
אחדי הישיבה 011 ה0!ד*ם אתמול בדאווו-9נה-

? המפורד אתי החיים האזרחיים וה-לים שבפירושיפ לתנאי שביתת הנשק. לפי 'ההסכפ הו-שחוקט ליד עין־גב. השכסוך בשאלה וו מקורו כהבד-"אגו מהפשים עתה פתרון לבעית היישוב החדש ' לאזור תר להחזיר
שבישיבה שאלה היא מה בוללת הגדרה זו.: אני שק וו ה.
הבאה של ועדת שכיתת הנשק הישראלית סורית ש־
— אמר תתקיים כיום ד' יימצא' פתרון לשאלה זו" ?
שבא לתל אביב לאהד הישיבה אתמול כראש פנה. " י ?הבוקר לסופר "מעריב" הגנרל וויליאם דיילי,
'דיילי היד. אופט"מי מאד
ואמר כי אנו קרובים היום ל־
של!ום ייותד מאישר בזמן מן מ־

| טיהר! מיוחדת עם 0ז3ד "מעריב־ |

זמנים. הוא דואה אצל שני דר ו
צדדים רצון טוע ונכונות ל-

פשרה.
גנרל ריילי אמר שהוא הכין
את הקרקע לישיבות אתמול על
ידי שיהות שניהל בדמשק והוא
מבור כי הפתרון יבוא ע"י
וותור הדדי בשאלת היישוב

החדש באיזור עיין גב.

בעית ואדי פוקין
בשאלת ואדי פוקין הכייייז
הגנרל כי ישראל רשאית ליי־
שב את 'הפליטים המוחזרים
בכלל, חבתוכס גם את פליטי
ואדי ©וקין, במקום שהיא מי־
צאת לנכון. מבור החליטה וע-
דת שביתת.הנשק הישמ*לית־
ירדניות (בהכרעת נציג אד'מ)

כי על ישראל להחזיר !*מ מ־
פליטים לואדי פוקין.

אינו יודע על שנוי קו
באשר לשאלת ירישלים ומ־
נויו של נציב או"מ השיב הג־
נדל ריילי כי אין לו כל ידיעת
על שינוי במדיניות של או"מ
בענין זה והיא סביר כי הידי־
עות בעתונים על "חכבדת תיד"
של או"מ כלפי ישראל אינן

נכונות. מבדאללה חצה לוזנר*!
רל ענ8ו "חדך

א'לכםינדריד" מאת סאם סוקי,
סופר "יונייטד פרם".

בחוגי הליגה הערבית מבד
דים שעבדאללה רוצה להכריז
על עצמו כעל חלין* כל המוש-
למים והוא עורר תפנית זיו ב־
פרס, בתורכיה, ועתה גם ב־

צרפת וספרד-
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קת רכוש גנוב".
שליד "גזר הדסה", מקום שם
נמצאים כיום 38 הברים, ביני-
הם י 18; בנית. חוא היה רועה
צאן וכפי חנראח הרבה להרהר
על חזיני שעד, שחיח ייצא

לשדח.
התנהגותו של צפתי בכלא
המשטרה חיתה עד כד! שקטה
ויציבח. הוא מדבר לענין וכל
הסימנים מעידים בו, כי הוא
גאה על מעשהו. חוא מסרב לא־
כול ולשתות, כאחד הצם, —
נוהג שהוא כנראה מקורב ל־

השקפת עולמו.
על כל פנים השיג עתח את
וות תבל. במידה שאפשר לש-םמו בין לילה בארץ ובכל קצ-מבוקשו: שמו וחזונו נתפר־
פוט על פי החומר שנאסף עד
כה בשלב הראשון של הח־
איש הגם שהוא היה מוכן לש־קידה, לא התכוון צפתי להרוג
לוה יד בנפשו הוא, על מנת
"דחיפות ויעילות האידיאה".בה על מזבח רעיונו, אתלהפגין בצורה זאת של חקר־
התגובה בונולט

תיחעת הדאדיו בעולם מסרו
אמש והבוקר ידיעות על נםיץ
'ההתנקשות בכנסת, אולם בצד
פתני חוץ שונים נתבקשורה מאופקת ולא סנסציונית.

אמש על ידי מרכזיהם לשליח
פרטים נוספים על המתנקש.

אברהם צפתי, שנאסר אתמול כיציע הכנסת,
כשביקש, י כביכול,. להתנקש בממשלה, ייבדק היום •על
ידי רופא שעמו יהיה:'לקבוע באיזו מידה משועבד ה־
'איש, ל"איידיאה 'פיקס" ועד במה עלול? מצ3 נפשי זה ל-השפיע על־ מעשיו
י אס י יימצא' אדם האה ראי למעשיו יש להניח, כי
. ההאשמות הבאות: החזקת ,נשק כלי יובאו נגדו

?התאבדות:יךןקסתי&כדזלה: .,נסמן: דשיון;
. העונש הכולל כעבור שלש ההאשמות הדל-ו 393

שכעבור "הדו ?כהרכה מזה ?
. הים נודע כי הנאשם צפתי,
בן 23 המוחזק עתה בבית .הכ-
לא אקר. בתחנת אפ"ק, שחה
בקבוצת. תל גזר:אך חודש.אחד
בלבד. בטרם בא י לשם חיח ב-
חולדה ישם הצטרף לקבוצח
שיצאה להתישבות בתל גזר

שוטר מכניס את הסטן של צפתי לתור המזוודה, שבה
הביא את "הנשק" שלי, את הסטן, יהחיברות לכנסת.

אנכי. *בדז־וים צפתי "
83תיחת החוברת שלו, ,שגו!
עטף את הסטן פרסם אבדזמ 5פתי
. ד&וטיובי'וגרפ"ה שלו, מניתטז .את

להלן בכתבה ולשונה.
אנכי שרוצה ליעץ לכם את
ת ה מ ק- י ,נ ההצעה בנית 
ד ש", שמי א ב ר ה ם אבי
י ת פ צ מ ל כ א ל משפחתי 
אמי צ' ל י כ ה. בן הצעיר

של שלש אחיות ואח אהד.
י בטרם נולדתי בשנת 1925
הורי נסעו ברוסיה בכוונם לא-
רץ ישראל, בדרכם ברוסיה הת־
נגשו בשודדים, את כל רכושם
שדדו יבידים ריקות הגיעי לא-
רץ ישראל. החיים שלהם היי
עד כה קשו שלא יכלי להשאר
בארץ וחזרו בחזרה ובשנת 1926
בגיל אני נולדתי ב"טהרן". ?
שלוש עשרה .שנים הייתי, ש־
אמי החסידה והאדוקה והחביבה
שלי מדלקת ריאות נפטרה וכל
אחת מאחיות, שלי ואחי אחד
אחרי שני התחתנו והלכו. אני
ואבי לבדנו נשארנו. משפחתי
כמשפחת בינוני אבל אדוקה
מאד שאינני יכול לספר על

אדוקתם.
לימודי חיה בהתהלה בבית־
הספר חאמריקני ו"אליאנם יש־
ראלית" וגמרתי. בגיל 18 הייתי
כשעליתי ארצה אחרי גמרתי
גימנסיה עט האנית "דוש אם־

תאף בתפואר" בשנת 1945.
הלחץ והתנאים הקשים ודר
גזרות הנוראות והמצוקות ש־
האנגלים שטו על היישוב ועל
השרירי יהודי אירופה באפר־
תמ ב"ק&ריסיין" הייתי מרוצה
שילא להפציץ את הגשרים ואת

אברהם צפתי
פסי הרכבת אלא להפציץ *ת
הנפט "את מד! שהעולם צריך
אותי" בכדי ש"תונו את הצורך
שלגו "מדינת ישראל". הקשר
שהיה צריך להיות ביני ־בין
ההגנוה במקרה אםחת ה"לטירון''
נחתך ובלי קישר יצאתי בגד
לה. הבנתי א.ת כל היסודי ה-
הנחה היו שמדינת ישראל הד
הר ב־33 קולות למזזרת הת־
כבתי לעלות שאסרו אות-
ולבסוף הגעתי ליד גבול הארץ
ותפסו אותי והעברוני לבית
הס1!הר לבתי הסוהר אחר ימי
סרו אותי ממדינה למךינד' אחי

(םוד* בעמוד ד')

בית קודש־קודש
הקודשים..."

בהוברתו: "ישוב עברי
- מוכנית היהודית — עם
ישראל — בית המקדש, בית
קודשי ־ קודשי ־ הקודשים
(בנין האומות המאוחדות)"
מפרסם אברהם צפתי את
"עשרת הדברות שלו המר

: באות להלן כלשונן
א) אסור להכין כלי נשק
בשום• מדינה. ב) לחלק את
לנצל! ד) . העבודח! ג) לא
עם שמירת שיווי הכלכלה
לחלק את המזון של כדיר
תארץ בין המדינות, ח) טי-
פול לבריאות ולריפוי. ו)
להתקשרות עם י הדואר ית־
בעבוד לפי לגרף. ז) הינוך
דת ישפה, ח) לסליל דרכים
ולבנות בתים, ט) לפי שעית
העבודה לקבוע .את המחיר
על בל מיני תיצרת, י) כמית
הזהב בכל מדינה לפי האד

כלוסיה.

אוגדה!אדו?" ב יסיגו ועדה לחקר בעיות הנכס והסטות
(יונייטד פרם) — וואשינגטון
נודע כי הסכם הדולאדים בין
טניה לקנות חטה בקנדה במ־בריטניה ואדה"ב יאפשר לברי־
קום בארה"ב, וימאידד האמריק־
ניט יגדילו את קניותיהם ממד
שבות בריטניה במזרח הרחוק.

כן הוחלט לעודד השקעות דר
לרים באזורי השטרלינג, מתן
הקלית במכם כדי לאפשר לב־
ריטניה לשווק את תוצרתה ב־

שווקים האמריקניים.
כמי כן הוחלט בדיונים לע־
בעית יתרות השטרלינג שנצ־דיך התיעצית מיוחדת לפתרון
טברו בבריטניה. יחד עם זו!

