �הצרצגתיי ז'ול מוש ושד ההוץ היווני
קונסטאנטין 'צאלדאדיס "הביאו ליד
של הרוזן ברנדוט, המתווך מט- רציהתו ' '
עם או''מ. הועד הפועל של "הועד היווני
האנטי�פאשיסטי" ט,ען, כי בהיותו ברו-
דוס, ימים מספד לפני הרצחו, נמסד לרוזן
ברנדוט על משלוחי נשק חשובים מאתונה
לארץ ישראל. להלן טוען הוועד היווני, כי
בתקופה מסויימת יותר מ�50 אתוז מן הס-
יוע הצבאי האמריקאני ליוון היה מועבר,
כביב, ל, לישראל. וועד י זר, מוסיף לטעון
בהודעתו: "לכולנו זכור עוד, כי הטתווך
ברנד! ם אמר לצאת לפאריס ב�22 בפפטמ�
בד 1948, כדי להשתתף במושב עצרת או"ם
שהתקיים א1 שם. הבעייה היוונית נדונה
י צדדים מעוניינים ונציגי טע� אז על ידי
צמו)ה שהמשיכו להפר'ע לכל פתרון
של שלום. גילוייו הרשמיים *ו י בדדד
הבלתי רשמיים של הרוזן ברנדיוט עשויים
) הם היו הורס-ים היו להוות מכשול דציגי
את השענה הבדוייה של סכנה קומוניסטית
על ידיי הסרת המסווה מעל כוונות המלחמה
<1)ל מדינאי ארה"ב, בריטניה, צרפת ויוון.
הנה משום מה שילמו הרוזן בדנדוט וה-
קולונל הצרפתי סרוט בחייהם. רצו לשתק
אותם — ואת השתיקה הזאת החליט ד..עך

היווני האנטי�םאשיסטי לשבור".
— י.נאסר להלן, ,מאשימים רשמית' "אנו י
,את ז'ול מוש ואת קונםטאנפין צא- בהודעה
לאדרים, אשר נפגשו בפאריס ימים »'

פד לפני התהולל הדרמה, בהסתה לדציחחו
של ברנדוט בקאטאמון. ל"אישים" אלה
הי!• עניין מיוחד ווזןזוב בחיסול קץ•
העדום שעשויים חיו לגרום אי�נעימות

1*1. רבה". : .
ההודעה מזכירה את השם מודיס פישק
באדם שהיה קשור עם מוש וצאלדארים!
אך אינה מזהח אותו אחר כך. היא מסיי-
שומח על מזכירות י מת לאמור, כי מעתח
או"מ לפתוח בחקןדח מיידית בדי לב-
הללו,' שאין דוק את י אמיתות העובדות י

לערער עליהם".

הודעת ש. מיקוניס
m ברוצבש? על

�1117111 !
ש. מיקוניפ הודיע, בי סיעת פק"י תי-

מנע מהצבעה.
הוא אמד: "כשהעם בישראל לא יהיה
מפולג למעמדות בפי שהוא »פולג כיום,
לא ועודכנה הש,ניפ והעם ' ותקוותנו כי
בישראל יהיה אתיד, כאשד יבוטל המ-
עמד המנצל הקפיטליסטי, אין כל ספק בכו
כי במדינת ישראל יהי הבי''פ אחיך סל
. ממפל)גהת הבורגנות' אשר העם. אלה
חברו וממשיכים לדבר על בי"ס אהיד, רו-
צים שנאמין, בי הזרמים אצלנו אינם
אלא תופעה של קפריזה, אבל, למעשה.
זוהי חופיווד, טבעית של החלוקה •המעמ�
דת במדינתנו כמדינ)ד, ,קופיטליסטית,

מדינה שבה קיימים מעמדות. ברור ;שה�
שאלד, של הזרמים בחינוך מעודדת הת�
נגרות טבעית אצל כל אחד ואחד, אולם
מי שרואה את המצב לאשורו, ואנחנו
רואים את המצב כפי שהוא, נאלץ לקבל
את הרע הזה שהוא הרע במיעוטו. כלו�
קד, אגהנו; נאלצים לקבל: את העובדה
של זרמים קיימים ושל זרם או זרמים
שעוד יקומו במדנת ישראל. אין פירוש
הרמז כ� אלד, התומכים בזרמים רוצים
לראות בפצול של החינוד, אלא שהם
מקבלים את המצב הממשי? .כמות ?והוא.

אבל חברי כנסת נכבדה, ההוק הזה
הוא ח! ק בשביל כל אותת? המדנה,
והוא צריד להבטיח שויון ואפשרות של
הגדרה חפשי ת .של הודים, גם של יהודים
וגם של ערבים. לפי' שעה אנחנו עומדים
בן"ני עובדה .שמשרד, החנוד כומר, על
הא כלוסיד, הערבית שיטת חנוך שלו, וא�

נהנו עדיב לעובדה שרק בימים האחרונים ?
או חמש:ד, עשר מורים לא נתקבלו ' ונשרה
ליעבודה בנצרת ובסביבה למדות העובדה
שיש להם נסיון רב, 'בגלל השקפותיהם הסו�

ליטיות.
לכן/ לא לבד ש^נם מאפשרים שט.
להקים. בתי ספר לפי הטעם של ההורים,
המעויניינים בדבר, אלא כופים שיטה אחי�
, בו בזמן שבםקטור הערבי קיימות מע- דה
מדות ושכבות שונות כבתוך הישוב היהודי.
אנו נלחם על כד שמשדד החיגוד בגבולות
החוק הזה, שיכטיח את חופש הגדרה
בעגיגי חיגוך של ההורים של י/ידי הע�
ושלא תידרש מהמודם חערביים רבים ,
ומהתלמידים הערביים, היגזרות ממפלגה
זו או אחרת, כפי שגהוג הדבר ביו היהו-
דים. מתוך הליקויים המרובים ד,קיימי0
בחוק זה, מתוך הצורך להבטיה את שווי
הזכויות של הערבים בעניגי החינוך הלכה
למעשה, אולם מחיך החשבת הצעד חקיקת
חוק חובת חינם במדינה המהווה צעד
קדימה, הרי שהסיעה הקומוניסטית שלנו
1 מהצבעה •על לא תצביע נגד, אלא תימנע

הוק זה. . . }

מטורף ניסה להתנקש בשרי
ת ה כ נס ת ב ישי ב  ה ל ה מ מש 

! מהומה קמה בישיבת הכנסת אתמול בשעת הדיון על
חוק,החינוך, כשהתפרץ אדם בלתי שפוי בדעתו ליציע וכיוון

את הסטן שהחזיק בידו לעבר שולחן הממשלה.
אזרחים ושוטר התנפאו עליו, הו-
ציאו מידו את הסטן והוציאוהו החד
צה. הוא הוכנס אמכונית חמשטרה,
כששומרים ל צבאיים והופא ארצה, .

דורכים עא ראשו בנעליהם.
חבר הכנסת בר�יהודה שמחו, עא

., •חתנהנות פראית זו מצד ? השוטרים
זכה אהד כך אתשובה? מצד ד. בן�

מתוך תעודות שנמצאו אצא התי-"אין אך רשות אהתערב"...גוריו?:
.והוא קו! התברר ששמו אברהם :צפתי

פועל בעיריה. נראה שאיננו שפוי
 כי במזורתו שהביא עמו הוד

1
בדעתו,

י תכניות י איחקימת 'זי?!' ספרים י ובהם' .
אותן' התבניות ביו! מקדש " גדוא. .
הפי'ן."אפני זמן מה בין חברי הממ-
שלה. הוא נכנס אכנסת' עא סמך' כר�

טייס שטרם הוברר כי!5ד השינו.
"פרנסה"

'הכ!וקרה שימש מיד �מקור '
אעתונאיס רודפי סנסציות י והספרים
. המתאר אתי עצמו ב"חבר שא צפתי
קנ!וץ וגא�נזר" (שאןןנו קייס במצי�
אוןז), צולמו עשרות פעמים. השר
שייטריט הביא את הספרים אפני הע�
תוגאים ונואא אפניהם ?את. פרשת

ההתנפלות.
יאפי סברות שונות שמהימנותם
מפוקפקת צעק צפתי בשעה שכיוון
את הסטן: "אני רוצה אהרוג את בן�

גוריון".

פגרת הכנסת
עד 7 בנובמבר

הכנסת החאיטה בישיבתה האחרו-
נה.עא פנרח .החא מהיום עד ודל. בנו�

במבר 1949. . .
כינוס הכנסת וועדותיה אפשרי א-
.עאיה אפחות 40 פי- בקשח שחתמו
מחברי הכנסת או אפי בקשת רוב ה�
ועדח. הממשאה רשאית אכנס את ה-

, כנסת וועדותיח בכא עת.
חדשי קיו� הכנסת אישרה במשךידי
מח' 70 חוקים, אואם טרם החאח ב-
תפקיד העקרי שחוטא עאיח בחור
אספה מכוננת — עיבוד חוקת הי-

מור שא חמדינה.
רברי נעיאח אמושב חכנםת נשא
י1"ר י. שפרינצק, שביךך את חב- ה
רי י הכנסת וחביא את ברכת חכנםת
אתושבי מדינח ישראא, איהדות העו�
אם? ואכא העמים, אקראת השנה הח-

דשה.

סימן ר"ד wm™ פוש? -
JAW ,!כלו

לייק סאכסס, 12 .(סט''א) — מינויו ש�,'
' המש� י מן פתנד, ד"ד אלברטו גונזאלס י
בירוש� לחת הקולומביאנית, כנציג אדם '
או"ם כסימן ברוד של . לים התקבל בחוגי
מדיגיות חדשח, של "יד חזקה" כלפי יש-
ראל. פרננדו, מונח ע"י ועדת הפיוס לפי
המלצתו של טריגוד, לי, וניתנה לו הסמ-
כות ליטול י על עצמו את תפקידי או"מ
בירושלים, ולפניות לשלטונות 'המקומיים
שם להקמת שלטון בינים מטעם או"ם

בשטה העיר.
לפי החלטת עצרת או"ם שהתקבלה
בפאריז צריך זה להיות הצעד האחרון
באינטדנציונליזציה גמורה של כל העיר,
הדשה ועתיקה כאחת, תחת משטר של

או"מ.

ננ1פ"ת פיש כוונת יהד
אח צ'רצ'יל וקט^לין

באנרד, 12 (ר) — במברק אטיטו
חיונוםאבי כותב 'האד� י ארגא יום חצי
אנו בזים " : יירביץ מיראא דיורו אונצ
ושונאים את כא אוייבי הבנין הסד
ציאאיםטי ביוגוםאביח באי הברא אם
הם באם ממזרח או ממערב, אם חם
סטאאין". ' יא או מונהגים ע"י צ"רצ'
משטרו של טיטו לא יאריך

ימים
יורק, 12 (ר) — ואאדימיר או� j יו,
ב כוםאובקיה בארה'' ציר צ' _ טרתא,
אמר היום שמשטרו שא טיטו בזוגו�
סאביה אא יאריך ימים. טטו ,אמנם
אא: ישנח-את מדיניותו, אואם משט-
ימוג'ר. בתשובח אשאאת עתונאים : רו
אם קיימת אפשרות שא מאחמת אזר-

, י: "גם זה חינו ביוגוסאביה אמר הציר
אפשרי. אדעתי, העם היונוםאבי יתג-

עא'טייטו באיזה אופן שהוא".' ——בר:  . I ' •? ן!]!*
.,;ת- כנס באונדון בין 7—10 באוקטובר. יקונגרס. אנטיאימפריליםטי

: :
* 

• ? י י י

. .. :ו\ תעודות המלווה הלאומי בנות -ID ר" ! ו
; . נתקיימה ההנךאח .: j ניתנת בזה הודעה, כי ביום הראשון 11 דנא .
j: ' ; . 'פדיון ' י אשש j השאישית שא תעודות חמאווח האאומי בנות—.10 א"
j ? ? ' • ימ! הסונ הזה. ' ! עשירית מכא התעודות
»

' ?
• ' . !

j כא:חתעודות אשר מספרן ממר בספרה 9 יצאו בנורא ותעמודנה j
ן י i אפרעון ביום 15• בדצמבר ביחד עם חרבית חמניע עאיהן. חתשאום '" 
! וחאגודות אאשראי. י i יעשה בכא חבנקים
« ? ו

\.  . . . . 

 י

. 

. י . . . \

I . '; . - . | הנהלת המילווה חלאומי ..
! : לאו<ץ�ישי!אל  !הי!זוז'ית; • - י .\ • של הסוכנות < ? ? . . . L . ו י?
י , ו - .
, 

I י י ?

,̂ ̂..ן,/ .̂ ..,. ^...,... ,. .̂ ....... »,........ 1.1̂ 4̂ ....,ו ^.̂ ..̂ .. .̂., ;:«.1. .:«

בנדר, 12 (םי"צ) — עיראק חח�
אקשור קשרים דיפאומטיים עם . איטח

ספרד.
 מסםריי מורים םפרדווייים יצאו

אעיראק בחורש י הבא,' במטרה אהדק^
את קשרי התרבות,

וניד? תקע1ור ?שדי?