תוקם יועדה מיוחדת לחקר בע
יות הנפט והספנות בעולם.

לייק סאפםם (יינייטד פרם) — ממקור מוסמך נודע
היהודי והחלק ה-כי וועדת הפיוס תמליץ על משטר בינלאומי של ידוש ליפ, עפ שלטון נפרד כשביל ההלק '

ערבי.
הצעותיה של הוועדה יפירפמו מחר כערב

, לם דורשות רבונות של אי"מ
בעיר, ואף.אם היא תחיה םמ־ !

הן קוראות לפיקיח בינלאו-
מי על המקומות הקדושים, אד

לית בלבד, כי למעשח השל-
טון יחיה בידי השלטונות היי
הודיים והערביים המקומיים.

אעפ"כ קרוב לוודאי כי ישר-
אל תתנגד בתוקף להצעה זו,
וכנראח שגם עבר הירדן. זה
מזמן רווחת הדעה כי אילי היו

משאירים את הענין בידי ממ־
שלות תל אביב ורבת עמון, הן
היו מגיעות לידי הסכם שהיה
מבטיה ערובות למקומות הק־
דושים. אולם שאר הארצות ה־
ערביות מתנגדות לכד, וגם חלק

ניכר של העולם הנוצרי.

עולים
הבוקר הגיע ההאניה "קמ־
םידוליו" מבארי עם 230 איש
ביניהם 80 תיירים והשאר עד

לים.

אד1מ־ם""ב " מ " ?הופ"ונ ונמצא למנידה
(זכרינית איש מחתרת)

מאת
מתתיהו שמזאלב"ן
ההפצה הראשית "המתמיד"

ת"א, חד טיימקין 11
1.250 ל"י מהיר הספר:

במשך חודש ספטמבר —
1.100 ל"י

ציר ח31ניו! ביקר וד01
לראשונה בקריה

מר צ'יריי, ציד רימניה ב"
ישראל ביקר חיים ביקור רא־
שין במשרד חחיץ יהתקבל ע"י
ראש הטכס ד"ד מ, סימון שאתו
יקבע מועד חתקבלותו ע"י שד

החוץ.
^שלממ "5#0113י
לועידת ^0038*1

הממשלה החליטה להצטרן•
דע של או"מ). משלחת ישרא--לאונסקו (ארגון החינוך והמ־
לית תצא בראשית השבוע ה־
בא לועידת הארגון הזח הנפת־
חת ביים ב' הבא בפאריס? (על
השיקולים בהצטרפות הישרא־
,הקריה" בע- לית לאונםיק"-י ר'

מיד ג'/.

[ תיקוני גגות ;
ט : ל פ ס א  :
1!"א"ווליט המר! 2 1 ת"א, רח' שינקין 

ם י נ סדי
במחירים ממשלתיים

המכירה אצד

פוגלא"וילהלס
ח"*, וחי חתנו *ו
,"דירות לוקסוס.
למכירה דירות לוקסוס מות
4 3, 2 חדרים בסביבת
שדרות חן — השופטים,

אפשר גט חלק במשכנתא.
ח כ ק ר ו ג ס י נ ה ה

לפנות: פרידמן,
רחוב אהדויניגיץ 8

בשעות 3־2 ובי8,30"7 בערב

דירות לוקסוס.
דירה בת 2 חדרים בבית
ליקסים בזול (יגם חלק ב־
משכנתא) בדחיב השלה 13
פינת ברטינירה. הכניסה
לרח' השלה מרח' בזל 33.

כניסה מיד.
לפנות: אהרוניביץ 8 ת"א
דידה מס' 10 ק. ג. בשעית

3—2, 8.30--7 בערב

טל9| 3973
דשטימר ובנו רה' שלמה
המלך 69 ת"א יתשיג דירית
ע"י הזדמנייית שונות במ-בנות 3-4—2—1 חדרים
חירים יבתנאים נוחים! אם
יש לד להשכיר, להחליף
דירה, פנה לכתיבת הנ"ל.

- עובדי הבשרקואופרטים ,קי"מ"
מציע את שריחו ללקוחות.
השרות אדיב ומדויק. לקד
אושרטיב עשדית סניטיט
בכל קצות העיר. הרשמו
לקבלת המנות באיטל'יזינו!
קי"נז, קואופרטיב עובדי
שליני בע''נז הבשר בירי

יקבלו פרס ז
מוסרים כי סדרן הכנסת יצ-
דק ציגלר והעובד במהלקת ה־
הכפלה של מזכירות הכנסת
יצתק רוזנבליט יקבלו הענקה
הד פעמית כפרם המדינה על
אומץ לבם יקיר ריחם במניעת
אברהם צפתי מלהשתמש בתת
מקלע "סטן" שלו מיצייי הכ־
נסת כלפי שולחן חברי הממ־

שלה.

ועד ונולי בז'עדץ
ע"י לוח

מבקש מכל עולי מ'עז'ין
להשתתף בקבלת הפנים

לא' בנימין קפלן
שהגיע מאמריקה, הפגישה
תתקיים ביום ה' 15,9,49
בגן "בוסתן", רחוב בן־עמי
(פנת ככר דיזנגוף), בשעה

7.30 בערב בדיוק.
האירה הביא דרישות שלום
מבני עירנו באמריקה.

..-?.*.?? ? לאחר שובה מסבוב באמריקה = ._. —."."...?.? = הערב קונצרט 1¥111¥11ה זדמ1^די ליד הפסנתר : משה וילנסקי 5= "בית העם* רחובות .".,
18̂ שחזר מהסכוב המשלתי* ש 1*1 I 8 8̂ י 1^81188 ג י ג ח  9 

 בשעה
־

תעודות המילווו־ז הלאומי
3נ*ת -.0> ל""

ן 11 דנא נתקיימה הראשו ם  ו בי ניחנת מה הודעה, כי 
ההגרלה השלישית של תעודות המילווה הלאומי בנות —,10 ל"י

לשפ פדיון עשירית מכל התעודות מן חםוג הזה.
בל התעודות אשר מספרן נגמר בספרה 9 יצאו בגורל
יתעמודנה לפרעץ ביום 15 בדצמבר 1949 ביחד עמ הרבית
המגיעה עליהן. .יזתשלומ יעשה בכל הבנקים והאגודות לאשראי.

הנהלת המיסוד! הלאומי
של מסוכנות מיהודית לארץ־ישראל.



¤" לבניח בתי סש !פסולת והנדס ^ר9ננ*=נ1^ר? 0ובא לישראל ונו •ך. ו083001 צי5נ"0 - 0ש
— מאת זרקור —

האפ יכולה הלהיטות אחרי תוהים להשביה באדם
לגמרי את בבורו האנושי והלאומי ? האם סיכויי עסה
מצנים דשאיס לשמש היתר למגע ידידותי עס בני־
העם של רוצהיט ותלייניפ ל הקיים בכלל נימוק שיצדיק
מתן רשיון כניסה לישראל לגרמני־נוצרי רק על יסדר

זה שהאיש הוא "מומהה" כתעשיה מפויימת ?
הרהורים אלה עלו במוחי ב־
שעח ששמעתי על "אורח" אחד
שבא לישראל. האורח בא אלינו
מצוייר כאלפי אחרים, בוויזה
של תייר. הוא נסע באניה ב-
יחד עם עולים ותיירים, לן
בתא משותף אתם, ישב אתם
ליד שולחן אחד. כשהגיעה ח־
אייה לחוף תל־אביב ועל הסי-
פון עלו עובדי שלטונות חב־
טחון הישראליים, — הרגיש
לפחע האורח את עצמו במצב
"לא נוח" במקצת. קווי פניו,
מבטאו והתנהגותו חעידו כי
הוא איננו נמנח על הקחל הנל־
הב הזה הצוהל למראה חוף

הארץ.
שני פקידים, מומחים לעני־
נים גרמניים, ניגשו אל הנוסע.
"שמר, אדוני?" — שאלו.

"אוטו רוישל".
"מאין?"

"מזלצבורג".
תפקידים מודדים אותו במ־

בט בוחן.
.., הנוסע מסמיק:"יהודי ?"

הוזמנתי לישראל על ידי יחד" לא. אוסטרי־נוצרי. אבל
דים.

חפקידים מחליפים ביניחם
מבטים נדהמים.

זאת היא חמערכה הראשונה
בסיפור על מר אוטו רוישל.

"בתים" — מחול ומקש...
חמערכד, השניה בפרשת רוי

של היא הסיפור ששמעתיו מפי
עסקן ציוני מאוסטריה. התפאו־
רת היתד! משונה מאד. ישבנו
בחדר צר במשרד אחת ממפ־
לגות חקואלציה. אתנו ישבו
עוד מספר עסקנים. למטח, תחת
החלון, געשה תל אביב. למטה

דפק חדופק של חיי ישראל.
"נכון, אנו קבוצח של שבעד,
יהודים, עסקני שארית הפלי־
טה, חברי מפלגות ציוניות שד
נות — באנו בזלצבורג במגע
עם אוטו רוישל, אין אנו רואים
פגם בעובדת שהוא נוצרי. ה־
עיקר בשבילנו הוא, שרוישל
הנחו מומחה בתעשיה חדשה

שבדעחנו להקימה בישראל".
חמרים הנמצאים בשפע ביש־"רוישל יודע לבנות בתים מ־"והיא ל" —

בתים חאלח נבנים מחול, קש,צורד לחביאם מחוץ לארץ. ח־ראל ללא תוספת חמרים שיש
שיחים, פסולת ניר וכוי. ראי־
די טובים. ישראל זקוקח להר־ני בתים 'כאלה באוסטריה. חמ
בה בתים והחלטנו להקים כאן

את התעשיה הזאת. התקשרנו
עם רוישל וחתמנו אתו על חו-
זה על יסוד חחוזח שלחנו אותו
לארץ: הוא בודק כאן כעת את
.., האפשרויות לתעשיה הזאת"
תחת החלון שלנו עברו אותו
רגע מאות אנשים ואיש מחם
לא ידע, כי בתל אביב יהודית־
פאטריוטית זו מהלך לו גם
גרמני חמבטיח לבנות לנו

בתים מקש ופסולת.
ל:א — ,,רק" כתייר
המערכה השלישית :

"מה הנכם יודעים על עברו
של אוטו תישל" — שואל

אני את העסקן.
הרבה. הוא כבן 40, נשוי לא־"אין אנו יודעים עליו בעצם
שה גרמניה. בשנות המלחמה
עבד בתעשית המלחמה הגרמ־

ניוד.