דיפלומט,,? עם 3»3דד

רדיו ניו דאהי חודיע שחאספח
המכוננח" ההודית החאיטה, שחשפה
דאננאית תמשיך אהיוית, במשך י 15

השנים הבאות, שפתה הרשמית



עם פתיחת בתי הספד
ב מים אלה נפתחו בתי הספר במדינת
ווןוועד הלןוגזד' חוזר לםדר�יומו הרגיל.
גמשד חדשי החופש לא שותקה מלחמתו
הצודקת של הנוער בולו להסדר בעיית ד,ח�
נ ד בצודה נאותה. נאמר הרבה בנידון זה
ואף על פי כן דומה שלא נעשה מאומה
לתקון מצג ההזנחה בשדה�ההנוך, וההת�
עלמות מבני הנוער שלא זכו לחנוך בנלל
«צב המרי ירוד — נמשכת. בחוק החנוך
שנידון בכנסת נקבע אמנם, כי נוער ,מחויב
ללמד, אולם חיוב זה יונהג בהדרגה, פי�
: נער שגמר השנה כחד, וי רועו של דבר
ומסיבות המריות לא יובל להמשיך ולנטור
אמ בית הספר לא מזר ע"י המוינה במ�
אומה. על נער זה יוטל להפסיק את למוריו
לחלוטין. זאת ועוד. נערע לאלפים בגרו,
ולא קיבלו חינוד מינימלי בבית�ספר עממי.
לא סודרו קודסיפ לנערי:! עובדים שלא
למדו כלל, ולא נקבע הוק שיבטיח לרש
השכלה מינימלית. נוער זה שבגר יש»ד
פוחוסר�השכלה רק משום שהממשלה אינה
דואגת לבך, ואינה מבטיהה לו השכלה
עממית, הכרהית. חוק התנוך יסייע לילדים
מירי0 ביותר, אולם לא יעשה •אומד,

למען נער בוגר ומוזנח.
אולם, בהבטחת חינוך בביה"ס העממי

אינה מסתיימת הבעיה כולה.
שכר הלמוד המנופח בבחי�הפפר הת-

בונ-ים מכריח תלמידים רבים ומיכשרים
להפסיק את למוריהם נגמר ביה"ס העממי.
רק משום שאין בידם לשלם שכד למוד
גבוה זה. דובר בחוגים ממשלתיים רבות
על הורדת היוקר, אולם למרות זאת עולה
שכר הלימוד בבתי הספר "תיכוניים מ ים
ליו0. פועל המשתכר 600 ל"י לשגה. •לו
3 ילדים בגיל ביה"ס התיכוני חייב להוציא
כ�200 ל''י — 30% ממשכורתו עבור חנוך
ילדיו. הדבר ברור למדי. כל זמן שכתי
הס.פר חתיכונייט ושדה החגוך התיכוני
?וסקרים בידי אנשים פרטיים, לא יהיה בהם
לעולם שכד הלימ ד נמול והולם את א£�

שרויות ההורים?
אשר לחינוך עצמו. וויכוח גדל נתעורר
עחה סביב הזרמים בחנוך. אולם למעשר,
ההגדל ביו הזרם האגודהי לזרם המזרחי,
הוא דק דמיוני. וההנדל שבין הזרם הכללי
לזרם העובדים—פעוט. החנוד בכל בחי ה�
ספד במדינה נושא גוון שוה בעיקרו וניתן
ברוח השוהפוח הנוכחית שבין מפא''י לו�
תיים. בכל בתי הספד מוקדש מספר שעות
רב ללמודים שאינם חיוניים והכרחיים :
תל« ד. משגה, הלכה, אגדה וכוי.
באותו זמן גופא אין מקדישים אף שעור
אחד לספרות כללית. רק בכתות הגבוהית
של בית הספר התיכוני נחנים שעירים
גאלה. וגס אז רק כ�20% ממספר השעות
הכללי המוקדשים לספרות — מוקדש
לספרות כללית. וגפ אם לומדים על ספרות
תעולפ חוששים להזכיר את גורקי, את
סימ נוב, את מאיאקובסקי, ונוי, כיוון ש�

אומי יצירתם מתקדם יותר מרי-
בו בזמן שנזהרים מייהזכיר סופרים מה�
קד8ים ומשמיצים בנל הזדמנות חוגים מת�
קדמים, נשארו עדין תלמודי התורה בנו0ח
ח"חדר" הישן — מותרים. כך מתחנך ניער
גפוןךגכ מבחינה גופנית ,שבור מבחינה
רוחנית, דוגמת הנויער שיוצא מבית חי-
תוכים "דיסקין" ומשאר המוסדות העומ�

דימ על "רמה סוציאלית" דומה.
«יור,ר הוא לדבר על השטה שכה נלמדת
הכלכלה בבתי הספר. אופי החניך הזה
•ביא לידי לך שגומר בי"ס עממי, בעיקר
בזרמים הדתיים למיגיהם, יודע רבות על
אמוראים ותנאים ועל פלפולים מיותרים

לחפלים ואינו יודע לנקוב גשם הנוגע
ת הכללית. המצב בבתי «ר לשטה הספר.
אלה מוכר, נערים שלמדו בבתי ספר דתיים
מכירים היטב את המצב השורה שם. מורי
בחי הפסד האלה והגוף שעומד מאחוריהם
שוקדים על�כך שבלב הנער הצעיר תתפהח
עוד מילדותו זרות לעולם חרחב. הם מ-
חנכים אותו לבדלנות וללאומנות, חוד הב�
לטת חשיבותו של עם אחד וחתעלמות
מערכיחם האנושיים של עמיפ אחריש.
חשובה אחרת חיא יחם חתלמיד נקודה .
למודד,., כל הזדמיפ מנהיגים יחס של הב-
דלה והבדלים מלאכותיים בין המחגך לח-
ניך ומובילים אח הגער להסתכל אל�על —
אל מורו ולחלוק לו כבוד מלכים. בבתי
ספר דתיים רבים מגסיט המורים שלא
עברו בל השכלה פדגוגית ראויה לשמה,
להחדיר באמצעות טרור ומבות את דעו-
תיהם ומגהגיהט. כן מונהגת שטה זו של
מרות מתיד רגש אכזרי ואנוכי מצד המורה.
נקודה חשובה נוספת היא הפיצול העדת�.
שפ נומוק אינו מתקבל לעובדה שמחלקים
נוער לעדוח ומיחדים בתי�פפד לעדה מיו-
חדת. פצול !ה מביא נזק רב להלך חדעות
של חנוער שלנו. מלבד פיצול עדתי יש

לציין, כי לעתים קרובות מתגלע בגית�ספר
קרע על רקע חברתי. בבתי ספר עממייט
רבים שונח תלבושת חתלמידיפ. תלמיד שב�
גדיו ישנים מרגיש יעצמו נעלב. כדי לפתור
בעיה זו יש להנהיג תלבושת אחידה על
חשבון הממשלח, סדור זה יעסיק גם מחו-

סרי עבודה רבים,
כסיכום לבל הנאמד ברשימה יש לתבוע :

חינוך חינם וחובה עד ןגיל 14.
הבטחת רמת חיים להורים שתאפשר את

שליחת בגיהם לביה"ה.
בטולס הגמור של מוסדות מסוג "דיסקיך.
מגורה הגמור של שטח הלמוד בנוסח

fc ח"חדר" הישן. ,
הנחגת למוד חובר, לנוער עיבד וגוער

השכונות ע"ח המדינה.
ה רדת השכר המנופח בבתי הם: ר התי-

כוניים.
הנהגת תלבושת אחידה, ואחידות מבחינה

עדח�ת וחברתית.
הנהגת שטת למודים מתקדמת החורגת

ממסגרת בדלגית ולאומגית.
חבטחת סטיפגדיות לתלמידים מוכשרים

והפרי�יכולת כספיח.
מ-א

יהודי בולגריה � שווים בין שווים
פו. דאי, לא מקרה הוא. שיהודי בולגריה
הם הקיבוץ היהודי היחיד באירוסח, שגיצל
•וזוועות מאידאגק ואושבייגצ'ים. אבותיגו

— בין שברחו מן האיגקוויזיציה הספרדית.
וגיו שבאו לחשחקע בארץ בימי�שלופ,
הסוחרים — מצאו תמיד בבולגריה הרנה
יוחד ממקלט בלבד. בקרב הבולגרים מנ-
ניםי�האורחים היתה ליהודים הרגשת�בית
והגו נעשו שותפים נאמנים לגפתוליץגורלה
— ללילה הארור של השיעבוד הטורקי,
לעני האסונ ת הלאומיים כ�1913 וב�1918,
ואחרון�אחרון, למשטר הטאשיסטי שנמשך
'א1ו לראות t '1923 עד 1944. אכן, ושאיט
!צווו בחלק איגסגראלי של האומה הבול-
גרית, שמידת סובלגותד, הדתית והלאומית
תתח כמעט למשל ושמצם המושג "אגטי�

««יוח'' זר לרוחה.
היהודים אינם חדשים בבאלקאנים, וכ�
בולגריה, הם התיישבו פה לראשונה בח-
! בשנת 140, לערך, לססה"ג דוות הרומאיפ
היתד, קיימת קהילה יהודית בטסמוריה, על
חוף הים השחור, ששם היד, מטיף את ת רת
יעו השליח אנדריאס. מכתב, שכתבו לפגי
יוחד מאלף שגים המלך בורים הראשון —
אחד מגדולי השליטים בבולגריה — אל
האפיפיור גיקולאס הראשון, מגלה, כי היתה
אז השפעה יהודית מסויימת אפילו בחוגי
החצר. במאה ה�14 היתד' קיימת קהילה
יהודית בבירה הבולגרית הישנה, טירנובו,
ואינאן אלבסנדר, אחד המלכים המשכילים
בבולגריה. נשא לאשה את היהודיה שרה,
«9ילאד, תפקיד חשוב בהיסטוריה הבול-
גרית• לאחר גירוש ספרד נ�492ז. היו סן
הגיג דשים שבאו לנולןוריח והביאו אתם חר-
בות ג»וווה חרבה יוחד •זו סל וואי9לו«יה

מאת י. ש. באםאן, סופרנו בסופיה

המקומית. חש פתחו את בתי�הדפוס הרא�
שונים בבאלקאנים וכמה מהם בחכו פפדים
חשובים, דתיים וחילוניים. ספרים אלה, וכן
הרבה תעודות אחרות, כגון צוואות, שכ�
תניב וכר, הם אוצר של עובדות וסרטים
וגל אורה התיים והמסתר בבולגריה נשנים
הראשונות לשיעבוד הטורקי ובימי הרנ-
סאנס, שעה שכמה יהודים עזרו באופן

&עיל לתנועה המהפכנית.
לאחר השיתרור נהנו יהודי בולגריה טי•
ריח ת הכנה והנאמנה של העם הבולגרי.
םצב זה נמ*ד עד 1923. שאז ארגן הפ-
רופסור אלכסנדר צאנקו'ב הפיכח דמים
יכונו את המשטר ה*אשיסטי בבולגריה, �
יחד עם הפאשיזם הופיעה בת�לווייתו —
האגטישמיות. הקונסטיטוציה שלנו אמנם
•יא הבדילה בין בולגרים ליהודים, אבל ה-
אחרונים, ניטלה מהם ההרגשה של אזרהיס
שווים. הוקמו ארגונים פאטריוסיים�בניכול,
שזרעו שנאה גזענית כהישענם יעל הנטייה
האנטישמית של החונים השליטים. אם�כי
לא היו חוקים מיוחדים בעניו זה. ניתנו
ח, ראות ופקודות סודיות, שמנעו מהיהודים
אח הגישה למשרות אחראיות במוסדות ממ�
לכתיים, צבאיים, סוציאליים ואדמיניסטרא�
טיביים, אח"כ, בימי שלטון ה"דימוקדטים",
חיו כנופיות טאשיטטיות מתקיפות בתים
וחנויות של יהודים, בלי בל הפרעה מצד
המשטרה, לעתים אפילו בעידודם של ה-
גורמים האחראיים. או על פי כן נשארו,
כדרך�כלל, הבולגרים והיהודים ידידים כניס

כשהיו,
ומט הבולגרי הבין ?לכתחילה, שד,אנ�

טישמיות היא חםרת�שחר מבהינד, הגיונית
ובל "התורה" הזאת נראתה בעיניו כמין
טרוף�דעת. היהודים הבולגריים אהבו את
בולגריה כאת מולדתם. הם לקחו חלק

. בשתי מלחמות באזרתיס נאמנים לארצם
י וכיבד- תמיד את חוקיה. הידידוח שרחש
להם העט הבולגרי נמצאה מוצדקת, ביחוד
כשעה שהיהודים הצטרפו למלחמה נגד 11•
גפיונוח הראשונים של הפאשיזס הבולגרי
לבטל את !כויות העם, ההתנגדות למשטר
זה חתחילה תיכף לכינונו בארץ. למעלה
מ�30.000 קרבנות נטלו במרד של 1923 וב�
מאורעות 1925 — בתוכם מאות יהודים
מתקדמים, מנהיגים וחברים פעילים בתנועת
ההתנגדוח. נזכיר פד. את מארקו פרידמאן,
הלותם' המסור לענין החופש והסוציאליזם,
! את יוסף הדבסט. מטובי שנתלה בפומבי
העתונאיס הבו'וגריים ,שיצא בעוז נגד ה�
ת הראשונים של הפאשיזם הבולגרי נסיונ
להמ ט חורבן על הארץ, ושנשרף חיים ב�
טטה�המשטרה יהד עפ בולגרים ויהודים
! ואח נעים איסאקוב, מזכיר הועד אחרים'
המרכזי של המפלגה הקומוגיסמית הגולג•

רית, שמת מתלאות גלותו הממושכח.
בימי מלחמת העולם השגיה, לאחר שבול�
גדיה הצטרפה ל"ציר" עפ"י דדי.שתה הח�
קיפח של גרמגיח, פחחד, ממשלתגו האגטי�
עממיו? ברדיפות אכזריות נגד כל הבולנ�
דים המחקדמים, וכו נגד היהודיפ. פורסמו
חוקים גזעניים, ניתן תוקף חוקי לאנטישמ-
יות והמלהמד, וןגד היהודים�הפלוטוקרטים"
ו"ה הוךיפ�הבולשביקים" הפכה להיות אחד
מאמצעי�החסחה החשובים שבידי הממשלה,
ע"י האנטישמיות קיוותה זו להסיח את
דעתו של העם ««אוי«ות-מ«לח«מ ו«�

אוייביו האמיתיים, הט המעמדות השליטים
הבולגריים, שעשו מצוות אדוניהם הגר-

מניים.
הממשלה עיבדה תכנית מיוהדת לגירוש
חחושבים היהודיים אל המחנוו< בפולין,
שעל כך הוסכם בינה לביו הממשלה הגר-
מנית. הדבר הגייע לשיאו, בשעה ש"אורגן
המשלוח הראשון" ו�13.000 יהודים נת�
ראקיד, ועל חוף הים האגיאי, הוצאו בלילה
מבתיהם ונשלחו כדרר לתאי�הגאזיס ב-
פולין. איש מהם לא גשאר בתיים, איש
מהם לא חזר. יהודי סופיה עדכו הפגנת�
מחאה המונית. כתגובה על כך נתפשו
רבים מחם ברחובות העיר ונשלחו לסומוביס
— אחד ממחנות�הריכוו האיומים ביוחר
בבולגריה — ששם כבר ישבו הגציניש

החשובים של המיעוט היהודי.
אולם התקפה אנטישמית זו לא השפיעה
על דוב�רובו של העם הבולגרי ועל נציגיו
המשכילים בכיוון הרצוי לממשלה. להיפך,
הס קמו כאיש אחד להגן על המיעוט ה-
סובל שבאוכלוסיח בולגריה. לא נמצא אף
ארגון צבורי אחד, שענח אמן אחרי מע-
שים אלה. אגודות הסופרים חבולגריים.
חרוסאים ועודבי�חדין, שחקנים, אגשי�מדע
ומדינאים רבים מחו גמרצוה, הכנסיה ד�
אורתודוקסית נלחמה באנטישמיות בגלוי,
אפילו בפרלמנט נשמעו קולות — אם כי
מועטים וגדירים — גגד אמצעים אלה. ה�
אורח הפשוט לא תמך בממשלה ולא הביע
לד, שום אהדה. ועתה אנו יודעים בביטחה,
כי דק רצונו של העם הוא שהציל אותנו.

? היהודים. מבליון גמור.
בינתיים לא ישבו יהודי בולנריה באפם�
מעשר" אלא הגנו על עצמם ועל העם בולו.
: רבים לקחו חלק פעיל בתנועת המרי
מאות לחמו במחתרת, מילאו את בתי�
חפחזר והיו «ד,פ שנורו, 260 לח«ו שכ•

אל שכם עם חבולגרים בפלוגות הפארפיז�
נים. ומהם גחוןגו 133.

תנועת ההתנגדות רהבה התפשטה על�
פניי כל הארץ, וב�9 בספטמבר 1944, הו-
, שמה תנועה זן דות לעזת הצבא האדום
קץ לסבלות הי-לם הבולגרי בכלל, ולהשפלת
היהודים בפרט. במחי אחד ביטלח חזית�
המולדת את כל חחוקים הפאשיפטיים וה�
אנטישמיים, החזירה אח כל זכויות�האדט,
.�היהודים בבולגריה הגיעו לשוויון�וכויות
מלא עם שאר האזרחים. הנזקים שנגרמו
להם היו רציניים מאד. הם נשארו מחוסרי
בית ואמצעי�קיום. הממשלה עשתה כמיטב
יכולתה למען פתרון הבעיות ראלה תוך
זמן קצר ביותר. כל בתי העסק, הסחורות
החשבונות המוקפאים, הנכסים המוחרמים,
התכשיטים וכו' — הוחזרו ופיצויים ניתנו

לבעליהם.
הערובה הטובה ביותר לשוויון�הזכויות
של יהודי כילגריה 'היא הקונסטיטוציה
הרפובליקנית חחדשה, שעובדה ע"י ממ-
ית המולדת והקובעת לא רק את שלח ח!
עקרון השוויון חמשפטי בין כל אזרחי בול-
גריה, אלא גם את העקרון, שכל הטפ.�,
לשנאה גזעגית, דתית או לא מית גוררת
אחריה עונש חמור. בסעיף 71, למשל,
נאמר : "כל אזרחי הרפובליקה. העממית
הבולגרית שווים בפני החוק. שום זכויות
יתר, המסתמכות על השתייכות לאומית או
דתית, על מוצא או מצב תמרי, אינן מו-
דדות• כל הטפה לשגאה גזענית, לאומית

או דתית געגשת ע"י החוק".
ששוויון הזכויות בארץ זו איגג� בבחינת
אות מתה — זאת מוכיחה• יותר מכל, ה-
'5 בדה, שהיהודים שיקעו את כל מאמציהם
בוןגשמת הסוציאליזם ורבים מהם משמשיש
. בכחוגות חשוכות במוסדות הממלכתיים

(סוף מטוד ג')

היש יציבות כלשה'א בלבנון?
מאח סופרנו לענינים ערביים ההרפתקה של ארצות ערב בארץ�ישדאלו

ןזמלחמה התוקפ&ית. שבאה בעק!בוו<יה,
! נגד ישראל! המשבר הכלכלי שגבע מכאן
מפריאליספית בין אנגליה וההחחרות הא
ואמריקה — כל אלה סייעו לכוחות הדי�
מוקרטיים ב"אדצות ערב המתקדמות" לח�
ת.ר תחת עמדת המעמדות השליטים. ה-
משברים ריעומדים בפגי הבתות השליטות
כבר גרמו לחחלפת מיניסטריונים בעיראק,
סוריה ומגרים, ;הדבר געשה באלימות,
כמו בסוריה ובעיראק, או "בדרך שלוש"

כמו במצרים.
אפשר לשאול איפוא, אילו גורמים סייעו
לל!וט משטרו של ריאד אל�סולח בלבגון!
שחרי אל�סולח יושב על כסא�השלטון מאז
הבחיר,ת המבוימות ב�25 במאי, 1947,
במשך כל התקופה הואת מתבלטים שני
קווים אופייניים ו א) משטרו של סולח
בלבנ ן עומד בפני .,אופוזיציה" חזקה, ב�
פרלמנט ומחוצה לו, שבראשה עיומדיפ
מנהיגים נודעים כמו קאראמה, שאמון, אדי
(מארוניטי), ז'אנבלאט ואחרים, ב) משטרו
של פולח משמש גורם מפשר כזירה חפו�

ליט ח של מדיניות הליגה הערבית.
שני הגורמים האלה פעלו כיסוד מייצב
במשטר הנוכתי. בלבנון חאופוזיציח חחז�
קה, שהיא למעשה מכשיר אימפריאליסטי,
נחלצת לפעולה כל אימת שמורגשת בעם
התמרמרות והתנגדות עזח לשלטון. על ירי
פגישות בבתי�גופש של קיץ וע"י הצהרות
והכריות מצליחים פוכגי האמיפריאליזם
הבריטי מסוגם של קאמיל שאמון וקארא-�וד,
(המגהיג מטריפולי) להרדים אח ההמונים
ולהוליכם שולל, בחודש שיגבר התכנסה
הסיעה ה"לאומית" של אוחד? אופוזיציה
אימפריאליסטית ארבע פעמים ו ובכל פעם
כתבה העתונות, המכורה לאימפריאליזח,
דות חדשות, קאבינטים חדשים ו- על בח

משטר חדש.
כעבור זמן�מה נמוגה תמיד כל אותר,
הצגה של פורים", ושוב "הזק" המשטר "

נתמול�שלשום,
בעת המלחמה התוקפגית בארץ ישראל
התלקחו מפעם לפעם הגיגודיט הערביים.
ריאד אל�םולח הצליח תמיד לחוסיע
במחוור ומשכין�שלום. במשך בל החקופד,

הזאת עזרו ביקוריו של אל�פולח אצל עפ�
דאללח ובמצרים, לאחוז את עיני ההמו�
נים ולהרגיע את האופוזיציה. וגם עתה
ממלא הוא את ?תפקיד המפשר והמפייס

במדיניות הערבית.
אבל המסכות נופלות ומתגלים הפנים במות�
שהג. שאמון. שהצליח להתהפש כראש
דהה? יותר ויותר עם המ- האופוזיציה, מ,
דיניות של משטר�םולח הריאקציוגי. שא�
מון עזר ב�1947 בביום חבחירות האמורות
והיד, חבר בקאבינט של סולח. עם הת-
פתחות המלחמה בארץ ישראל עודדוהו
ייאימפדיאליסטיפ הבריטיים להופיע כמנהיג
האופוזיציה, כדי שיהא "מטוהר" ומוכן
לראשות�הממשלה, כמקרה שסולח לא יצא
תשלום מן ההרפתקה הארצישראלית• אלא
שםולח ניצל את הסנטימנטים העדתיים
והצליח להחזיק נשלטןן. אמצעי�הדיכוי
שנקט — מתנות�ריבוז וצנזורה על הע�
תונות — היזקוהו בעמדתו. לשאמוו נותר,
יזפוא, רק תפקיד אחד — לחזק את ריאד
ול"י אופוזיציה, להפריע לכל אופוזיציה עמ�
מי ת. ועוד תפקיד הוטל עליו—למלא שליהו�
יות של האימפריאליזם הבריטי. בשבוע
שעבר הוא ביקר בערב�סעודיה, בדי להשיג
את הכרת סעודיה במשטר החדש בסוריה.
אבל שני הגורמים האמורים, המסייעים
למשטרו של סולח (האופוזיציה המדומה
תפקידו של סולח בליגה הערבית), אין ו
עוד בכוחם לשמש סכר בפגי גל ההתמר-
מרות העממית. התנועה הדימוקרטית גואה
ומתעשטת. ידיעות מו הלבנון מזכירות
מאסרי�קומוניםטים והחרמות של כרוזים
נפוצים ביותר. על כן י חושבים שליטי הל-
בנון על נ}וח מזוין, שימנע כל »יגולד,
עממית המוגיח. השבוע הודיע מאג'יד אר�
סלאן. מיגיסטר�ההגנד" על כוונת הממ-
שלה לארגו צבא סדיר בן 10.000 איש !
להזמין קצינים בריטיים, אמריקאיים וצר-
פתיים, שיאמנו ויפתחו את חיל�האוויר!
ילהגיש לפרלמנט הצעת תקציב של 25
מיליון לידות טוריות לצרכי הבוהות המ�
זויניפ. דבר זד, בא לאחר סירוק ה"םא-
לאגגה" המארוגיטיוו, הצבאית למחצה,

האוהדת את האימפריאליזם הצרפתי.
איו ספק, שהגיגוד האנגלו�אמריקאי ממ-
לא תפקיד בחיים הפוליטיים והכלכליים
של הלבנון. אבל מדיגת הלבגון איגד, מכ-
רעת במדיניות הערבית. על אף היותה עצ-
מאית .מושפעת היא מאד מסוריה. מכאן
נבין, מדוע התלקה הניגוד האימפריאליסטי
בעוז כוה בסוריה. משטרו של ריאד נקט
עמדה של שיתוף�סעולה ופשרה עם שני

הצדדים.
אך דבר זה לא מנע את האימפריאליסטים

(סוף בעמוד גי)

מה יהא על הוותיקים חסרי
הכסף לשיכון?
DM שיכון הוותיסים בח-פה!

אליעזר וורצל
ב�14 לחודש זה החלה ההרשמה לשיכון
וותיקי ההסתדרות בחיפה. מתוך 6 אלפים
דירות של המפעל, ייבגו בחיפה 1.200 די�
דוח, מהם 600 בקרית�חיים ו�600 ברו:&�
מיה — מעל נור. שאנן (הר�הכרמל). הב-
תים הם סטנדרטיים, חלק מהם דו משפח�
תיים, וחלק בני 4 דימח ב�2 קומוח. שטח
הקרקע שונה בכל אזור, למשל : הבתים
הזץ�משפחתיים בקרית חיים יחפשו שטח
של 330 ממ''ר. הבתים בני 4 דירות 2
קומות בקרית חיים יוקמו על שטח של 650
ממ"ר לכל 4 דירות. ובדושמיה 8 דירות
על כל דונם. השיכונים מלפני המלחמה
נבנו, כידוע, על שטח של 2�1 דונם, בך,
שלפ� התבנית הנוכחית תהיה הצפיפות
גדולה מאד. מחיר הדירה נקבע בסכום
של 1.025 ל"י, כל משתכן יקבל הלואה
6. את היתר, יצטרך אפותיקאית של %
לשלם במזומן. התגאים האלו הם אולי
נורמליים בשביל אלה שיש באפשרותם ל-

השקיע 600�500 ל"י. אולם גשאלת השאלה,
מה יעשו אותם הפועלים הותיקים שזקוקים
לשכון ולא הצליחו לחסוך 500 ל"י בתקופת
עבודתם בארץ ? הרי גס להם מגיע שכון
אחרי 20�15�10 שנוח עבודה בארץ, הרי
ז,לה שהספיקו לחסוך כסף, במשד הזמן
הספיקו לפתור פחות או יותד את בעיית
הדיור. לכן, אם ההסתדרות מתחילה במפעל
חשוב זה, ד,רי מחובתה לאפשר שיכון
-,:ם לפועלים, אשר אין באפשרותם לשלפ
מיד 500 ל"י. על הועד הפועל של ההם�
תדרות לאפשר לקבל הלואות מקדגות ה-

הסתדרות למטרה זו.
שטח הדירה ישתרע כאמור על 45 ממ"ר
!כוללים חדר גדול — 20,34 ממ''ד, חדר
קטן 9,91 ממ"ר, פרוזדור, חדרי שירות
ומטבח קטן 3,49 ממ''ר, גובה הדירה 2,75
טיח בא רק מבפנים, בחוץ בא "שפריץ".
חוסר טיח בחוץ יגרום בלי שוט ספק לר-
טיבות בעונת הגשמים. המבין קצת בברן
יודע שהגשם חודר לתוך החורים של הש-
פריץ, המים תודרים לתוך הבטון וגורמים
ס. הכרחי הוא לכן, לשנות לרטיכיזז בפנ
את התכנית הזאת של שפריץ בחוץ בלי
טיח, בפרט שההפרש בין הטיח בחוץ וכין

השפריץ הוא קטן מאד. •י'
יש גם להצטער שהשטח המוקדש למטבח
ה�א p�, קטן וייראה כחור ממש (3.49
ממ"ר). זח יגרום לצפיפוח וחום רב במט�
בחון בקיץ מחם תסבול קשות עקרת�חבית.
על ועד הפועל של ההסתדרות להרחיב
את המפעל הזה, להגדיל בהרבה את מם!1ר
הדירות יעבור הפועלים הותיקים ובעיקר
לדאוג לשיכון לאלה, שאין בידנו הכסף

הדחוש גם לשיכון ממין זה.

 התעית הממשלתית ברומניה רובע
§השני של 1949 נתמלאו! ב=4,/םו אחוז"

מועצת המיניסטרים של הרפובליקה
העממית הרומנית פרסמה, על סמך חדריה
של ועדת התיכנוו הממשלתית, את התו-
צאות בקשר עם הגשמת התכנית לרבע

השני של שנת 1949•
המכםה הכללית, שגקבעה בשביל ד,ת�
עשיה נתמלאה ב�107,4 אחוז. פרט !ה
מענין ביותר, משוט שהתכנית לרבע השני
חיתח רחבה מזו של הרבע הראשון. רע-
ליה כ�7.4 אתןןים על המכסה פירושה,
לא רק הגדלת הייצור, כי אם גם שיפור.

תנאי החיים של העובד.
ברבע השגי התבלטו המאמצים של ה-
פועלים והטכגאים. שהגיעו להשגיט חשו-
בים נשטח האמצאות והרציונליזציה. חשי-
בות מיוחדת נודעת להחחרויות הסוציא-
ליסטיות, שהן גורם מכריע בהגשמת ה�

תכנית הממשלתית.
והנר? הסרטים ו

ביצור הגז מטאן הגיעה התפוקה ל�0,6^ג
אחוז של המכסה, בפחם — 103,4 אחוז,
בתפוקת הכסף — 120 אחוז, זהב — 103,9
אחוז, עפרות: ברזל —104 אחוז, ברזל —
106,3 אחוז, פלדה — 102 אחוז, מכשיריפ
חקלאיים — 120 אחוז, מכשירים תעשיי-
תיים — 129,3 אחוז, גייר — 111,3 אחוז,
מלט — 106 אחוז, תעשית העץ — 116,3
אחוז, חוטי כוהנה — 97 אחוז, חוטי צמר,

— 114,9 אחוז, — חוטי משי — 109 אחוז,
מוצרי ב, תנה — 103 אחוז, מוצרי צמר —
11,3 אחוז, עור — 121 אתוז, סוליות —
122 אחוז, שמן — 100 אחוז, בשר —
151 זןחוז, אלכוהול — 107 אחוז, טבק —

117 אחוז.
ברבע השני הוגשמה התכנית של מזרע
האביב, שנתמלאה ב�103,3 אחיו. המכונות
חחקלאיות ותחנות הטרקטורים מילאו את

!1:סת פעולתן ב�118 אחוז.
גם בשטח הסוציאלי—תרבותי צוינו ד,«�
נים. ה�קמי 4 בתי הבראה חדשים, 47 מר�
טאות. 35 בתי יולדות, 160 מהלקות ילדים
רפואיוח, 338 תחנות מרפא. כן אורגנו קיי-
טנות בשביל 20 אלף ילד ונפתחו 13 תח-

נות קלימטריות.
המינפטדיון לאמנות פתח 130 בתי �יל�
נוע חדשים, תיאטרון עממי אחד, 2200 בתי

תרבות, 29 תערוכות שונות ויעוד.
העליה על המכסה בהגשמת התכנית
בשני הרביעים הראשונים וההשגים בת�
עשיה הכבדה אופשרו בזכות המאמצים.
בהם נקטה הממשלה, כדי לסלק את הק-
שיים, שעמדו למכשול, ובזכות העזרה הר-

בה מצד ברית המועצות.
ההשגיופ של מתצית השנה הראשונה
יצרו את התנאים להגשמת התכנית של

הרבע השלישי של שנת 1949.

i»4! ותגובזת
בחוץ לארץ ובארץ

(י. בה.) — "מיקוניס עושה ,חיל"
כחו''ל" מכתיר "דבר" את הידיעה, שדדיו
מוסקבה שידר אח מאמרו של המזכיר
הכללי של מק"י בעתון הקומאינפורם. אכן
גוף הידיעה מוכיח לעומת זאת, כי• אוהפ
הגורמים, ש"דבר" משמש עושה דברם,
ל (בלי מדכאות) בארץ. מדובר ה עושים 
שם על "הרמחים המופקעים של בעלי הון
(פרסם זאת ישראליים, על השנון העמלים"
"דבר" וכאילו כפאו שד, לפני יומים בדו''ח
על דברי ד"ר בונד, המפקח על מטבע זד'.
מוזכר מנין ההתערבות האמריקאית בעניניה
הפנימיים של מדינת ישראל - הנד, חילה
של ממשלת הקואליציה ש"דבר" לא יכול

להכהישו.
אכן. לא כל "החיל" הנעשה בארץ על
ידי הבורגנות הישראלית ודבדיד, הס•�
ציאל�דימוקדטייפ�מפא"יים הוא פטריוטי רל
, כך למרות הרושם שמשתדל ליצור "דבר"

מסית�מלחמה
ב"מכתב למערכת"

סוכן התעמולה הבריטית מר ר. ויאלטש,
?דוע לנו לא מתמול שלשום. לאפתעות
:שטה שתתו לאימפריאליזם האגגלו�סכסי
;אחדי ששימש שנים עורך עתון בהסות
הנאצים בברלין) אין כבר לצפות. אם כי
.1יו נודאי לא מעטיס שהזדעזעו למראה
זהום השפלות, שעתונאי בישראל יגול
,ע אליו בכתבו לפני שבועות מעטים לד,ג
, (במסור, של צביעות הומאניסטית, כמובן)
:זכות הפיסנות האנגלופכסית לגבי פושעי

המלחמה והרוצחים הנאצים.
ר. וואלטש, אינו מסתפק, כנראה, במכ�
,-קיו מלונדון •ובמאמריו בנן' יות ו',

המשמשים נטוי נאמן להשקפות המתים�
טריון של בווין בדאונינג סטדיט ומחלקות
אחרות של הממשלה הבריטית (אשר. אח
כתובותיהן אינם מגלים בדרך כלל). מליון
יום א' של "הארץ" הוא גם מפרסם את
עצמו במרור "מכתבים למערכת".. הנושא
הוא צ'כוסלונקיה• והמסקנה שר. וו. מגיע
אליה היא : "לכן יש לפחד שביום מן
הימים יסכימו הרוסים להחזרת הסודאטים,
נדי לפייס •את הגרמנים — זד, המצכ ד&�
טיפולוגי כיוס, !!!?',לן! מעכן הוא בבר
היסטוריה". מזמן כבר פסקנו מלתהות על
תפפיכופתלוגיד, של משרת זרים כמו ר. וו.
אך הכוונה הפוליטית שבדבריו הג"ל איגה
מצריכה חקירה מיוחדת. האדוניט האנגלו�
סכסים של ר. וו. רוצים מאד להשכיח את
£רשת מינכן ולקחה בשביל צ'יבופלונקיר,
והעולם כולו. רוצםי הם להשיג זאת
דווקא משום שמינכן "איננה היסטוריה".
�,לא עובדת החיאת הפאשיזט והמיליטריזם
̂רצייל�בווןין הגרמני יעל ידו טרומאן 
למען מטרותיהם האנטי�סובייטיות מזדקרת
לכל. והדי זהו תכנה של מינכן. לפני ימיש
אחדים הודה מק�מילן נושא כליו של צ'ר�
צ'יל (אשר ר. וואלטש סוגד לו בכל הז-
דמנות), כי מנהיג השמרנים הבריטים חשב
על כך עוד ב�3�1942, בעצם המלחמה גגד
היטלר. בתהבולה הידועה של "תפשו את
הגנב" מנסה ר. וו. לחפות על מחרחרי
המלחמה האנטיסובייטיים השואפים לזרוע
מבוכה ואי אמון לגבי מדיניות השלום של
ברה"מ. הדבורים על "בדית עם גרמניה"
שאליה שואפים כביכול הרוסים משמשים
בפי מסית המלחמה מלונדון נימוק ידי
להתעות את הקוראים לגני מדיניות ה-
אימפריאליזם האגגלוסכסי, התומך ברי-

אקציה הגרמנית...

השידוד ותנאיו
הדאגה של מעמד בעלי ההון הישראליים
לפיתוח הארץ, לקליטת עליה מתבטאת,
כידוע, בין השאר בצורר, מקורית מאד ;
בהנדחת עשרות מיליונים לירות לחוץ
לארץ. עובדה זו אינה מפריעה לנציגים
הפוליטיים של המפלגות הבורגניות ול�
תעמלניהן לצעוק בלי הרף : ההצלה הי-
חידה היא בהנאת הון זר. אך מיד מוטי�
:�ים, כי שידוד זד, עם הקאפיטלאסטים הז-
רים לא יתכן כלי תנאים מוקדמים (כנהוג
בעולם). "מוכרח לבוא שינוי במשטר או
שינוי בפוליטיקה הכלכלית" — אמד מד פ.
ברנשטיין לפני ימים אחדים. אחרת "אין
לצפות ליבוא ההון הגדול הזה". מד גד�
נשטיין מעריד את חשקעוח ההון הנחוצות
בסכום של 150 מיליון לירות. לפני כמה
זמן שמענו יותר במפורש מהו ה"שנוי"
הנכסף. ראשית כל, צרוף הציונים הכ-
לליים לקואליציה (רצוי גם שיתוף "הרות"
או זה ניתן עוד לדחייה... לעת עתה).
'גונית, מסירת התיקים הכלכליים בממשלה
לנציגיהם• אי ירגישו את עצמם שליחי
בעלי�המאה בקריה מושלים בכיפה ממש
כמו שולחיהם נמחסנים שנרחונ הגשר
או בחווילוית רמת גן, בעצם אין להם יסוד
ליכושנום שלנו להיות בל בך בלת מרוצים
:והאוחזים נהגה המדיניות הכלכלית מטעם
הקואליציה הקיימח. אך דווקא בשטה זה,
כנראה, אינם רוצים אלד, הרגילים להעביד
זולתם, שמלאכתם תיעשה על ידי אחרים,

עד כאן התנאים של הקאפיטליסטים ה�
שראליים, תנאים שהם גבהינת דמי�עטי�
לות נלכד בעד השגת הונם של זרים (הלא
נזכור כי הם עצמם עוסקים, באמור. לא
.;. ביבוא הון אלא ניצואו — קרי בחבדחתו..

(סוף ג««וד ג')



,להגנת ן
הצרנ�ן

נגד מי ונגד מה נטו£ז3ו
המלחמה ?

בישיבה של נציגות ארגוני הנשים עט
נצ גוה מטעם אגף הפקוח שהתקיימה כיום
ד', 7.9.49 נטסר דו"ח .של הנציגות על
. 'פעולתן בשבועיים האחרונים, שהן השבו-
עיים הראשוגים לפעולתן בשטח הפקוח ל-
הגנת הצרכן. הפקהית הארציח מטעם אגף
.הפקוח הח' לאה, צייגה בפתיחת הישיבה
 את ארג, גנו, ?"ארגון גשים פרוגרסיביות"

כאוןגון המצליח ביותר נעבודת ההתנדבות^
להגנת הצרכן, הפועל בשוק עליה. אחדי
ארגוננו בא ארגון אמהות עובדות, הפועל
""בשוק הכרמל, וגם הוא מצליח די טוב,

שאר הארגונים, ויצו, לשווי זכויוח, מזרחי
וכו' אינם מאורגנים עדיין לפעולה, אחת
הסיבות לכך — כי חברותיהן סוס חזרו

מהקייטנות.
בישיבה זו תארו הנציגות של ארגוננו
בין ציבור הצוננים בח� את המצב בשוק ו
מיד מאד. עקנ חוסר ארגון נחלוקת המצ�
רקימ, בזמנים הבלוזי קבועים נתלוקת

תמצרניס, נאנדן תלושים וכוי,
בויכוח בא לבטוי ההכרח להלתם נגד
ד,ס»סרות והשוק השחור, באופן אינטנסיבי
ובקפדנות, לגלות את העבריינים -� ופ
המוכרים !ןגם הקונים, — לבקר ולבדוק אר.
המחסנים ואת הפריג'ידרים בנתי בעלי
^היכולת, המתוארים ע"י המוני הצרבניש
כ"מלאיפ בל טוב", בו בזמן שלצרכנים
העובדים אין אפילו האפשרות לקנות את
מנתם הקצונה להם מתוך כך שהעמיד�
בחורים היא בלתי אפשרית אחרי יום ענו-
דה מפרכת, ובעיקר מתוד שמנתפ איננה
''בנמצא יותר בשבילם. כאן באד, התנגדות
מצד הנציגות של ארגוני נשים מהמעמד
והבינוגי. הנציגות שלגו היו הי- ' הבורגני
חידות שתמכו בפעולה זו. שאר הנצינות
הסי/ייגו מתוך שפעולה כזו יכולה בנראה,
לפגוע בהן עצמן. הנציג מטעם אגף הפקוה
אינו רואה נזה הנדה. (לעשות חיפושים
אצל פועלים נמקופות ענודה. ולהעניש
פועל על שמצאו אצלו בתרמיל ניצה או