זה מכשיר אותו, לדע- . "וכל.
תכם, להביאי ארצה?

העסקן מתעצבן :
..."הוא רק בא כתייר. יעשה את שלו ויחזור"
י הגרמני הזח אי־ ל ב "האם 
אפשר היה לפתח את המד

"? לדת
"מד, חשוב? הוא יודע את
המלאכה מאין כמוהו. הוא בעל
ארצות חמזרח תעשיות כא־"מעוף" והוא רוצה להקים בכל
לה. הוא לא הרגיש עצמו בטוב
באוסטריה, ורצה לצאת ממנה".
קונסול חישראלי בוויגה"ו"מי המליץ עליו בפני ה־
"אינו השותפים בעסק. כילגו
הירי מפלגות ציוניות• הצגנו
את תישל' לפני שלושת רבעי
שנד! בפניי שליח חשוב מהארץ.
רוישיל עשה עליו רושם טוב
וגם הלה המליץ לתת לו ויזה".
"אדוני' ומד, ידוע לכם ממש

"הוא עושה רושם טוב"..על עברו שיל רוישל זח"?
"האם הועמד בפני בית דין

לדנציפיקאציד."?
.,אינני יודע"..

אוסטרי או גרמני — י
ודעו_הר

המערכה הרביעית הצטיירה
במותי מצירוף עובדות שונות.
והיה אוטו רוישל, שיתכן .
נאצי פעיל — רצה לעזוב את
אוסטריה מסיבות הידועות רק
• והוא היה בגרמניה לו. ייתכן,
בשנות המלחמה. ייתכן והש־
תתף בתעשיית המל תמה הנא־
צית, בסוגים המעודדים רגשות
זוועה• איש מאלה שהמליצו
עליו בפגי הנציגות הישראלית
באוסטריה — לא חקר את ה־
פרטים האלה. העובדה שהנו
אוסטרי, א־נד! משנה לגבי די־
דנו הרבה. גם אדו'לף שיקל־
גדובר ואדולף אייכמן וסיים־
אינקווארט היו אוסטרים. רק
האנגלים יכלו להרשות לעצמם
את המותרות של עשית היד־
לי'ם בין האוסטרים !הגרמנים.
"טיהור" המצפון האוסטרי ע"י
הבריטים נעשה מהיד מטיח
שקופה — לרכוש אית העם ה־
אונמזרי ולהצניעו באמצעים

פסיכולוגיים למערב.
אבל לגבינו אגו, היהודים,

אין הבדל בין אוסטרי וגרמני. !
שתי הארצות האלו רוויות דם
יהודי. האוסטרים השתתפו ב־
הנעת כל גלגלי ההשמדה ה־
̂יומה. ידיהם שפכו דם יהודים.
הס גן<ו את רכוש היהודים"
גרונותיהם צהלו מרוב שמהר,

למראה ההשמדה.
מקדה אוטו תישל הגרמני־'
:עלול לפגוע ברגשות האוסטרי
העדינים ביותר של כולנו יל־
זהט את טוהר רגש הזעם חמ־

בותינו. מלא את ל
במערכה התמישית בפרשו*
אוטו תישל צריכה להופיע על

הבמה ממשלת ישראל:
היא צריכה להודיע בפה מל$
אם היא מזדהה עם עמדתו של
נציגנו באוסטריה, שנתן לאיטו
רוישל את רשיון הכניסה לארץ.
מהובתה להודיע, אם ב־
דעתה להשאיר את הגרמני ב-
ארץ ולאפשר לו לבוא במג*
עם יהודים כאילו היה ידידנו
מאז ומתמיד. מחובתה למסייר
את הפרטים המלאים על פרשת
אוטו תישל ולהודיע לאזרתיס,
.רק מש־ אם מקרה תישל הנו
גד! מצער, או אים הוא משמש
פתיחה לפרשת סלחנות רחבה
כל&י בני עם התליינים* והרוצ־

חים.
וטוב יהיה אט במהרה זה
תרכיב הממשלה ועדת חקירה

ציבורית.

- סיפור גלשי של סופר פרלמנטרי ־־ עכשיו, כשהבל נגמר בכי טוב
אפשר אולי לאמור, שאברהם
צפתי, הבהור שכיוון את ־־!סטן
הטעון שלו מיציע האורחים ב-
כנסת לעבד דוד בן גוריון, ש־
התישב ליד שולחן הממשלה למ-
טה באולם, היא בחזד בעל חוש
הומור, אינטואיציה של במאי,
בעל תבניות גאוניות וגם בעל

רצון ברזל.

וןל וסע של ישיבה ארוכה
!מעייפת

היתה זאת הישיבה האחרונה
של הבנסת לפני הפגרא. חברי
כנסת עייפים הרימו והורידו ב-
אופן מיכני את ידיהם בהצבעה
על חוק חינוך החובה. 15 סעיפי
החיק טבעו ממש בים של הס-
תייגויות ובנוסח חד־גדיא עלו
על הבמה עשרות פעמים — ש-יב
ושוב — ה' ציזלינג והגב' ש.
פרםיץ לנמק הסתייגויותיהם והח־
ליף אותם י. גורי בשם דוב הו-
עדה לנמק את התנגדותו. ואחר־
כך התחיל מיקוח בין הכבסת וזז־
יו"ר י כיצד להצביע, כשציזלינג
והגב' פרסיץ ליד במת הנשיאות
וכמה חברים ממקומותיהס ממטי-
רים על היו"ד שפע של עצית
כיצד להצביע. ואחר כך מחליט ה־
יו"ד מה שמחליט: מי בעד. מי
נגד. ואחד כר היה מנין הקיל־ת
לא בסדר. ואחר בך הצביע חלק
הקואליציה עם האופוזיציה ואחר
כך הצביע חלק מהאופוזיציה עם
חלק שני של הקואליציה. ישיבה
נטולה כל מתיחות והומור. ועל
רקע זה מופיע אברהם צפתי. מכ-
וון את הסטן שליו — והגה לכם
מתיחות, מריטת עצבים, התדג־
שית, התעוררות, המעבד היה מזע-

זע.

̂-?י—"""*—"""ז-ח"ן——יז???? !?וווו? ווו ??"רק" להתאבד - ותו ל*ג '? >*?"?*

שמא חשבתם, ן'זהוא רצה לה-
רוג את מי שהואו חם וחלילה,
הוא התחנן בפני פקידי הכנסת
שהיו על היציע וכמה מהאורחיס

שתפסוהו בעוד מדעה שיניחו לו
כי אין הוא מתכוון להרע למי
שהוא, הוא "רק" רוצת להתאבד.
מדוע בחר בכנסת, מדוע כיוון את
הסטן למטה — אברהם צפתי לא
הספיק להסביר פרטים קטנים
אלה. היא נתפס ונסחב תוך האב־
ק־תו עם תיפסיו במדרגות למטה
אל החצר הקטנה שבין היציאה
לקהל לרחוב אלנבי לבין הכניסה

לביתן הממשלה.

כעלו^סט^וד^מזי^ע
רוב חברי הכנסת היה עסוק
בעד או אותה שעד, בהרמת ידים. .
נגד. זה לא הוברר. מד דוד בן
מדיון התישב על מקומו ליד
שולחן הממשלה, הסתכל באופן
אוטומטי על היציע — והנה ליע
של סטן קורץ ליו- גם הוא, גם ה־
יו"ר והגברת פרסיץ, שישבה ליד
הבמיה לא תפסו מה לסטן על ה-
יציע ולפתע צעקות: ,עזבו או-
תי"! כסאות נופלים ביציע, אנ-

שים בורחים. שוב צעקות.
היריד מכריז: "אנו ממשיכים

בחוק חינוך חובר!".

פגישה" עם מי שעלול היה "
?היות רוצח

רצתי ליציע והספקתי לרדת
יהד עם חששה שסחבו את אברהם
צפתי במדרגות לחצר כשמישהו

נושא אחריו את הסטן.
בחצר הצרה והקטנה שכב אב-
רהם צפתי אפרקדן על הרצפה,
כשארבעה גברים מחזיקים בידיו
וברגליו, נשימתו היתד! כבדה ו-
ה-א מלמל מליט בלתי מובנית,
כשעיניו המתחננות מביעות פחד.
במה מחברי הכנסת — אירי
צבי גרינברג, אריה בן אליעזר
ומ. גרביבסקי — הספיקו לבוא אף
הם לחצר. ואנו עוטדיט ומסתכ-
לים באברהם צפתי: עדימת אדם

אומלל.

ר. נן בוריו! ס* לר1ת את
המתנקז

והנה נפתחת הדלת המובילה
מבנין הכנסת לחצר. עווטד צבאי
צעיר, שהתרוצץ בעצבנות, כשב-
ידו אקדוח טיעון והוא פולט פקי־
דו ת לימין ולשמאל התמתח: ראש
הממשלה דוד בן גוריו! בא לר-
אות את האיש שעלול היה להיות

ריצהו, ולא רק רוצחו שלו.
דוד בן גוריון מתקרב לבחיר
המוטל על רצפת החצר. ברגע ש־
דוד בן גודיון מתקרב אליו, הוא
מנסה להשתחרר מידי שוביו. אך

לשוא.
ראש הממשלה. "לדעתי — מט־"לאן יובילו אותו" — שואל
שיך דוד בן גוריון מבלי לצפות
לתשובה — יש להובילו לבית חר
לים לחולי רוח ולא לבית הסוהר".