חתיכת בשר, זד, חכרחי ל)
הנציג מטעם אגף הפקוח ,ודיע לנציגות,
כי רוב התלונות ח;שאלות אינן יכולות לה�
?י יות מכוונות אליו, כי אין כסמכותו לענות
על מרבית השאלות, את התלונות הוא יו�

י להעביר לאגפים הנוגעים בדבר. איל
בהיותי בתורנות נשוק העליה פנתר, אלי
אשה הרה ונקשתני לבוא לעזרתה. שאל-
? והיא מספרת תיה במה אוכל לשרתה
שנמקרר נאחד האסלוזים ישנם עופות
י שנפסלו מטעמי כשרוח, היא עצמה אינה
בודקת מנינים בגון אלה ונלנד שתקבל
'נתה נשר עוף, להזנת ילדה. זח שמעיים
ימים לא קנלה את מנת העוף המגיעה לה,
מסינת אי יכולתה לעמוד נתורים. נגשתי
רר את עינין העועות, אהד, ייא^ליו ̂ל
ומתברר שהקצב אינו רשאי למכור את .
סחורתו מפחד חוקי הרבנות. האין ואת

התנקשות בנריאות ילדינו ?
נדמה, כי אין להרנות נהסברות, דוב
רונו של הישוב אינו נזקק להכשר הרכנות
למזונותיו. והוא תונע הפםקת כפיה

דתית זו לגנו.
חנה

?S

תוספת מזון לפועלים
זה חדשיים שהופסקה תוספת המזון לפו�
עלים העובדים עבודה קשה. בהודעות
, גרדיו ונכל הפגישות עם המחלקה לקיצונ,
הונטת סדור ממשלתי? מתאים לנעיה זי.
כפי שנודע לנו, קנעו בנר את ההקצנה
לתוספת מזון לפועלים, אולם בצורה זעומה,
שהיא הרבה יותר ןגה'עה מהסדור הקודש.
כלל אפילו מ! עצת פועלי היפה, שבדרר
גוטה לקבל כל החלטה הממשלה. איגד,
מסכימה חפעם לסדו החדש ואינה רוצה
לקבל את ההקצבה בצורה חמוצעת. לפי
הסדור הקודם חילקו *V קילו בשר לשבוע,
ואילו עחח מציעים 2'' קילו בשד לחודש.
מובן הוא, כי אי? אפשר להסכים לסדור
הדש זד, בתקופח של חוסר מזון מתאים
להחזקת בריאות הפועלים העובדים עבודה
קשח. מחובתה של הממשלה, למלא אוו
התחיינויותיה בלפי צבור העובדים בעבו-

דות הקשות.

האמהות השכולות
מזעועת עד הלנ היתה ההופעה של אתת
האמהות השמלות באספת גשיפ בחיפה.
היא התלוננה מר על כך שאין אף אחד
י שידאג למצבן של חמשפחות השכולות.
: "לו היה חי בגי, היח הוא היא אמרה
דואנ לנו. עתה שכחו אותנו לגמרי", כמו
כן ציינה שדווקא לציבור של מאות
משפחות שכולות, איו המצכ הפסיכי מאפ�
שר לעמוד שעות ?תור, כדי? לקבל מצרכי
מזון. ברוב המקרים הם מוותרים ואינם

מקבלים מנתם.
האמנם אין אפשרות של סדור מתאים
עבור המשפתות ששכלו את ראשיהן ומ�

פדנסיהן במלחמת העצמאות ז
חדאגח לחודים השנולים חייבח להיות
חפקיד כבוד לבל אדם ומוסד. הרי הם

שמסרו את היקר ביוחר לשחרור הארץ.

צילה

ההמכגוןגגד השחפת
בדמואה

בעיה סוציאלית השובה
?י 7" דין�• ש. נזילרד

מושג ההרכבה הוא, ביום, מושג ידוע
לקול. למשל, כדי שילד לא יחלד, במחלת
האבענ�עות, נוהגים להרכיב לו אבעבועות.
בגיל של שנה עד שנד? וחצי הוא מקבל
זריקת הרכבה גגו דיפטריה, אחרי כן —
נגד סיפוס ועוד. ההרכבות בחיסון בפני
אבעבועות ודיפטדיה הן חיבה. ההרבבה
נגד אבעבועות מתבטאת בזה, ששורט' ם
שרטת ב,רוע או בירך ומורחים על הפצע
הקטן גוזל. המכיל חידקים מוחלשים של
אבעבועות. הרכבת החיסון בפגי די«ריה
.לעור, טיפוס מבוצעת על ידי ?זריקה, מתתת
של גוזל, המכיל חידקיס מומתים למחצה

של המחלות האלה.
כן ידוע לכול, שאדם, .שהלה פעפ בפח�
ת, כגון: שגית, טיפוס, דיפ� לות מסוימ
טריה ויעוד, אינו חולה בהן פעם שגיד" מהי

םיבת הדבר ו
התשובה היא : כשהגוף מידבק, למשל,
בטיפוס, הוא מתהיל מיד להלחם :גד
הכובש ,המסוכן, על ידי יצירת חמרים
ותאים בדם, שמתפקידם לגרום לנאוטרלי�
וציה של הידקי הטיפוס, כדי לנטול מחן

אח עוקץ הנזק, שהן גורמות לגוף.
גדודי התאים האלה נשארים בגוף לתמיד
!מוגעים, בעתיד, אח אפשרות ההתקפה על
ידי חידק הטיפוס. חולה כזה הוא מתוסן

בפגי טיפוס.
מכאן הסיקו החוקרים והרופאים את
המסקנה, שאילו גיתו להדביק את הגוף,
לא נמחלד, אמיתית, בי אם בהתחלח חלשה
של המחלה, היד, הגוף מתחיל, גם במקרה
נזה, ליצור את גדודי ההגנה. הנחה זי

נתאשדה.
כשמחלישים, למשל? חידקים של דיפ�
טריה כמעבדה, על ידי חימום או על ידי
עירונם עם םורמול, ומזריקים טיפה של
הגוזל. הזה לת ר גוט, של הילד, גוצרים
מיד בגופו חומרים, שבכוחם, לא רק לג-
רום לנאוטרליזציה של החידקים, שהוזרקו
לגופו, בי אם לחגו עליו תמיד בפני הת-
קיעה של המחלה הזאת, ילד נזה לא יידבק
דיפטריה, גם אם יעמוד בקשרים עם יל� ב

דיט תלי דיפטריה.
זהו, בקוים כלליים, עקרון ההרכבה.

כיום יש הדבנות וזדיקוח פפגי אבעבו�
עות, טיפוס, דיטטריה, מלירה, דנד, ן»ע�
לת ועוד. כדאי ליעץ להורים להרכינ ליל�
ויהם הרכנת חיםון מני שעלת, שהיא,

לעתים, מחלד, קשה ומתישה.

הב.ק.ג.
השהפת היא. כידוע, אתת המחלות המ�
סוכנות והנפוצות כיותר, הגורפת מדי שני,
על כו התעוררה, בקרב מיליוני בני אדם .
החוקרים. השאלה אם אין אפשרות להר�
נית, כיב הרכבת היסון בפני המחלה ההמ
הסוציאלית הואת, כלומר אם אין אפשרות
להרכיב נוז< המפיל חיזזקיט מותלשים
של המחלה הזאת, שהזדקתו תתסן את

הגוף בפני המחלה,
שני החוקרים הצרפתיים קאלמט וגרן
ממכון פסטר הרכיבו עוד לפני עשרות
בשנים, נוזל כזה, נשם ב.ק.ג. (בצילוס
קאלמס גרן). נמשך 25 שנד, הרכיבו את ה-
נוזל ל�10 מיליון איש והתוצאות ה! באלה,
שעומדים להפוך את ההרכבה הזאת לחו-
בה' נמו הרכבות נגד אנענועוח ודיפ�
טדיה. בעיה זו 'עוררה ויכוהים סוערים,
משים שיש רופאים, חחושבים את ההרכבה

הואת למזיקה.
מן הראוי לברר את הגימוקים של שגי
הצדדים, כדי שההמונים הרחבים ידעו אב
>ש נהרכנה משום נזק או לא, אם כדאי
להרכיבה לכל הילדים או רק לאלה, הע-
לולים לחלות (ילדים של הורים חולים, אח�
יות בכית הילים, סטודנטים, היילים ובור).
הרופאים חוששיכ לחוצאות חמורות,
במקרי� שהנסיוב יורכב לאדם, שכבר ניד�

נק נמהלה, מבלי לדעת על בך.
אחרים, שוב, חושבים, שבנוהו של הגס�
יוב להחלות, במקרים מסוימים, אנשים

בריאים.
בליבק (גרמניה) הרכיבו את הנסיוג לי�
לדוס. ורבים מהם מתו מזה. אולם אחר כר
נתברר, שהמקרה לא היה תוצאה של פעולה
מדקה של הנסיוב כי אם של שיטת ההר-

כבה.
מתנגדי הב.ק.ג. טוענים, שבמקרים מסו-
ימים מופיעות, מיד אחרי החרבנה, מחלות
קשות, הגורמות, לעתים קרובות, למות.
לעומת זה, טוענים חסידי ההרכבה, שזי,ו
מקרה ובי החולים היו מחים !גם בלי ההר�
כנח. בין חסידי ההרכבה, יש המוכיחים,
שגם כבויות גדולות של הנסיונ, אין בכוחן

לגרום נזק לגוף.
יש עור בעיה : לילד, שקיבל אח ה�
הרכבה, אסור לעמוד נקשרים עפ חולי.
שחפת, במשר זמן מסוים. כיצד יש לפחיד
את הנעיה הזאת לגבי ילדים על הורים
חולים ן על נך משינים רופאים אחדים,
שיש לבציע את ייהרבבה נימי החופש, כש-
אפשר לשלוח את הילדים אל ידידים או

לקייטגה.
בקשר עם הגימוקים בעד ונגד ההרכבה,
מתעוררת אצל הורים רבים השאלה, אט
החוק של הנהגת חיבת ההרכבה בפגי שח�
פת לא יסכן את בריאות ילדיהם. בתשובה
על ?ד, יש לציין, שבקונגרס האחרון,
שבונס לשם דיון על הבעיה ד,1אה, אשד
בו השתתפו 300 חוקרים מ�35 ארצות,
נחקבלה, פה אחד (אהד נמנע), ההחלטה,
שיש להנהיג אח חובח ההדננד, בפני

שחפת.

היש יציבות
י) (סוף מעמוד ב

הבריטיים מלנסות את כוחם בעניו אנטוו
סצדי, (שנסתיים, כידוע, בכשלונמ).

גם בזמן האחרון לוחץ האימפריאליזם
הבריטי על משטרו של ריאד, ב�28.8.49
התקיימה בשטורא *גישה בין ריאד, נאזיס
קודםי (מיניסטר החוץ הסורי) ו0אדיל ג'א�
מאלי (מיניסטר חחוץ העיראקי), ובה ני�
הוגו ענייני? הלץגה חערבית. נראה, כי מש�
טרו של סולח נסחף אל תוך מעגל האמ�

פדיאליזם הבריטי,
משטרו של ריאד אל�סולח, המתנודד
תמיד בין האימפריאליזם הבריטי והאמרי-
קאי? הצליח עד כה להחזיק מעמד הורות

לניגודים אלה.
אד כמה זמו יוסיף להחזיק מעמד —
דבר זה מוטל בספק לאור המתיחות הגו?
נדה ביחסים חאגגלו�אמריקאיים במורח

התיכון.

תודי בולגרו!
(סוף מעמוד 2)

א,;ה מוצא יהודים סגני�מיניסטרים. ויהו�
דים שליחים מיוט�נוח, וחנרים נמועצות
העממיות, ופרוסיסורים, וקצינים, ואמגיס,
וסופדים ועתונ^ים, !וקו. הקווסיפטוריה
היהודית בבולגריה מוציאה עתוניפ משלה,
בית החולים הטוב בארץ הוא בידרה הי-
, שה! קם וצויד בכספי המדינה והק� ד, די
הילד, היהודית וה"ג'וינט"! הקהילה היהו�
דית מקימה בתי ילדים, מארגנת קייטנות
ואולמי קריאה — כל זה בתמיכה ממלכתית,
וגם בתי הספד היהודיים נתמכים ע"י המ-
דינה. הקוגסיסטוריה המרכזית והממשלה
מעניקים הקצבות קבועות למוסדות�הזית.
נוקטים אמצעים מיוחדים לפיתוחה הכלנלי
של האוכלוסיד, היהודית. הריפורמות הסו�
ציאלי0טיות החדשות, המשנות את דפוסי
החיים בארץ, הכגיסו את היהודים למעגל
הייצור. ביעורתד, הפעילה של ממשלתנו
ובעזרת התרומות היפו תשל ה"ג'וינט" הא-
מריקאי שסיפק לנו את הציוד שאיגו מציי
אצלנו, נוסדו עשרות קואופרטיביים, יצ-
כל1סיה רניים, המעטיקים חלק ניכר של הא,
היהודית. יהודי בולגריה נכנסו לחיים חד-
שים, ושכם אל שכם עם אחיהם הכולגדיים
הם פתחו במאבק נמרץ לבנין הסוציאליזם

בארצנו.
והנה קמה מדינת ישראל — תקומה ע•
איפשרה אותה, כשורה ראשונה, התמיכה
העקבית מצד פסס"ד — ורבים היחידים
שיצאו את נולגריה, שהכירה
מהרה במדינת ישראל הצעירה, הניחד, לי�
הודיה חופש גמוד להחליט, אם רצונם ללכת
או להשאר. דנים מן הזקנים, שבניהם או פ�
נותיהם עלו לארץ�ישראל נתקומת הפא�
שיזם, השתוקקו לחצטרף אליחם. וגם אח�
רים, מלנדם, הצטרפו לשורות המהגרים
— חנם סוחרים לשעבר, שנטגעו מאמ�
צעי�חהלאמ"ה וירשתה עליו*! ההסתגלות
לתנאים החדשים. נכל המקרים הקלה ממ-
שלת חזית�המולדת על יציאתם, ואפילו
נתנה להם את אניותיח המועטות למסרה

זו.
כ�25 אתווים של האונלוסיה היהודית
הקודמת נשארו עתה ככולגריה, והם זוכרים
היטנ, מד, ענר עליהם ומי שם קץ לעי�
גוייוזט. אגו, היהודים, הננו אורחים נאמ-
נים לרפובליקה העממית הבולנרית ויודעים
היא מבטיחה אנחנו להעריך את החופש ש
לנו. הננו מוכניס לתסוס את מקומנו נשו-
רות הלוחמים על חיים טונים יותר, על

חשלום, על סוציאליזם.

I ת ו ג ו ת 1" ב ע 
השקה נפשם בהון
הקואופרטיבים

ב0יאו\ גמלי הוזגוטיטז "הבו'
, <\וג\1ן vumtn הו�אטי קר"
מיוגי אוזמיול .בגזיליווימ לא טלו
ר• מייליווים טעןו̂א בי אמ !"
גויביגו" והוא \זוב<ז הטילוז גזנזינז
דגו?א גוליהגז ו... ,0י\\י\\ .בןןר•

, ... בנות"
וכך ואוזר בנזאוזר .�

"..,אם עלית ערד של ננס מצדיקה הטלת
מס למדינה, מדוע תצטמצם הטלת מס רק
על עלית ערד מקרקעין ז אין כל טעם
להבדיל לטובה עליה בעדך מניות. יתד על
כן, לגבי הקואופרטיבים לתחבורה יכולה
הממשלה להצניע על עזרה ממשית- שהוג-
שה להם בכל הו מנים. קואומדטיבים אלו
מחזיקים ניחיהס נמשך זושרוזת נשנים
מונופול על התעבורה והתחבורה בישוב
ובמדינה; כשהיו קואופרטיבים אלו זקושיפ
להלואות, לא קפצו מוסדותינו את ידפ
ומהזזו להם אשראי ביד רחבה. הללו השי
mp את כספם במניות, ופרט לשכרם
והכנסתם, והם השתברו יפה, עלתה י.ש
ערד מניחם. אין עינו של אדם צרח בהכ-
נסותיהם. אבל במה חטא אדם שהשקיע
את חסכונתויו במגרש או בבית, ללא
עזרה, מונופולין או סיוע ממוסדות לאו�

מייפ ז
גלוי וידוע, כי הממשלה לא תגש להטיל
את המס על ערר מניות הקואופרטיבים, גפ
אפ 1*גוצא שיש צדוק לכך. וכל כך לא
מתוך יחם מיוחד לחברי הקואופר«יביה
הקרובים לד, בהשתייכותם חמפלגתית, אלא
מפחד שמא תנרום פגיעה כזו לעליה בשר
דות האופוזיציה המפ"מית. אולפ דוגמא
בולטת זו של איפה ואיפה במשק מלמדת
הרנה על הקו העקמומי של ממשלתנו בת�
»�סתד, המשקית והפיםקליח, if *שר
לא לאורך ימים תונל להתנודד עליו, ללא

פגיעה מסוכנת במשק המדינה..."

צבא "שהושמד" כליל על�ידי
התעמולה האמריקאית מכה

את משמיציו
Dov או11זול *ura "חירות"
לואיוו וזנוויו וזנווזוו האטיר\?אי "
:וזודגוווזיהנז פגגזגו ריס^אץ"י ובו
י של הוזרוכויגז�גזג-יאשימגויוז וא
ו וניחם האוזויןןאייגז על מלחמת

?. ww וזה .\\\ '
"אוגוסט" 1947 — הצבא היווני המלוכני
מחסל את כנופיות הגרילה המנוצחות ?—

אומרת אחונה.
- מרץ 1948 — "נצחון גדול על אנשי הג

רילה בהר אולימפוס".
אוגוסט 1948 — ראש המיניסטרים סו�
פולים מוסד : "אנשי הכנופוית ועומדים

על ברכיהם".

דצמבר 1948 - .סר החוץ האמריקני
מועל מודיע : "הצבא היווני קדוב מאד

לנצחון מלא". -
מדץ 1949 — הנשיא טדומן מוסר, כי
"ישנס סימנים שהמזל ביוון העגה עורף

לאנשי הגרילה".
מאי 1949 — אחוגה מודיעה בי "אצל
הפרטיזנים מורגש מחסור גדול באנשים,
— שליש הלוחמים שלהם מורכב עכשיו

מנשיט*.
יו)ני 1949 — .האינפורמציה שהגיעה
ל"סטייט דסדטמנט" מוסרת סוף סוף

השתנו פני הדברים והמורדיפ פובםים".�
אוגוסט 1949 - «11דל ומין פליט 0ו«ן
בי המורדים חיוונים נחלו תבוסה סו*ית».

מח יודיעו בעתיד הקרוב ז"

הערות ותגובות
(סוף מעמוד בי)

לכך יש להוסיף עוד תגאי קטן לשידוך
מטעם הנעל דנר העיקרי, כלומד המחותן
(מעלי ההון) הזר ד. סריש יו"ר ההסתדרות
ד,צי!נית באדה"ב שזיכנו נניקורו ואה
עצמו אפוטרופוס לכיסם של עשירי אמ-
ריקה המבקשים להשקיע אצלנו אלא.. אלא
מד, ז טריש אמר בגלוי לב : מדינת יש-
ראל צריכה להצטרף ל"תננית מרשאל".
אולם מעניו ביחוד הוא הסיפא של ד,ב�
רזות פדי'8. והיה אם ניכנס תחת בנפי
השכינה המארשאלית אז נזכה להשקעות
בשווז! ראשונה כגונה של... 10-15 מילי! ן
דולאר. סכום זו; קטן בהרבה מהכסף המוב'
רח ע"י הקאפיטליסטים הישראלים לחוץ
לארץ ולא כל שכן מאותם 150 מיליון
הלירות הנחוצות לנו לפי הערכת ברנשטיין.
לאור זה מתבלטת עוד פי כמד, העובדה,
שכל הרעש של הבורגנות ודבריה על
... הוא פשוט שאנטאז'ח "ההון הזר" וכוי
לצרני השתלטותם הגמורה על המדתח

הצעירה.

ו י ד ר
ל א ר ש י י  ר ו ד י ש

יומ שלישי. (13.9.49).
06.50 געימות בוקר 07.00 חדשות
בעברית 07.15 געימ,ת בוקר 07,45 .קונ-
צרט זעיר' 08.30 תבגית ערנית 10.30
תכנית פרפראות 11.00 מאולם הקונצרטים
12.00 מוסיקה לשעת העבודה 12.30 תכנית
למאויניס 13.00 "קול ירושלים לחייל"
13.30 חדשות נעברית 14.00 חדשות באנ-
גלית 14.15 ?תננית ערבית 15.00 חדשות
בצרפתית 16.00 מוםיקח לשעת חנופש
16.30 אינטרמצו ליד הפסנח|ן� הפעם :
פאול שלזינגר 16.45 אנדרי קוטטלנץ ותו'
מורתו 17.00 פרקי זמרה 17.30 .קול ירו-
שלים" 17.30 "קול ישראל" 18.00 חדשות
בעברית 18.30 .קול ירושלים" 19.00 .מעו-
לם הספורט" 19.15 תכנית ערבית 19.45
חדשות בטורקית (בגל 43,9 מטר) 20.00
"קול ישראל לחייל" 20.30 חדשות בעברית
21.00 תזמורת "קול ירושלים" 22.15 חדי
שות באידיש 22.30 חדשות באנגלית 22.43
"מוסיקה האחובה עליגר' 23.00 קצור החד-
שות בעברית' 23K05 "מוסיקמ האהובה
I עלינו". ' ו

/לחובבי הסרט הסובייטי
תכנית השבוע בארץ

עד 15.9.1949
זיפו!, "אורה": ויחזיקו 'טניס באחת

דדה, "בית. העס": מורה כפרית
�אשון לציון, ^נעטן": חחתקפת

זור, "טשמר�חשבעת": סילוח
רמלה, "אילו!": .קשת בענן

לוד, "החמשה": זויח
:בעתיים, "סטודיו":

סיביר אר'ז הפלאיש
מת השרון, *בית הפועלים":

1̂ ג<יגסה y|
. *רצוליה, "שרון": פרח הסלע

.תניה, "מגדלור*:
חיא מנינה על המולדת

כפר ויתקין, "בית העם":
אדמירל נחוםוז"
זכרון יעקב, "שומרון": (ב חאומח
עתלית: "עתלית": הנברדיח חעעירח

נשר, "עין נשר": אסירה 217
עפולה "אביב" חאינרת חאבידח

tfj תיאטרון r
*�IHg fifl

הצגת אורחים
מרסל מרסו
פייר םוניה

, . פריס
בפנטומימות

ום נ' 13.9 "ר!ן אווגזול !וליוי"
 ב�8.30 במונרבי תל�אביב
ום ד' 14.9 "רק אוזוורד וולחז"
�8.30 באולם "נעמן* ראשו( לציון
ום ה' 15.9 "ר? א\11זול וולדו*"
 . ב�8.30 במונרבי תל�אביב

הצגות פרידה
למרםל מרםו ופייר סוניה

בפנטומימות .
התחלה הח»ות הינילוח ב�8,30 בערי

חופשת הקיץ מ�17.8 עד 81.8
,שטר השטרות ?אשר לשלמה',בקרוב הקומדיהה מוסיקליו!

-
התאחדות מלי"זמולמ

תל�אביב
אופיר" — וזאגךב בכל חדרו ן3;

-י? וזנוילוז גזו�גווגוז אוריון"-
אידיליזז להודית ,'אלנבי" —

איוייוי*
"אסתר" — ווווגיוז !ווזר

,U רנה" — וויי אל. ויולנזו\"
IB �! "מגדלור" — ח0זלג וזאוזרו\

וווגירוז יולסנז פיל*
מוגרבי" — וויי וזו�סר ו12

עדן" — הנודד וזו; וזבאונמיי (1}
הר יונו ג' ו. בדרך לראו

2. רוועיכוו חליוזוז

יפו
יפאור" — גואוז גברייגו וווורוו איזה

, ד', ווז.• געור ווגורלו ג'
"נגה" — בווורת וו\ וזוומרכוז

, \\זי.• ונויכה \ז!יו1ווינו ד' , ג'

מרכז קופת-חולים
מודיע

arm חלוקת התעודות
לבוגרות בית הספר

דאח�ות
בביה"ח ע"ש ביי^יגסון,

(מחזור יי).
בביה"ח המרכזי בעמק —

י) עסולה, (טהזור א

יתקיים ביום שלישי י"ט
אלול תש"ט 3.9.49 נ ב'טעה

20.00, בביה"ח ביליגסון.
אוטובוסים יוצאים מתצ� ,
אביב בשעה 7.30 בערב מרח'

בן עמי 14.

כל,'בוגרות המחזורים
הקודמים מוזמנות בזד•

להשתתף בטקס.

זיז. n j ו מ י
חייט לגברים וגברות

מבחר נדוצ של אריגים
ירושלים, רחוב הםולל מם. 3

רומא. 12 (סט"א) — בפספיבל הריקו-
דים הבינלאומי בוונציה נערכד, בפני 15
אלף צופים הופעה ראשונה של קבוצת רק�
דגים ישראליים חוד הצלחה רבה. הקבוצה
תחזור על הופעתה, גם הפעם יחד עם נצי�
גויות אחרות. כיום אי. ביום ב' תיתן
הקבוצה הישראלית הצגה מיוחדת בכיכר

המפורסמת ע"ש מארכוס הקדו«.

הצלחה לרקדנים ישראליים
בונציה

1»ד1ד

ML12J2IL
תל�אביב

תא הליגה והשכונות
נפגשים הערב בשעה 8 בדיוק,

במועדון המפלנה.

תא עובדי הדפום והמערכת
נפנש היום, יום ג', כשעה ש

אהח"צ במערכת.

ראשון לציון
קיום בשעה 8 בערב

אספת סניף
על סדר היום: י

המשר הדיון על חחימר לקראת
קועידה.

סניף נתניה
:שלחו פלקטים. נא לקבלם בקיוסק.