אינצידנט הומניטרי
משטרה צבאית תופסת את הב־
חור ומוציאה אותו משטח הכנסת
אל ג'יפ ושוב אינצידנט: חבר ה־
כנסת בר־יהודה, שרואה כיצד
השוטרים הצבאיים מטפלים ב־
בחור, המנסה להאבק אתם מ,־צא,
כי הטיפול איבו לפי כל הכללים
של משטרה דמוקרטית. והוא מו-
חה בפני השוטרים: "תנו לי שמו־
תיכם, אני חבר הכנסת, לא אתן
לכם לזוז". שני חברי כנסת פ־

מפא"י מתערבים — הג'ים זז.

דוד בן גודיון מנסה להציל כמה
פרטים מפי פקידי הכנסת שתפסו
את צפתי, שאחד מהם נסרט ב-
אפו בסטן, עת שהתאבק עם צפתי.
אך כולם כיה נרגשים, פולטים
מלים נרגשות, שאינן מצטרפות
למשפט שלם, "תרגעו תחילה ואחד
כך נדבר" — אומר ראש הממשלה

והולד.

הוא הבטיח - ונא
לא במקרה בא אברהם צפתי
היום לכנסת. בחוברת שלו על
הקמת בית המקדש מהדש, שבה
היה עטוף הסטן ואשר נפלה לידי
שמואל הלוי, איש אצ"ל לשעבר,
שהיה שכנו ביציע כתוב בכתב
ידו: "ביום ב' אבוא לכנסת ואביא
את הצעתי בעצמי ואז תדאי"...
ואיש אצי'יל זה הוא היה הראשון,
שהבין כי לפני הכל יש להיציא
מידי צפתי את הסטן ולהוציא מ־
הסטן את המחסנית. בעוד שהא־
הרים נאבקו אתו כדי להתגבר

עליו.
צפתי בא לכנסת עם מזוודה ענ־
קית ובה היו עשרות חוברות
גדולות מודפסות בהידור רב על
תכניתו בדבר הקמתו מחדש של
בית המקדש. תוברת מלאה תכנ-
יות והסברים. חוברת. זו הוא שלח
לפני כחודש לסוכנות היהודית,
לחברי הממשלה ולרבים מחברי
הכנסת. כן נמצא במזוודה כתב היד
של החיבור והמפות הרבות, אל־
ביום עם תמונות משפחתיות ועוד
דוקומנטים שונים. אחדי שלא ני-
תן לו להכנס לאולם עם המזוודה,
העביר אותה ללשכת המודיעין,
אך הוציא מתוכה את הסטן, עטף
אותי בכמה חוברות ונכנס ליציע.
שבניו חשבוהו לצייר. הוא היה
לבוש די יפה: במכנסים אפודים,
חולצה לבנה ומעיל חוט, יצא
כמה פעמים מהיציע וחזר ואחדים
משכניו נזכרו, כי פעם בביאו
הזרה — ככד, נדמה לד,ם עכשיו
— הסטן היה מוחבא אצלו על דד

נב, מתחת למעילו.
תכניתו לבנינו מהדש של בית
המקדש הית-ה מותאמת לזמנים
החדשים, כי לפי הצעתו היד,
צריך לשכן בו גם את האימות
המאוחדות. ז. א. את המשרדים
הראשיים ושני סעיפים לאימות
המא־חדות היה צריך — לפי הצ-
עתו — להקים דוקא ביפאן ובברי־
טניה. מדוע דוקא בשתי ארצית
אלו גם על זה יש לו ודאי הסבר.

"הוא יפול... כדי שהמדינה ו
לא תיפול*

ונראה, שהוא באמת התכוון ל-
הביא את עצמו קרבן לרעיונו:
כי על הכתב יד שלו היה רשים
באותיות קידוש לבנה: "אני אפול
כדי שמדינת ישראל לא תפול".,.
ושוב: "רק אחרי (מותי) אתט

תחשיבו את הצעתי".
ובכן, כפי שהתברר, אברהם
צפתי לא נפל. ולפי כל הסימנים,
גם המדינה לא נפלה, בצל זאת:
והרושם הכללי הוא, שגם עכשיו
אינם מרבים להחשיב את הצעתו,
אך גם זה יתכן, שהסיבה לאי
התחשבות בהצעתו נעוצה בעוב-
דה שהוא לא מת, כי הדי הוא
בעצמו הבטיח, כי יחשיבו את

הצעתו "רק אחרי מותו".
ובגן נחכה.

וההמשך היה כרגיל -
פרוזאי

ההמשך בא, כרגיל, והיה מח-
זאי מאד. באו שוטרים וקצינים
והתחילו לד,דחיין-.את הקהל ולג-
בות עדויות, להחרים מזוודות,
ניידות והל הבא ליד. עחונאים
התרוצצו' צלמניות תקתקו והכ־

נסת הפסיקה את ישיבותיה.
.""!"*".ט"." ו' ארימ
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בליל שבת אחד היתר! אפשרות לגשת למו-
שבה והקרובה. הבחורים המקומיים קפצו
מיד על המציאה, פניתי אל רוני, שהיה כבר

כמעט בדרך, ובקשתיו שיתן לי ללכת אתו.
"הן אינני יודע לאן לגשת במושבה, ואתך

לפחות אלד בכוון הנכון".
ניות צבאיות לרוב עברו על ידינו, רובן רי-פנינו בכביש המוליך למושבה, ברגל. מכו-
קות או ריקות למחצה, איש לא •עצר, כרגיל
אצלנו, דוני, שהיה הסמל של מחלקתנו! היד!
בחבויות עוד שלשה בתורים שהכרתים אך
מעט, הרגשתי שלקח אותי עמם אך ודק מטני
רצונו להיות סנגל טוב, ולדאיג לאנשיו, כ-
מיטב הטבדוחיו של קצין התרבות ומפקד

הפלוגה.
שלא דברנו. בכל זאת הבי- בדרך כמעט .
נותי כי במושבה מתקיימת מסיבת שבת וכי
תהיה שס גם תמית, בדרך נעצרנו פעמים
רבות ברחיביזת, החברים קנו עתון ערב,
נותי דבר מהכתוב וגם לא היתד, לי כל אפ-ובלעוהו ממש מרוב התעגינות. אני לא הבי-
שרות להבין אח הסבדותיהם, אך הבינ־חי
כי היתר! זו ידיעה טובה ומשמחה, וכי החב-
ריה היו מרוצים, כן פגשו חברים וחברות
על ימין יעל שמאל ולי לא היה חלק בכל
אלה, נכנסני למועדון, שהיה באחד הבתים
היפים במקום, היו באן הדגה בחורות יפות,

על וצפת הריקות!
הבטתי סביבי. החבריה שלי עזבוני לנפשי.
הם היו כבו מוקפים חבריט וחברות, על ימין

ועל שמאל. התזמורת התחילה לנגן, נגשתי
אל אחת הבנות שעמדו ליד המזנון. והזמנתיה
לרקוד. היא הסכימה בחיוך. התחלנו להסתובב
על פני השטח הגדול במרכז האולם. את מלא-
כת הדיקיד למדתי היטב בזמן שרותי באי--
טליה ובצרפת וגט באלג'יר. היתד! זו רומ--
בה, ואנשי המקום אינם יודעים לדקדה
כהלכה. התמסרתי בהתלהבות לריקוד, ולא
הוצאתי מלה מפי עד שהתזמורת םיימה

לנגן.
בת־זוגי הסנתה אלי את פניה השזופים,
ופיה פלט שטף של מלים עבריות, אשד לא
יכולתי להבינן, דאיתי את ההפתעה הבלתי
נעימה שנגרמה לה כאשר נוכחה לדעת ש-
אינני יודע ,להשיב בעברית, הספקנו עוד ל־
ההליף אי־אלו מליט באנגלית רצוצה אך
הבינותי כי היא ממהרת לסיים את החי־

כרות עם הרקדן הזר.
אודה ולא אבוש, הדבר חרה לי מאד, וה-
גישה הזאת השפיעה מאד על מצב רוחי.
ביחס לבחורות, היינו אנחנו - הזדים —
כאילו מחוץ להתחרות, בימים ההם עוד טרם
הרגשתי כל הפליה מיוחדת כ"צפץ אפריקאי*
דוקא. חיה לי הרושם כי כל הצעירים, שאי-
נם דיברים עברית שוטפת סובלים ממצב
משונה זר" אך עמדתי על האמת כשראיתי,
כי מח"ל דוברי אנגלית נהנים דוקא מיחס

אוהד באיפן מיוהד מצד הבנות,
;':אלו העסיקו א־תי במשך כל הבעיות
שעות הפנאי, תודה לאל, שעות הסנאי לא

היו מרובות, וגדודנו היה שקוע בתרגילים
והכנות קדחתניות, באופן מיוחד הורגש הד־

בר בהתחלת אוקטובר,
אנו יוצאים דרומה

בערב אחד, התפרץ יוסי הטבח, שהיה עובד
מזמן לזמן גם אצל הקצינים, לתוך הצריף,
והתחיל לספר בלחישות לכמה מחבריו איזה
סוד חשוב מאד. הבינותי כי עומד לקרות
משהו בלתי רגיל, ולאחד חקירה ודרישה
נודע, שאנו זזים דרומה. מראה מחר או
מחרתיים, לא הספיק יוסי לצאת את הצריף
בדרכו לתחנתו הבאה להפצת השמועה, כש-
נכנס דוני והודיע רשמית כי אנו זזים עוד
הלילה. דק אז הדגשתי בתנועה ניכרת ב־
מחנה. פה ושם הטעינו נשק, ר"חמושת יצ־
יוד על המכוניות, בככד הקטנה שממול למטה
הגדוד נעו רוכבי אופנוע אנה ואנה, קצינים
באו והלכי, היתד! זי !,המולת תזוזה" טיפוסית
ליהידה צבאית, הייתי משוכנע שלחבדים
רבים לא היתה התזוזה כת פתאומית, וכי
אילו הייתי שייך לחבריה "הפנימית" של
הגדוד הייתי יודע על כך לפני לן. התברר

שהתזוזה היתה "נאויר" זה ימים מספד.
חברי "הצרפתים" הרגישו כולם כמוני. ועוד
באותו ערב החלטנו בינינו — תוך כדי
חגירת החגור וטעינת המכוניות, לבקש העב-
רה לגדוד אחר בחטיבתנו, אשד היה מורכב
כמעט כולו אנשי גח"ל, ורובם אנשים
משלנו. .,

^ם הבנות מבלות אות1ו ניתנה

,8ץ הדש"..."
...(ד. ל.) "אין חדש תחת ה- שמש"
מאז רצה אותו מטורף יווני
לזכות ב"אלמוות" על ידי מע־
שח חרס גדול — ושלח באש
את מקדש דיאנה מאיפזוס, —
אחד משבעה פלאי העולם, כפי
שהאמינו הקדמונים — ועד
מקרה אברהם צפתי, אתמול ב־
כנסת, התרוצצו בעולם כל מי־
ני מטורפים ששאפו ל"גדולח"
— הופיעו ביציעי פרלמנטים
ובבתי ממשלות, זרקו פצצות,
הפיצו כרוזים מפוצצים...
ם מק־ ר ו ה אלא שמטורף יווני 
דש, מטורף רומאי נירון קיסר
שולה באש עיר שלמה, מטורף
גרמני היטלר מצית עולם שלם
בשגעונו — ומטורף גזלן יהו־
די הולם — עם הסטן ביד —

על בנין בית המקדש...
פעם, בפרלמנט הצרפתי זרק
מישהו פצצה מן היציע אל
אולם הישיבות. ואז קנה את
עולמו יו"ר בית הנבחרים של
אז, ה' ד י פ ו ן — שהכריז בכל
השקט: ,דבותי, הישיבה ננד
שכת"... בדיוק כד נהג אתמול
ה' נ י ר שלנו (שמו יעבור
להיסטוריה) — אלא שהכנסת
התפזרה מיד לפגרא במקום ל־
דון בו במקום על בעית איש־
פוזט של חולי הרוח, המהמירה

והולכת אצלנו מיום ליום.

וםוויו! לשוםרונימ
(ש. ת.) באווירת הפגרה ש-
חגג י. בךצבי את נצחונו הש-ההתרגשות על ה"סטן ביציע",השתררה אמש בכנסת, בחיר

קט.
יו"ר הועד הלאומי לשעבר,
וחוקר השומרונים, נאבק שנים
לישראל, ואמש בתשובה לש-רבות על קירוב השומרונים
כי לשומרונים זכות העליד, ל־אילתה שלו השיב שר החוץ,

ישראל, כמו ליהודים.
זוהי הכרזת השויון הראשונה
לשומרונים בתוך מדינת ישראל.
היכן רופאי הילדים?
(ש. ש.) מה דעתם שיל ר:פ־
אי הילדים על קיצוב ד"תלבו ד,־
אם, לדעתם, מנה זו אינה מס-ב־350 גרם חלב ליום? או ה-אם הם סבורים שדי לתינוק

פקת?
בוויכוח המתנהל בשאלה זו,
הם עדיין לא השמיעו את קד
לם. והגיעה השעיח שיחוו את
דעתם. חם עומדים על משמר
בריאותי של הדור תצעיר ו-
מדריכים את האמהות, הנאב־
קות בזמן האחרון בקשיים
גדולים בהשגת מזון לתינוקר
תיהן. היכן ההדרכה שלהם ב־

שאלה זו 1

רחוב קיתריטש
(ג. ד.) הודעת חמשטרה על
תאונה קטלנית שאירעה בחיפה,
מגלח כי בחיפה העברית, תחת
שלטון ישראל, ישנו עדייו
רחוב ק י ת ר ו ט ש. על
שום מה ? כדי להזכיר, שהיה
פעם בעיר מושל בריטי שמ־
לאכתו היתד, בסבסוד הערבים

ביהודים• 1
לעירית חיפה פתרונים.

וזזנגםד לשיכ71
(3. י.) הידיעה על שובו של
הנספח המסחרי שלנו לצירות
בז'רגו — עוררו! דאגה "רצינית" ב-ישראל במוסקבה מר '
משרד החוץ: צריך למצוא ד י-
רה לשר החוץ מר מ. שרת,
שכידוע מתגורר בתווילתו של
מר מידנו בתל בנימין.,. אימ-
תם, כי שר החוץ החליט על
כן להרשם כמועמד ל"שכון

וותיקי ההסתדרות"..•

לימוד חובה...
(י, נ.) בביקורו האחרון בניר
עט שבדרום, נקלע שר ד-חנוך
ז. שזר בין ילדי הקיבוץ, והחל
למפר להם על חוק חיגוד חובה
שיונהג במדינה ושכל הילדים
בלי יוצא מהכלל יצטרכו לל-

מוד.
קם אחד מבין ילדי הקבוץ
ושאל בפנים מודאגות את שר
החגור : "ואף פעם לא יחיה

חופש ן"

ה ס בד
(ב. ה,) שאלו את חד"ר מי־
ליפ קורנגרין, מדוע אינו מש-
נה את שט משפח!ו!יו לשם עבדיי

עגה השופט לשעבר:
"אני אשנה את שמי, כש־
אקבל משרה ממשלתית טובח,
המשתלמת יפה. עד הרגע ההיא

." שטי — כל פרנסתי על 
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יבול הבננות יחיד. זעום ה־
חכפור - שנה. והסיבה לכד —

ששרר בחורף שעבר.
יבול הבננות נאמד השנה ב־
3.500 טון לעומת 7.500 טון
.סוף נו־ אשתקד. סבורים שעד
במבר ש. ז. יגיעו לשוק כ־100
טון בננות לעומת 900 ששווקו
באותו חודש אשתקד. בסוף נו־
במבר ישתפר המצב עם חבש־
לת הפרי מהמטעים שניטעו

מחדש בחורף שעבר.
1£נ1£'2ב22יצם י*" ן

באוגוסט
232,5 טון קרפיונים שווקו
בחודש אוגוסט. מהם 148 טון

בתל אביב, 64,5 טון בחיפח
1־20 טון בירושלים. (בחודש
יולי שווקו 216 טון). ענף הב־
ריכות הולד ומתפתח בהתאם
לתכניח שנקבעת בראשית ה־
שנח. שטח חבריכות יגיע בסוף
חחודש ל־18.000 דונם לעומת

14,000 דונם בינואר ש. ז.
נפגע במידה ניכרת שיווק
דגי הים והאגמים, שאינם יכו-
לים לעמוד בהתחרות דגי הים
חמובאים ממרוקו בשיעור של

100 טון לחודש.
ההסכם במאפיות

אינו מ7א
אם כי חוסלו חשביתות במ-
פיות, סיכסוך העבודה לא נת־

הסל עדיין בשלמותו.
לפי ההסכם הזמני הפועלים
קיבלו תוספת שכר בשיעור
של 10,500 ל"י בזמן שפועלי
המאפיות בחיפה קיבלו תוספת
של 16 ל"י בערד. מועצת פו-
עלי ת"א התחייבה ?אמנם שתי-
לחם גם על שיפור התנאים
הסוציאליים בענף, כפי שנעשה
בחיפה, אבל ברור שכל העלאה
בשכר תהיה על חשבון אוצר
המדינה או על חשבון הצרכן.
כזכור, מינהל יהסי העבודה,
אחרי חקירת הענין קבע שאין
מקום להעלאת המשכורות בת־
נאים הקיימים. לפיכך סבורים
שהממשלה תפחית את מהיר
הקמח לאופים כדי לא להעלות

את מחיר הלחם.

קאמרי רק אתמול נולדה ת"א
מטאטא חיות הנגב באות

העירה ת"א
מועדון הידידים ת"א —

תכנית אמנותית
בתי קולנוע בת"א :

אסתר : מעשה בזמר —
— גן רנה : חיי ז'ולסון. —יעדן קיץ: מרד על הבאונטי
מגדלור השלב האחרון. —
אלנבי" אידיליה ידיודית־איר־
לנדית. - מוגרבי: חיי חפקר.
אופיר : האביב בכל חדרו. —
אוריון : מסילת סרטוגה. —

שדרות : אהבתיד לנצח.
בתי קולנוע בחיפה :

מאי : ברלין אקספרט, —
יהדר : עד סוף חעולם. —
אורה : ויחזיקו שנים באחת.
: קסמי — אמפיתיאטרון
גלי האושר. — ארמון : מר
ורדו. - עין דור הקיץ :
שיין. — אוריון: אורות פריז
— גן־ים (בת גלים) : מסק־
רדח במקסיקו. במה: ווטדין.

קולנוע רמת גן י:
אורדע : פיגמליון.

קולנוע יפו :
צליל : לילח בגן עדן.

בי"ח לעגלות ילדים "טמ-
פו" דחי השומר 6 ת"א, בסי-
טונות וליחידים, מוכרים, מתק־

נים ומחליפים.
דירות מפוארות וחנויות ל-
מכירה ברח' ארלינגר 6 ע"י
התחנה המרכזית, לפנות במ־

קום.
בית חרושת לרהיטים מודר-
ניים מהיצרן לצרכן המכירה
בסיטונות וליחידים רמב"ם 15

בחצר,
חומםקי מכונות תפירה
תיקונים. קניה ומכירה אחרי
שחזרתי מהצבא. ח"א, הרצל 98.
ספות, כורסאות ומזרונים
מוכנים ולפי הזמנה. "ערסל"
עבודות רפוד, ת"א טשרני־

הובסקי (בצלאל) 11, —
דרושות 2 פועלות בשביל כו-
תנות ופירמות. לפנות אצל רס־
קין רח' בעלי מלאכה 5 בהצר.
דרושה מתקנת גרבים (רפסי־
ררין) "הלי" תל אביב, רחוב

ברנד 3.