באר שבע
הערב

ישיבת התא המפלגת י
בהשתתפות הבר מזכירות המחוז

אסיפות מטעם המפלגה
הקומוניסטית הישראלית

במחנות העולים

נתניה — בליל שבת, 16.9.49
. כשעה 8 בערב,

בבית העולים
הרצאה ביידיש ובצרפתית
.אירגו : יהושע המרצה

בית�ליד — בשבת, 17.9.49,
בשעה 10 בבוקר,

בבית העולים
הרצאה ביידיש ובצרפתית
: יהושע אירגו המרצה

רעננה — בשבת, 17.9.49,
בשעה 10 בבוקר,

בבית העולים
הרצאה ביידיש וספרדית
המרצים: משה ברקוביץ
משה מטלוו

הסיעה הקומוניסטית
בהסתדרות

הופיע כרוז בעניו תביעת
הפועלים להסדרת אספקת�

המזון
הכרוז הופיע בעברית וביידיש
חברי הסניפים חייבים לחלק את.
הכרוז במקומות העבודח ובבתי�

החרושת.

הועדה המקצועית בנצרת
ישיבת חברי הועדה המקצועית
בנצרת תתקיים בחיפה ב�14 בספטמ-
בר כשעה 10 בבוקר, בהשתתפות :

וזיז� אסתר וילנסקה.

הועדה המקצועית בחיפה
ישיבת הועדה המקצועית המקומית
ההיפאית תתקיים ביום רביעי בשעה

: 8 בערב, בהשתתפות
nn" אסתר וילגםקה•

j תיאטרון קאמרי
, הערב "רק אתמול נולדה" בשעה 8.30 י
j במוגרבי תל אביב. י

ו



ויכוח סוער על מצב האבטלה בתל�אביב ויפו
̂�אביב בועד הפועל עוד מועצת wis" ת

א. וימסקה: "•ש והתנגד לפיםורים ולהלחם להרחבת העבודות הציבוריות והתעשיה ולמתן סיוע למנומל'ס'
בישיבת הועד הפועל של מועצת פועלי תל�אביב אמש התנהל ויכוח חריף בענין מצב

העבודה בין נציגי מק"י ומפ"םלבין נציגי מפא"י.
וישניאק מלשכת העבודה מסר כי ישנם בתל�אביב בממוצע 3.300 דורשי עבודה ליום.
כתוצאה משביתת השבת של מזכירי הלשכה בעירית ת"א הובטתו עבודות צבוריות לק-
רוב ל�1200 איש, ואם יונהגו חילופים תינתן עבודה תלקית אולי י ל�2000 איש, העבודות

תימשכנה רק עד 31 בדצמבר שנה זר אסתר וילנםקה, נציגת מק"י, תבעה שהמועצה תתנ-
גד ליבוא סחורות הפוגעות ביצור. המקומי ולא תרשה לבצע פיטורים שרירותיים. כמן כן
תבעה סיוע מידי למחוסרי עבודה' מוחלטים. בראשית הישיבה הציעה הח' וילנסקה כנקו-
נין, מתכת. וליתר הפועלים .לתוספת מזון לפועלי ב דה נוספת לסדר היום את הדרישה

העובדים עבודה פיסית קשה.
ב י א ל ו פ ו ל ס ק י (מפ"מ) הדגיש בי
מספר חמובטליס יוחר גדול בהתחשב
עם יושבי המחנות. הוא ציין ני העליד,
ירוה ל�14 אלף לחדש במקום 25 אלף:
א התנגד לאימפודט סחורות מוגנות ה
הצביע על האחוז הגדול של העיטורים ו
ממקומות עבודה. ביאלוסולסקי תבע

שהמובטלים• יבואו להסתדרות בבדי שזו
תילחם למענם להשגת עבודה.

י ן (מפ"ם) תבע שההס' י נש ט  י  י פ 
תדמה תגיב על הפיטורים.

ה (מק"י1 צייגה בי ק ס נ ל  י ר ו  ת ס א
חתכנית שהושגה היא חלקית בלבד ומבטי•
חה רק עבודה זמנית לחלק המובטלים בל-
בד. במו כן אין זו קליטה יסודית של
חמובטלים ואסור לטשטש את חומרת חמ�
צב. הפיטורים כרוכים ביבוא סחורות מוכ�
נוח, בלומד השלמת הממשלה הם לחץ בע�
j לי ההון הזרים הרוצים להיטטד מסחורו�
ת-�הם על חשבון הגדלת האבטלה אצלגו.
הח' וילנסקה תבעה אח הדרישות הב-
אות: ראשית. המועצה חייבח לחתנןגד

לגיטורים שרירותיים. שגית, יש ללחום
להגדלת העבודות� חציכוריות. שלישית,
לתבוע סיוע מיידי למובטלים מוחלטים,
רביעית, לפעול למען הרחבת התעשיה
שתקלוט את המובטלים באורח יסודי. לשם
מימוש הדברים האלה תבעה הח' וילנסקה
שמועצת פויעלי ת"א תתייצב בראש מלחמת

המובטלים לעבודה.

. (מפ"מ) אמר כי איחרו עפ ן י ב ו ט
ההליבה לרוקח, האבטלה היא המהלה ק-
שר, ביותר. המעבידים מתטזנים להעמיד

את חסועלים !על חברבים.
- י (טפא"י): מספר המובטלים יו ד ו א

רד. המצב לא בל נד רע.

ו ו י י נ ר (מפא"י): יש עוגות של אב-
טלה, ',ד• דבר רגיל.

ט ר (מפא"י) סבם את הוויכוח וט- ב ש
ען כי אין כסף ובי אי א»שר להגשים את
תביעת חח' וילנסקה להרהיב את התעי
שיה כיוון שאץ אמצעים לכה הוא הודה,
כי הסבים לעבודות בלתי פרודוקטיביות
כיוון שהיו יותר זולות. שכטר שאל אפ
האופוזיציה השמאלית מסכימה לשיטת

הייצור של מזדה אירופה.
: שם אין רווחים למעבי- ה ק ם נ ל י ו )
!) אם בי שבגזר הודה בעצמו שאסור דים

להרשות מהשמד שאננות.
החלטות בעניו מצב העבודה תתקבלנה

בשבוע הבא.

(!ליה במחיוי מלפפונים
ועגבניות

בצו המתפרסם היום גקבעו מחירים חדי
שיט לעגבגיור" מלפפונים וחצילים. לרגל
סיבת עונתיות הוזל מחיר החצילים ב�5
מ ל .תועליר, מהןר העגבניות ב�5 מיל
לק"ג. מחיר המלפפנויס העולה ב�15 מיל.
החל ממחר יהיה מחיר החצילים 50 טיל
הק''ג, עגבניות משובחות 85 מיל, עגבניות
מל. מלפפונים משובחים 90 סוג ב' 60 
מיל ומלפפונים סוג ב' י 55 מיל חק"ג לצר-

כן•
גקבע מחיר מכסימלי לבטגים בלתי
' המחיר יחול גם על תוצרת מקו- קלויים.
מית וגם על בטנים מחו"ל. המחיר לצרכן

יהיה 300 מיל הק"ג.

מבונה בצמות מבא", בקשו להגשמת
ההחלטה על חסמת וועד� הייצור

תל אביב יום כ' — מאת סופרנו.
בידוע החליטח מנהיגוח פפא"י להקים
יעד יצור בבתי חחדושת. לאחר קבלת
ההחלטה וכינוסים דביפ התבדר, שמנהיגי.

מפא"י עצמם אינם יודעים כיצד להוציא את
ההחלטה לפועל. הפיבה למבוכה היא בכן,
שבעלי בתי חחרושת מוכגים לדת עם
הפועלים דק על העלאת הייצור והגברת
הניצול ואילו ועדי הפועלים נאלצים
לדון על הטבת תנאי העבודה ושיכלול אמ-
צעי הייצור ומעוניינים שבסמבות ועדות
הייצור יחיה פיקוח על הקולקולציות של
בעלי המפעלים לאור המצב הקיים בך�(
בים מבתי חחרושת בארץ. בגלל מתיהות
זו אין מנהיגות מפא''י יכולה להגשים
תכגיותיה, הממונות בעיקר לשרת

את עניני המעבידים.

118 לשכות סוציאליות
ת כיום ליד משדד הסער בישר- קיימ
אל. , ,
עד הקמת משרד הסעד היד, מספר הלש�
בות הסוציאליות 65. מספר הלשכות
לעולים הוא: בכפרים נטושים — 35!
ני עולים בישובים קוימ^ם — 8! בש0:

8 לשכות למיעוטים.

המסעדות בבתי הספר
מטעם מסעל�ההזנה שליד משרד �.ס-

עד במדינה — גפחחוח היום (יום ג),

L'M'n בית חרושת לדשנים
הוקם במפרץ חיכה

היפה יום ב" — מאת סופרנו —
ממעל לדשנים והמרים הימיים שונים
ה!קם במפרץ חיפה. את בית החרושה
הקימה חברה בעלת הון של 550 אלף
: ,חברת האשלנ, , בה משתתפים י ל"
חברה ישראלית כלכלית (יהודית —
אמריקאית), קבוצת השקעות אפרי-
המשביר ? ישראלית םיק"א ו" קאית-

המרכזי".
במפעל כ�80 עוברים ב�3 משמ-
רות. לפי שעה עובדות רק 2 מחלקות,
האחת ליצור חומצה נפריתנית המיי�
צרת 30 ט! ן חומצה ו�3 טון אולאום
ביום. המחיקה השניה מייצרת 30

מון סופרפוםפט במשמרת אחת.
בקרוב תוקם מהלקה נוספת לי-

צור אשלגן.

חוק חינוך חובה וחינם
(סוף מעמוד 1)

מפ"ט הציעו, לבטל גמה סעיפיפ מתוף
m החיגוך של ממשלת המנדט, בנ� ĵ
לל0 את הסעיף לפיו טעונח הוראת עב-
רית ליעובים והוראת ערבית ליהודים
ר, לצעד אישור ממשלתי, מפא''י ד,ת*̂ג
ם פורמליים של ,"חוסר זמן" זד, מע̂נ

להכנס לדיון על הסעיפים.
,,חירותי' הציע*', להגביל את תוקף
החיק לשנה וו בלבד. הציונים הבללייס
הציע לדתות את הפעלת החוק לשנה הב-

אה. שתי ההצעות גדחו.
לפני ההצבעה על חחוק הושמעו הודעות
מטעם רוב הסיעות. בן גשא אח דברו
ז. שזר, שר החיגוד, שציין כי 100 אלף
ילדים גכגסו השגה לבתי הספר, לעומת
66 אלף אשתקד. 15 אלף ילדים ערבים
פיכחים השגה בלימודיהם. דרושים היו
700 ; מורים חדשים אשר גוייםו בחלקס
מבין החייליים המשוחררים וחעולים חח�

דשים. .
חוק חינוך חובה גתקבל ברוב קולות

הקואליציה, מט"פ, ו"חידות".
נגד החוק הצביעו הציונים הכלליים בל-

בד. מק"י ומניעה.
שר החינוך הבטיח החזרת

תלמידים קומוניסטים לבה"ם
בתשובה לשאילתת הבד הבגםת ת.
טובי, הבטיח שר החמור בי ביח הספד
הממשלתי כעכו יחזיר שלשה תלמידים
ערבים שגורשו מבית הספר הקתולי הפרטי
בגל* השתייכותם $בריח הנו«!ר ד,ק!ז�

מוגיטטי.

שאילתא בענין האיחורים
בתשלומי החיילים

שר הבטחון "מכיר בחשיבות לשלם את
משבורת החיילים ומשפחותיהם בזמנה! בח�
דשים האחרונים "השתפר" המצב בשטח
זה — נאמר בתשובת השר לשאילתח

בכנסת• ,
פה אחד קבלד, הגגסת הגבלות על
זכות השיחרור בערבות. זבות זו שמורה
מעתה, כמקריב של נאשמים במעשה מנו-
גה — רק לנשיא בית המשפט או לזקן

השופטים אשר לפגיו יובא המש^ט.

הודעה רשמית
לשכת העתונות הממשלתית מו-

דיעה :
אתמול (יום בי, בשעה 6.25 בערב,
בזמן ישיבת הכנסת, גמצא ביציע
לקהל איש אשר ברשותו נמצא סטן

ומחסנית מלאה.
.סדרן הכנסת 3עזרת שניים מבי;
הקהל הוציאו את הסטן מידי האיש
ומסרוהו לידי אנשי משמר הכנסת.

חקירת המשטרה קבעה, כי האיש
— אברהם צפתי, בן 24 —� אינו
שפוי בדעתו. לפני איןה זמן שלח
לחברי חכנסת תכנית מודפסת מבול�
בלת על הקמת י בית מקדש לארנון
האומות המאוחדות בירושלים שה-

כנסת תדון על חתכנית הזאת.

| מ. נ. נ"ת קוראת והחרם תוצרת בי ח
י שבעל1! מסרב לחתום על החוזה הקולקטיב1

| פתח�תקוח, יום ב' — בהודעה
, לציבור קוראת מ.פ. פתח�תקוה לח-
! הרים את תוצרת בית התרושת למר-
; צפות "משכן" שבעליו מסרבים בעק�

1 שנות לחתום על חוזה חעכודה
 לקטיבי ולהתתייב להעסיק רק םוע�
הקו-

j לים מאורגנים.

בית הרושת זה מקבל פועלים בל-
תי מאורגנים ומעסיקם בשכר ירוד,
וללא כל זכויות םוציאליות. בעלי�
בית החרושת מסרבים להצטרו* להס�
כם העבודח הקולקטיבי הארצי, ש-
בין בעלי המפעלים לייצור מרצפות
והאיגוד הארצי של הפועלים העובדים
במפעלי ייצור תמרי בנין. האיגוד ה-
מקצועי, ולשכת חעבודה הכללית מנ-
הלים מזה חדשים מו"מ עם בעלי בית
חרושת זה אר הללו מסרבים לחתום

על החוזה.

בלחץ הפועלים ביטל ד.י1סף
קיצוץ מנת הבשר הנוספת
אביב, יום ב' — מאת סופרנו — נכונותם של מפועלים תל�
העוסקים בעבודה קשה ומפרכת להלחם •נגד קיצוץ מנת
הבשר הנוספת ע"י משרד האספקה והקיצוב אילצה את השר
ד. יוסף לבטל את הקיצוץ. השר הבטיח שהפועלים יוסיפו

לקבל חצי ק"ג בשר לשבוע כמקודם.
מחאה גמרצת נגד קיצוץ מנת הבשר
הגוספת לפועלים העובדים בעבודה גו6�
גיחו מפרכת — הושמעה באפפת פועלים

שחתקיימה בשבוע שעבר.
עד כה נחנה חצי ק"ן; בשר לשבוע כתו�
ספת לעובדים עבודה קשה. לפני זמן מד,
החליט משרד האספקה והקיצוב לקצץ את

המנה כדי חצי ק"ג לחודש.
באספה ציינו הפןעליט בהתמרמרות את
העובדה, שרבים מבין פועלי הנפל מדגי-
שים שכוחותיחם חולבים וכלים בגלל חוסר

מזון מספיק.

הציעד האחרון של קיצוץ מנת הבשר
מוכיח כי אין הממשלה דואגת לבריאותו

של חפועל.
האספה ההליטה להכריז שכיחה, א0
הממשלה לא חבטיה לעובדים עבודה קשה
את מגת המזון המיגימלית. בן הוחלט כי
העובדים על האגיות לא יחזרו ליבשה, אם

לא תתמלא תביעת פועלי הנמל.
ביום חמישי שעבד שוגרה משלתת לשר
הדספקה והקיצוב ד יוסף, משגוכח השר
שהפועלים מובנים להלחם על סיפוק תבי�
עתם הצודקת נסוג השד והבטיה שהפועלים

יקבלו את מנת הבשר כמקודם.

שלה ניסה להתאבד
ירושלים יום ג' — ,עולה חדש נישה
לאבד עצמו לדעת במסדרון האוניברסי�
טה ע"י כר שחתך את צווארו בסכין גי-
לוח• לאחר שנהבש נלקח לתחנת המש�

I .טרה

משדד' mm ר«מלח«ה לרשות הציבור
215.49 עד ערב ראש השנה תש,1

'לאלה שעדיין 'עם סיום פעולת הביצ,ע של מלווההמלחמה, וכדי לאפשר
לא הסדירו את חתימותיהם בבנקים, וכן לאליה שמכםתם נקבעה בוועדות
נשיאות מל- ' הערעורים ועדיין לא הסדירו את השתתפותם — 'החליטה
ווה המלחמה להמשיך ולקיים חלק טמשדדיה לשירות הציבור עד יום 1',

י (23.9.49),שעה 11 לפנה"צ. ערב ראש השנה תש"
המשרדים יהיו. פתוחים במשך כל ימות השבוע משעה. 8 בבוקר עד 3

אחח"צ, פרט ליום שלישי בו יהיו פתוחים מ�8 עד 1 ומ�4 � 6 .אחרי,
הצהרים. ביום ששי משעה 8 בבוקר עד 1 אחה"צ.

יש לפנות בשעות הנ"ל למשרדי המלווה: בתל אביב, רחוב לילינבלום
41, חדרים 62 ו�73 ובערי הארץ ובמושבותיה למשרדי המלווה.

ביום ששי 23.9.49 אחרי השעה 11 ;לפני חצהךימ יימסרו למשרר
האוצר כל התיקים של אלח שלא סידרו את חתימותיחם ולא מילאו אחר

החלטות וערות הערעורים.
במשך התקופה עד ה�23.9 ניתנת האפשרות לכל אלה אשר עדיין לא

קיבלו חעודות מילוי החובה להשיגן לפי הכתובת הנ"ל.

רות הכללית של מלווה המלחמה. המזכי

חברת "הובלה' חו"בה
בתשלום פיצויים לעובדיה

יירושליס יום ב' — בית הדין המחוזי
אישר את פסק דין הבוררות ביו חברת
"הובלה" לבין מועצת פועלי ירושלים.
לפי פסק דין זד, יקבלו פקידי ונהגי חברת

"הובלה" כפיצויים עד סוף שנת 1949: גר
נוסים, דמי הופשר, ואחוזים מקו$ח הפנס�-ד,

I .בסך של 10000 ליי

הודעת תופיק טובי
(סוף טעסוד 1)

כזד, במקומו. של הסוכן הנאצי, המופתי
. שן. ה

הכישוף האכים מופיע לעיני הוזמונים
הערביים באיצטלא של "מציל הפליטים"
ומנסה ע"י כד לרבוש את אמונם ותמיבתם.
בדי לסייע בידו במלאכתו זו הסכימה
הממשלה להחזיר ארצה כמה מאות איש
לטי רשימה שהוא יערכנה. ואכן הגיש
הוא לא מכבר רשימה כזו לממשלה יכל
אלה ששמותיהם נקוביפ בד' דשאים עתה

לחזור לישראל.
לפני זמן מר, נסע חבישוף. בהסכמת
להסויד הממשלה, לסוריה וללמון כדי •
שם אח שובם ארצה של ידידיו !אנשי
שלומו פיאודלים בעלי אחוזות וסוחרים
גדולים. בעזרת כל אלח מנסה הבישוף'
לרכוש את לב העם, נעורת חממשל הצ�
באי מופיעים אגשי שלומו של הבישוף
בגליל לעיגי העם ככוח היחידי המסוגל
"לפתור בעיות" הקשורות בשלטונות הצ-

באיים.
הנה כי פן מועלה הבישוף כ"מגהיג"
רב�השפעה וכמשקל נגדי להנהגה הפרו-

גרסיבית החדשה של ההמונים הערביים.
חשוב הוא, בי הצבוריות היהודית תדע
את האמת אודות בישוף זד, המנחל את
ד,מ0ע האגטי�קומוניפטי ושואף' להיות למג�

היגם "הרוחני" של ההמונים הערביים.
בידידו הטוב של המופתי ביקר הוא
אצלי? פעמים אהדות, ב�1946 1947 ו�1948.
בשלהי 1947 גילה הבישוף פעילות רבה
בהקמת "האגודה הנוצרית בהיפר,", אשד,
יחד עם האגודה המוסלמית בחיפה, ארגנה
את קניות הגשק ואת הסתנגותס מארצות
ערב של שכירים ל"מלחמד, ביהודים". לא-
חרונה ביקר הוא אצל המופתי במרץ 1948,
ביקור שגוצל להגברת? המלחמה בוהו�

i .דיס
זהי האדם העומד כיום בראש המערכה

האגטי�קומוניסטית והאנטי�פדוגרסיבית
בקרב העם הערבי בישראל ואשר בעזרתה

הפעילה של ממשלת ישראל, מנפה לתפוס
אח הגהגת ההמונים.

זוהי המציאות המסתתרת מאחורי מסע
הלעז המגוהל ע"י "הוד מעלתו" הבישוף

האבים.

אלטמן, המלך ג'ורג' 1 טל, 3791
"אחד העם" קריסטל אחד העם 51

טל. 3851
שלוגר הרצל 18 טל 5064

ד"ר כלנק "ד'תקוה" בן יהודה 41
טל. 4587

ירושלים
אופלטקא מחנד, יהודה טל. 4021

המזרח. רובוביץ מאה שערים

חיפה
הבריאות, רחוב הרצל 55 4063

תורנות בתי מרקחת
תל�אביב

מ"מ המגהל הכללי של משרד הבריאות,
שוחרר, לבקשתו, מתפקידו במשרד הראשי
בקריה ועובר לחיפה, בתור רופא ראשי
0לשכת חבריאות המחוזית, במקומו של
ד"ד ב. גיםנבוים, שפרש מתפקידו. עפ
פרישתו של ד"ר גיסגבוים מהעבודה הביןע

לו ד"ד י. מאיד, המגהל הכללי של מש� ו
I �דד הבריאות, את הערכתו הרבה על עבו
דתו הפוריה בשדה הרפואה הציבורית. י

ד"ד פ. נואק

שהופעתו החלה באוגוסט ש ז. יופיע
בשבוע הבא, הופעתו החאחרד, בגלל הר-
חבתו של הירחון שגופף בו חומר כפול
מבקודט? ובן מפני, שהירהון מודפס עתה
בירושלים, ע"י המדפים הממשלתי, לשם

עד!ד• התעסוקה בעיר.
בגליון השני בא הומר דב שבמשך גל
הזמן ?חל עליו "אפול", והיה אסור לפר-
סום, ?כןנון המספרים על התהבורה בדרכים,
רכבות, תעופה אזרחית, דואר, טלפון,
פרטים מלאים על סחר החוץ במחצית הש�
ניד. של שנת 1948. והרבע הראשון עלי
1949. כן באים כירחון פרטים ומספרים
יעל הייצור בתעשיה, האינדקס, חתעסוקה,

שכר העבודה וכו.
הירחון הוכן ונדפפ הטעם לפי שיטת
הצילומים החדישה — שיטת "פוטו�לי�

טו".

הגליון השני של "הירחון
הסטטיסטי"

הולכים ומוקמים עתה על ידי משרד
החינוך והתרבות, פועדוגי הגוער הרא�
שונים, שסביבם יתרכזו בני הנוער הער
ל:ה ושבתוכו ימשיד ד,',וער הישראלי
ניהישובים הסמוכים לפעול ואזדק הק-
שרים בין הנוער הישראלי והנוער הבא

עם העליה החדשה.
350 בני הנוער הישראלי, שפעלו במס-
גרת "מפעל הנחער לנוער" בימי חופשת
הקיץ במחנות העולים, מסעם מהלקת התר�
כוו{ במשרד החנוך והתרבות, חורו עפ

התקרב שגת הלימודים לבתיהם.

במחנות העולים החדשים

ערב ערב, במשך בל ימי השבוע הזה,
פוקדים קציגי "המשמר האודחי" —
בשם .האגף. ליחסי צבור של משרד הב�
טחון' — אח בתי המשפהות השכולות
בתל אביב ואוספים את החומר להשלמת
התיקים האישיים של לוחמי מלחמת
השחרור, כל תיק איש מכיל תצלום,
שאלון, רשימות על החלל , .כתביו, וכן
שאר חומ רעדבדתי שיש נו כידי להש�
ל ם את הביוגראפיה של האיש, החומר
ד,זה משמש יסוד לסופרים, המחברים על
סמד המיסמכים השוגים את קצור תול�
דותיו של כל אחד מ!וחמי מלחמת חשח�

דוד, ששמו יוגצח בספר יזכור".

"המשמר האזרחי" להשלמת
ספר "יזכור"

ביום ג' (חיום) בשעה 8 בערב תת-
קיים בבית ברנר (חדר מם' 27) ישי;
בה רחופח של וערי הפועלים והנא-
מנים במקומות העבודה מטעם אגודת
פועלי העץ בת"א ויפו, אשר תדון
על הגברת הארגון כאגודה ועל הפ-

עלת קרן הביטוח.

•שיבה דח1פה של
ועד? פועלי העץ

., . ב־2 הא- 727 עולים הגיעו
ניות "ת. הרצל" ו"קרמת". ב"קדמה"

הגיעו גם 100 תיירים.

מד איהוד אבריאל, ציר ישראל
הגיע אתמול. בצ'.ס.ר. והונגריה '

וואשינגטון, 12 (םט"א) — ועי-
דת החירום של המגבית היהודית ה�
מאוהרת ננעלה אמש אתרי שני ימי
ישיבות בקבלת חחלטות דחופות ל-
שם מניעת משבר כספי בישראל,
אחרי שהנואמים תיארו את המצב
הכספי בארץ כרציני ביותר לרגל
ירידת הכגסות המגבית. 'מנהל המג-
בית הנרי מוגטור הודיע, כי בשמונת
חחדשים הראשונים של שנה זו השי-
נה המגבית רק 84 מיליון דולר במזו-
מנים לעומת 120 מיליון באותה ה-
תקופה בשנה שעברה, וכל הנואמים
דרשו מיהודי ארה"ב לדחות לשנה
נוספת את מגביותיהם לצורר הקמת
בניני ציבור של הקהילות במקומו-
תיהם ולהתרכז עתה בעזרה למנבית
המאוחרת למען חיזוקה של מדינת�

ישראל.
הוחלט לבנם ועידה ארצית של ה-
מגבית המאוחדת באטלאנטיק םיטי,
מדינת ניו�נירםיי, ב�25 לנובמבר ל*
שם קבלת התלטות על מטרות המג-

בית לשנת 1950.

84 מילון דולר בלבד נאספו
לגבית היהודית המאוחדת

IfWSl
ארגון נשים פרוגרסיביות ת"א
הערב בשעה 8.30 במועדון "תרבות לעם"

אספת החוג התל�אביבי
סדר היום:

1) עבודחגו במפעל למנת ד.צרבן.
2) לקראת הועידה האסיאתית.

הח' דובה ו

in עצת פ1על? ת"א וימו - ועדנו השיכון ההדשמר? לשיכון ותיק? ההסתדרות נמעוכת
ב�מים בימים גי, די הי, וי, 16.9.1949—13 ירשמו החברים ששמות הטשפהות שלהם מתהילים באותיותכ', לי, מי, ני, סי, עי.

שעות הרשמה 1—8.30 7-^4, ביום שי 1—8.30.
ם של החבר והחברה, כרטיסי מזון וכן תעודות הוכהה על שנת עליתם ארצה. י ר ד ו ס מ על חחברים להביא פנקסי חבר 

החברים נדרשים להקפיד ולהופיע להרשמה רק בימים שנק בעו להם.
הדיון בשאלוני הר,רשמה וקביעת התור ייעשה עם תום כל הרשמה.
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