דרושה תופרת עצמאית וגו-
זרת מנוסה לקוגפקציה. סוג א'
סלון "לולד." ת"א רח' ביאליק

.16
חדרים מורכבים מסוגים
שונים למכירה במחירים נוחים
שרות הוגן. הרינו מבקשים את
הקהל להואיל לבקרנו. שאול
פיינר וולפסון 1 פינת מרכלח.
מכונת ערבוב "רובוט" למס־
המעונין לשכור, אי להש-
כיר דירה, חדר• חנות' מחסן
וכדומה לפנות: "משרד לתווך"

יצחק שפירא. דיזנגור 67.
מכונות תפירה מכירה וקניה
תיקונים, יוסלסון, רח' צ'רניחו־

בסקי 4 (קודם רח' בצלאל).
נמצא שעון יד בשד' קק"ל.
לקבל לפי סימנים אצל ברנש-

טין הירקון 162.
אבד פאםפורט פולני על שם
אברהם ברנדם ב־8 באוגוסט
בשדה התעופה בלוד. המוצא
מתבקש לחחזירו לחנצ'ינםקי,
בני ברק, בית גנים. כביש

פתח תקוה.
אבדה תעודת עולח ע"ש משח
גובטרגר. המוצא חישד מתבקש

למסור ברח' עובדיה 7 ת"א.
למכירה מכונת תפירח זינגר
וגט 2 אופנים, הדשקוביץ, טי־

להשכיר ולשכור לקנות ולמ-רה חיפח.
כור דירות, חדרים, משרדים,
חנויות ומחסנים. עסקים ושות־
פויות שונים למכור ולקנות, לפ-
נות דוד אצלאן, דרך יפו 35,

טלפון 3355 תל אביב.
העברית וכתיבה במכונה מחפ-בעלת נסיון בקצרנות בשפח
שת עבודד, לחצי יום פרומוביץ

ת, ד, 758 ת"א.
למכירה בהזדמנות מזנון, שו־
לחן גדול, 6 כסאות, ספה, פו־
טל, ומזנון קטן, ממין משובח
רח' במצב טוב. פרטים: ת"א י
בוגרשוב 17 קומה ב' אצל וילנ־

ציק.
שעורי כנוה פםנתר ואקו־
רדיון נותנת סטלה ארדיטרי,
בית החלוצות קינג גיורג' 37

חדר 123,
תיווך משרות "חייט" דח'
פרישמן 39 (קפה דיצה) טל,
4052 מציע בעלי־מקצוע לכתי
קפה, מסעדות, מלונים, עוזרות

ומטפלות. לפנות מ־1—10.

דרושה מוכרת מנוסה לח-
נות של הלבשה (גלנטריה. מ.
בהזדמנות למכירה 5 מר-צינמון רמת גן רח' ביאליק 12.
אות, עבודת יד, מתאימות למ־
לון או למספרה. לפנות; ארליך

מכבי 7, בין 1—4, 6—8.
רוקחת, עולה חדשה מדרום
אמריקה השולטת בכמה שפות,
מהפשת עבודה מתאימה. לפ־
גות ת. ד. 4198 עבור "רוקחת".
חשוב לבעלי קפח ומסעדות:
עוזרות למטבח תשיגו ב"שיט־
תנו", דרך יעדת'יא 35 טלפון

משפחת פריימן מרדון (פו-5505.
לניה) מחופשת ע"י יצחק
פדיימן מרדון, רח' שינקין 56

קפח ירושלמי,
נאבד זוג משקפי שמש אופ־
טיות בתל אביב, נא למסור

ל"מעריב" חיפה,
בחורה רוצה להכיר בחור עד
40 מסודר, אפשר עם ילדים,
לפנות "מעריב" חיפה בשביל

רחל.
דירות : המעונין לקנות, לש־
כור, להשכיר דירות, חדרים
מרוהטים, משרדים, ומחסני־
עבודה, לפנות טננבוים, שדרות

רוטשילד 11 ת"א.
למכירה בהזדמנות קומם־
לקט חדר אוכל, לוקסוס, פור־
נירה נום. קליגבוים, רח' יונה
הנביא 42 (בחצר) בשעות 7־5,
אוטומובילי משא למכירה,
1 פורד צבאי עם מנוע קדמי
1 דודג' עם םפצ'ל גיאר. לפ־
נות: גרז' "התקוה" שוק אל־
דיר יפו. חכניסה משד' המלר

ג'ורג' פנת קפח "נצנים".
דרושה מתלמדת למשרד עו־
רד דין לבא בין 8־7 יהודה חלוי

הלוי 40 קומה ב' דירה 4א.
דרושים גהצן או גהצנית ו-
תופרות לכהונות ופיז'מות לבית
חרושת לכתובות, גבעת הרצל
סמטת חכהנימ מס' 5 קומה 4.
יש להחליף מקום במרכז
יפו, מתאים לגדג' או בית־מלא־
כח לדירה, לא חשוב איפה.
לפנות: וידר סנדלר, יפו, המלד
ג'ורג' 17א—7017, ע"י הדואר.
םפר־תורה מפואר למכירה
ברח' מזרחי א' מם' 18 תל ־
אגיב חייט לאםט אצל הרב

הולנדר.

דרושות עוזרות ומטפלות.
לפנות: "שיטתנו", דרך יפו־

ת"א 35.
וילה בר"ג, 3 חדרים עם כל
הנוחיות, להשכיר. וילח, 4
חדרים במקום גבוה ביותר,
בסביבת ר"ג להשכיר. דירה 2
חדרים כ"כ דירח חדר אחד עם
כל חנוחיות להשכיר. חנות בג-
די נשים וילדים להשכיר. מחסן
ביפו להשכיר. חדרים ביפו עם
נוחיות להשכיר. קיוסק עבור
נכה מלחמה, בתנאים טובים,
"חוור דירות", רח' החשמל 6,

טל. 3101.

בבאד־ישבע חמוד־ ?ותו־ 1ש10 7%^311
ירקות מסביבות העיר שולחת "חנובה" לתל־אביב ־- ובוכ&ן מחדרים אותם לבאדי(0בע

מצב האספיקח בבאר שבע
אינו וורוד ביותר. אם בכל ה-

ארץ יש צנע, הרי בבאר שבע.
יש משטר שקעה למצוא שט

מתאים בשבילו.
הגורמים למצב זח הם־מענ־
ינים מאד. יש מחםיור בביצים,
משום שמוכרים בבאר שבע
ביצים הנקנות מערבים במחיר
של 20 מיל הביצה, וממילא כבר
אי אפשר להביא ביצים של
"תנובה", שמחירן הרבה יותר

יקר.
יש בסביבות העיר קיבוצים
רבים עט גיני ירקות. אולם
אסור להם לקיבוצים אלד, למ-
כור את תוצרתם במישרים ל-
עיר• הכרח היא למסור אותה
לידי "תנובה", המעבירה את
הירקות לתל אביב או לדחי־
בות, ואתר חלוקה מתאימה היא'

מחזירה חלק לבאר שבע.. מיבן
מאליו שזה מוסיף למחיר דר
מקורי את דמי ההובלה הכ-
פולה, וטיבם של הירקות אינו

משתפר מן המסע הארוך.
יש שפע שיל בשר טרי בס-
ביבות העיר, אולם לפי החוק
מיותר למכור אותו רק שלושה
ימיט בשבוע. ומד, יעשה בעל
מסעדה, אם נשאר לו עודף
מחמת העובדה שקבוצת תיי־
דים שהוא חיכה לה' החליטה
ברגע האחרון לא לבוא? אין
ברירה אלא להשליך את העו-

דף לאשפז־. כך דורש החוק.
כ־250 איש עובדים בכביש
החדש לנגב. עבודתם היא
קיעיר, מאד, ותכריכים שחט לי־
קחים אתם הם לחם וחלבה.
לשוא הם משתדלים לקבל מנת
בשר נוספת בהתחשב עם עבר

אחרים נהנים סוללי דרכים מ-דתם הפיסית הקשה. בימקומיית
תוספת תזונה, אולם דווקא ב-

נגב — ל א•
המבשל בביתו אין מצבו
קשה כל כך. אולם בעלי ה-
ט! הצנע. ב"אישל כסית" למ-מסעדות סיובלים חרבה ממש־
של, יש כאלף סועדים לשבוע.
ארבע פעמים בשבוע מגישים
להם דג קפויא, הסועדים כבר
קצה נפשם מן התפריט החד־
גווני, אולם אין כנראה ברי־
רד, אחרת. אימיפ, יש די בשר
בבאר שבע והסביבה, ואפשר
היה להנהיג שיטה של חליסה
אזורית, אולם החוק גוזר את-

ריה.
בדרך כלל מחירי המזון בב־
אר שבע יקרים מאשר בכל
הארץ, בגלל הוצאות ההובלח.

כמה פעמים ניסו ־הביא
דגים לעיר, אולם הם התקלקלו
בדרך, והמשלוחים נפסקו. נד
סף על כך, כל טונה של מזון
המועאת לבאר שבע מתיקדת
ב־4 לידות בשביל הוצאות ה־
הובלו?" וכאמור, יש גם תוצ-
רת מקומית שמחמת ליקויים
ביורוקראטיים יש להוסיף למ-

חירה דמי הובלה
בבאר שבע מבקרים תיירים
רבים. שר הצנע גזר שהם
יאכלו בדיוק אותם הדברים
שאוכלים התושבים המקומיים.
אך למה, אם כן, יכול תייר
להשיג בשדה התעופה בלוד
בשיר טרי, עוף ומעדנים את-
רים בכל יום, ובבאר שבע ה-

דבר אינו ?אפשריי
ה. בן-עדי
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ן הממשלה אינה יוצאת ל-
חופשה. היא קיימה היוט
את ישיבתה השכועית ה-
רגילה, ואף חשרים וזנמצ־
איפ ננחועשה גאיפ לישי-
בה ממחר שה?35י3יט העומ־
דיש ע? הפרק אינט שוכגליפ

דיחוי.
יו"ר הנהלת הסוכנות ביקר
אתמול אציל ראש הממשלה ורן
אתו על מצבך, הכספי של ה־
©ומנות דעל הצעדים )שיש
לנקוט בהם כדי לעורר את
המגבית היהודית באמריקה.
היא זו של ההכנות לקראת בו-שאלד, שגיד! לא פחות תשובה
אה של קבוצת הסקר. גורדון
קלאפ יאחר לבוא לתל אביב
ויגיע לקריה רק בשבוע הבא
ובינתיים תוכל הממשלה לקבל
דו"ח יותר מקיף על הסיכומים
של ועידת לוזיאן מפי ראובן
שילוח, שיחזור עוד השבוע
לארץ. מפיו ישמיע גם שר־
החוץ על השיחה שהיחד, לו עם

גודדון קלאפ.
כמובן, שבדיתים בישיבת
הממשלה היום יתבקש שר ה-
חוץ להסביר מד. נכון בידי-
עות על המפטו! במדיניות ה-
בריטית. בידי מר שרת אין
ח ועתות ממשיות על שינויים,
פרט לשינוי באיוירה בלונדון
והעובדה שיעל המדיניות הב-
ריטית, אס היא רוצה לחיות

ריאליסטית ללמוד מן העבר
ולהת&שר עם ישראל.

ביתת^מזאן—בירית_
הורתה .ולידתה של ועי-

דת לוזאן היתד, גבירות.
בפגישה עם הנציגים הער--
בים שם הוסכם על שיחות לוזן.
וסופן של השיחות — בביריות.
במקום זי! מגהה ועדת הפיוס
באמצעות קבוצה הסקר הכל--
מדידות ערב. אלא שהפעם יש'?כלית לבוא לידי הסכם עם

לועדה עזר חשיוב:? הבריטים"":
שקודם לכן הפריעו לועדה ב-
מאמציה' הוכנסו ל"משחיק" ר
האמריקנים בטוחים שלדבר זה
החיה השפעה מפייסת על הער"

בים.

היתרי יציאה —
ביד רחבה ..

ןןדו! שרים תגיש ל3!ט־ ו
שלח את מסקנותיה על
הפידוריפ החדשיט גקשת

ליציאה מן הארץ.
בינתיים נחן שר העלייה הר
ראה למחלקת היתר היציאה
על מדיניות יותר ליבראלית ב־

מתן רשיונות יציאה.
במשך חודש יולי נענו 80
אדיוז מן היקשים, ואילו ב־
משך חודש אוגוסט האחוז עלה
על 90. ותנועת היציאה נמצאת
בעלייה מתמדת. במאי יצאו —י
1273, ביוני — 1560 וביולי —
1835• •על אוגוסט אין עדיין
סיכום טופי אולם מעריכים ש־
מס©ר היוצאים עילי־ על 2000.
יציאה מבוהלת זו "הורגת" ב-
חלקה את כל התועלת . שאגו
מפיקים מהתיירות אצלנו. יתר
על כן, בין 1835 היוצאים ב-
יולי ישנם 454 שיצאו את הא־
רץ לצמיתות. מחציתם לאר־
צות צפון אפריקה, ואילו. הא-
חרים חזרה לכל תפוצות ה־
גולח. ומעניין, לפולניה חזרו
14 נפש, בעוד שלארצות הב-
ריח 13 בלבד. כנראה שלא רק
הנוחות הכלכלית היא המש־

פיעה.

חוק האןרחות -
בבוא השלום

7א יהיה לפי שעה חוק
אזרחות כישראל.

"איו אנו רוצים לדחוק את
הקץ" — אמר אחד השירים.
בעיות מדיניות מרובות כרו-
כות בשאלה זו, הגבולות, ה־
תושבים שברחו וכדומה, ונוכל
להתקיים לפי שעה בלי חוק
זה. רק עם בוא השילום תיגש
הממשלה לחוקק חוק זד" ובינ-
תיים רק הדיפלומטים שלבו,
הנוסעים על דרכונים דיפלו־
מאיטיים ודרכוני שחות הם אז־
רחים ישראליים. כל השאר מש־
המשים בתעודות מסע בלבד,
הניתנות גם ללא אזרחים, יה־
סכוט שהוקצה בתקציב לחדפ־
םת דרכונים ישראליים, נהיר,

לאבן שאין לד! הופכין.

̂ןר ז ^מפאו
תשובה

הציר הרומני החדש כ<
ישראל מר צ'יוריו י3ל!ר כ־
נהו; אצל שר החוץ, לפני
הגישו את כתב ההאמנה

למ"מ הנשיא.
ומר שרת מצפה שאולי בזזיז־
דמנות זו יביא עמו תשובה מ־
גברת אגנה פאוקר מיניסטר ה־
חוץ הרומני, לאגרתו בשיאלת
העליה. התשובה בוששח לבוא
!השיחות שהיו בינתיים למר
ראובן, ציר ישראל בבוקרשט

לא היו מעודדות.
אולם מצד שני מתירחבת הי־
קפה של העליה היהודית, אמ־
נם לא במספרים — שהם נש־
ארים בממוצע 15 אלף לחדש
— כי אם במספר הארצות ש-

־־', היא מקיפה, ר־ד;,י,י~ י
,, ן 71,;.;-: -?•ד י ו ,  ! ו זדו י
,,, [ י ;.•־י>>—""" -"

י "־־ . יוונים 3קבצו_?גלי-.•.!-'
כמיאה יוונים מבין אלה שהי!
תושבי ארץ ישראל וברחו ב-
פרוץ המלחמה -- מבקשים
לחזור לישראל. היוונים מג־
טיחיט נאמנות למדינת ישר-
אל ויש ביניהם הרוצים גס ל'
קבל נתינות ישראלית, אלא ש־
י חוק בינתיים אין לגו בכלל
I ,אזרחות ישראלית

8 21 * 9
ק1רמ לתכירון וגזירה
בהדרכת הגברת פוזננםקי,
יפתח ביום רביעי 14,9 בש-
עה 8 בערב ברח' מונטיפ־
יורי 36. ההרשמה במקום.

סדרן הכנסת יצחק ציגלד, שתפס את המתנקש המטורף
ומגע אסון גדול — מהזיק את "מגילתו" של אברהם צפתי
על הקמת בית המקדש. ביד השביה — צילומו של המטורף

? 
? 

? " י ־ ""':. " *

ירושלים, יום רביעי 14.9
באדיסון ב־9

ה ב ו ה ס ל
תל אביב, מוצאי שבת 17,9

ב"הבימד," בי־8.30
. ן ו נ מ המנצח : מ. גולינקיןבהשתתפות אדים דה־פיליפ.

' פתח תקוה, יום חמישי 15.9
ב"היכל" ב־9

תל אביב, יום ראשון 18.9
ב"הבימד?" ב־8

ספורי הופמן
כרטיסים: תל אביב, ביילין,
אלנבי 67
־?' יו־ייי1**1.־עזו*יימ*>.מז"צ1*ע - — ? י י

|7ק תיאטרוןוצל*'''*'^- י
£=3

י הערב 13.9 "רק אתמול נולדה"
ב־8.30 במוגרבי ת"א
יום ד' 14,9 "רק אתמול נולדה"
ב8.30 באולם נעמן ראשון לציון

עליה ^3"^ית
ע! בחורים ובחורות ימצאו־
!1 ש מיד את בן זוגם או בת־
קוירםפונדנציהןן! ע"י זוגם ן־! ^ להוסיף 100 מיל לתשובה וו!"! ת, ד. 3002 (מ) ח"איןש לפגות אד ורק בכתב לפי

ברצונך לקנות
או למכור, כרצונך להשכיר
או לשכור בתים ודירות מתי
דד אחד ולמעלה, חפנה
לטובתך לגוטליב ובנו,

יחודו! הלוי 25 ת"א,
טלפון 4776

?11—וווווןוו ?111111?? ו —י——ת—? ?——  ̂?I?? II?[??

3זת מלאכה
לתיקו? 3נ!ג'די83

ם י ג י מ צ ל  ש
עם קליאנטורה קבועח

ה ר י מס ל
תיווך דירות לפנות: ?
רח' ההשמל 6 טל, 3101

ך^^'ךן ןך*! / £1 \/ 7־/7^£8994£
עוואל 3313 חדטו וולד. 3ע!50? י

105©
̂^מ ̂*^הג '̂ לסיבוב הראשון \י̂ 
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לונדון (מאת סועדט ג. צימרשן) —
פיר דיסמונט מורטון טגן היו"ר הבריטי של
קבוצת הפקר הכלכלית השתתךז בועידת צירי בריטניה
שנערכה כחודש יולי כלונדון והוא בקי ככל פעיות
המדיניות הבריטית כמזרח התיכון — נאמר יי כהוגי

משרד החוץ הבריטי.
סיד דםמונט מורטון תמשיך
בלימוד בעיות המזרח התיכון
מאז, אך אין לומר, כי יש לו

ידיעה עסוקה הדעה משלו ב־
ענינימ אלה.

ליטעשד, היה לסיר דים&ונט

מו'רטון קשר רופף טאד עם
הבעיות המדיניות באזור הט--
רח התיכון והוא יקביל ודאי
הדרכה מפי המומתים שיל ה--

משרד הבריטי בקהיר.
שתי מםקנות מתבקשות מ-
עצמן: כיוון שסיד דיםמונט
מורטון צורף לוועידת צירי
בריטניה במזרח התיכון מבלי
שיהיה לו כל קשר לוועידה

הזאת מוכיח, כי עוד ביולי
נתניה בריטניה הסכמתה להק-
מת קבוצת הסקר הכלכלית 'ד
א&נם הצעה נםיונית להרכיב
קבוצת סקר כזאת נעשה בל ד
זאן עוד בשלב הראשון של
השיחות. הבריטים כבר אז
ראו הזדמנות נוחה לחזור "ל-
אזור המדיני,ות המזרח היכר

נית."

שנית: הודעת חוגי הפורין
אופים כי "סיר דסמונט מכיר

את כל בעיות המדיניות המזרח-
תיכונית" הוא רמז ברור, כי-
חברי קבוצת הסקר הבריטיים
קבלו הדרכה נאותה וכי הם
כבר יודעים מלמפרע מה "למ־
צוא" לפני שעוד התחילו בה־

קירח.
.7ועג דובר משרד־החוץ

לידיעת קמחי על המפנה
־' ואמנם דובר משרד החוץ ה־ ־

בריטי מילא פיו צחוק, כשנש-
אל מה אמת יש בסיפורו של
גי. קמתי (שנתפרסם ב"אוב*
םרבר" וחועתק בכמה עתוני
הארץ) על המפנח שחל במדי--
ניות הבריטית' כלפי ישראל
עם מינויו של סיר דםמונט מו־

רטון. הדובר אמר : "זהו סיפור י
שחובר בפקחות רבח, אך בנוי
בעיקר על ידיעות והנחות לא

אמתיות'/
"לא חל כל שינוי במדיניות
הבריטית במזרח התיכון" —
נאמר לי ע"י מהוד מהימן ב*
משרד החוץ. מאז ומתמיד אמדו
הבריטים כי על הערבים לק־
לוט חלק מהפליטים מא"י תמו'
רת עזרה כלכלית, אד בתנאי
שגם ישראל תחזיר חלק ניכר
של הפליטים. אד דוברים ברי-
טיים נמנעים דוקא עכשיו מ*
לקבוע מספרים, לאחר שזהו

תפקידה של קבוצת הסקר.

דד עזךיאל קךליבך 111

משוגע, ישר&ל
אשריכם ישראל, שגם ה-
משוגעים שבכם — שלא כ-

בשאר העמים.
משוגעים שלנו — "משיהים"

הם. לפהות...
ירושלים הם סובבים ברהובות .
וקוראים לתשיובה. הם מקיצים נר-
דמים בלילות ומטיפים לתיקון עו-
לם. הם מדביקים פרחים על ה-
קירות ותובעים מלכות שדי. הם
משכימים אל פתחי המערכות ומי
צ-יעים תכניות בדוקות לגאולת
מעטים. הם מצרפים פרוטה לפרו-
טה ומדפיסים חיבורים פ(קיפים על
פתרון כל בעיות !גבל. ך,ם ממ-
תינים להם *מנהיגי העם ומגישים

להם תזכירים..
הם, לרוב, בורים גמורים. הם
לא קראו ולא שנו. הם נתקלו
אי־פעם באקראי בקטעי רעיון וב־
שברי ידיעות בעתונים או כמה-
מרת פופולארית. ומשהו מתהיל
לג-קד במוחותיהם. ואיזו כמיהה
מתעוררת' בקרבם, 'כמיהה לעילם
שאין מ־ צעד ויגון, לעולט שכילו

טוב".
ו־השגעון שלהם הוא בעצם רק
חושבים, ומאמינים בא־ י שהם ' י—
קל לתקן עילם, מונת אומן, כי 
באם רק• הכל יר&ו־ כ&י שהם עצ-

מם חצים".
וןןפ יושבים בצריף ממשכנות
מעוני, חזם יושבים תתת עץ, רענן
גמרעה ?צאן, ועתים הם ,מתגוד-
בגן ציבורי — י ? על םפסל דים"
ומזושגים "תכנית"... "מעשית"
מאד."? 3שיטה מאד.,. כיעד לאר-
גן כל באי תבל... או לפהות 'את
בל העם היהודי... כיצד לאסוף
'מגל איש פרוטה אחת ולקבל על־
באומה אדזת...־ יידי־כך מיליונים .ולפתור בעיה

אדפ שפוי כדעתו נקרא,
הנראה.:?מי שדומג לע^גו.

ומתוך שהוא דואג לעניניו
שלו, לביתו וללחמו' — כשהוא
מתפרץ לתתום הציבור, הוא נק-

רא, ובצדק, פושע.
ו שפוי ב־ נ י א ש • אבל אדם 
דעתו הוא, הנראה, מי שהאג את
דאגת צולם ומלואו, והוא, אף
0שהויא מתפרץ, והתפרציתו עלו־
לה להיות מסוכנת מאד־מאד, נש-

אר רק — משוגע,
־קשה לראות בו את הפושע' ה־ '
מתנק>ש, הרוצח. קל יותר לראי ת
מאחוריו שבעים דורות של עם
מושפל !ומדוכא, המיטלטל בין
מדורי גיהיבום ושואב את כל
כוח־וחיותו מחלומות־בהקיץ, התי
בהזיות ובתקוות ובציפיות לביאת
הגואל מיד... קל יותר ליראות בו
אהד מני מיליונות המתפללים ב-
דבקות לתיקון עולם, אהד מני
רבבות כותבי מכתבים והוגי רע־
יונות ומארגני אסיפות ומכנסי

כעוסים להצלת העם.,.
י מאד של מת- ד הו י . טימוני 
נקש. טיפוס המוכן להקריב את
גפשו לא כדי לרצוח אלא גדי
ק, ל "!הציל", כביכול. י ע ז לה
טיפוס, אשד מחלתו שלו לא הת-
חילה, בעצם, בעצביו שלו, אלא
תהילתה נעוצה בגורלו של עם

מיוד, מאות בשנים...
טיסופ, שילך' — נקווה, — ו-
ייעלם במידה עמזעט מבריא ב-

מולדתו.

אולם אין זח מפחית, במו־
גן, במאומה את הפכנה ה-
חמורה מאד שהיתה צפונה

כהתפרצות שז אמש.
גם אט המטורף הזה ודאי לא
מתכוון אלא למשוך אליי את
תשומת הלב,' ולא היגח עדיין, ש־
באמת ביקש לירות ולא־כל־שכן
לפגוע במישהו מסוייט, — הרי
גלי־חנשק כשלעצמו, ובידו של
מטורף בשעת בהלה' יכול היה
להממז עלינו אסון לאומי איום.

ואין !את אלא נחמה פורתא,
*אנחגי יודעים, כי ההתגקשית
"הראשונה בממשלה יהודית מזח
אלפייר שנה• — לא היזח לה, ה־
*ראה? יקע פוליטי רציני, יל3
*ידגמ* לא על ידי כוהות פני-
מייה או חיוווניים עוינים, ולא בי־
•*שי. להתנכל בדימנותני יכמ־
ייגיאי' אלא חיו/זז, להי כל הסי-
•*מומי.,.*!* 8"1*י" של מסודף .יהודי"

!*בחס את '19יחת ¤ל0!0 ך&שלח 1פ!11יה
מ"מ נשיא המדינה ה' י. שפרינצק חתפ אמש

כתיוקן? הסמכויות שניתנו לו, עד מנויו של ד"ד ז,
מוזפ למבקר המדינה.

כידוע המליצה.ועדת הכנסת שלה ובעיקר עם מבקר המנג־
ב־10 קולות על ד"ד מהם כ־ נון, מר נורוק.

מועמד להפקיד זי- מנגנון משרד המבקר

̂ד־ב־ 122*£32 לימיה זר, תפקידי־ז 31̂ 12
בשיחה עם סופר "מעריב" יותר להרחיב את המנגנון הק־
אמר מבקר המדינה יים של 70 פקידים שמדינת
"את תפקידי העיקרי אני ישראל ירשה ממחלקת רואה־
רואה בבדיקת יעילותן של ה־ חחשבונות הראשי' של ממשלת
מחלקות השונות של חממש־ המנדט, ולהרחיב את המנגנון
לה, המפעלים השונים שלח ו־ חזח מבחינת כמותית ואיכותית,
המוסדות הנתמכים על ידה". כדי להגיע לידי יעילות מכ־

ד"ד מוזס ציין כי תפקידו הוא סימלית בעבודה".
בעיקר לבדוק את ההוצאות ב־ "משרדי יהיה כפוף" לכנסת
התאם לתקציב, אד תפקיד ולא לממשלה" אמר ד"ד מהם,
משנה חשוב, שידרוש מידה "ובאופן ישיר אצטרך לשתף
רבד, של תשומת לב, הוא בדי־ פעולה עם ועדת הכספים של
קת יעילות חמחלקות חממש־ הכנסת. משרדי יפקח גם על
הוצאות העיריות והרשויות ה־ לתיות ופעילות המנגנון ה־ ו
מקומיות. מוסדות מוניציפליים ממשלתי. בשטח זה ישתף ד"ד !
מהם פעולה עם מחלקות הממ־ אלה מקבלים תמיכה כספית

01111, ו1ו3ת1:-1וגנו? 011111 ?111381 ע"" ?"א ה01*וו - א!22ו" מ^קו־־ה^דינ!? 5.
ממשלתית דדך המחלקה המוני־

ציפלית של משרד הפנים".
פרטים ביוגרפיים של

ד"ר מוזס
ד"ר מוזס קיבל את חינוכו
בבית הספר התיכוני ובאוני־
ברסיטה של ברלין, בד! קיבל
תואר דוקטור למשפטים. בת־
חילה עבד כעודר דין ואחרי
כן כנוטריון ורואה חשבונות
מוסמד. הוא היה פעיל בהסתר־
רות הציונית בגרמניה והיד!
נשיאה האחרון — כבר בימי

היטלר.
עם עלותו ארצה ערב מל־
חמת העולם, נכנם מיד לעבודה
צבודית בארץ, היד, חבר הנח-
לת "עליה חדשה" והמפלגה ה־
פרוגרסיבית, ונשיא ארגון עולי

מרכז אירופה.
ד"ד מוזם פרסם עוד בגרמ־
ניה ספרים מקצועיים רבים,

ובארץ ידוע ספר היסוד שלו
על מם ההכנסה.

ד"ר ז, מחם
¤ב לשחתו ו?מבקר המדינה ?

קודםיפ נימוזים
0111111 ר1 חג 114 [
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בעל הפילה מפורסם
בנוסח המסורתי, ובעל קורא
מחפש מקום תפילה. בשביל
ימים נוראים. לפנות : מלון

שילוני, רחוב הרצל
עבור אלוני

? כחצ• שנח הוןינזקס ייבדס 1¤ש - הבדקח ומשו
הועה"פ של ההפתדדות עומד להציע לממשלה
? לערוך כריקה מחודשת של פל המזונות והוצאותיהפ
החדשיות של מאות משפחות פועליפ טיפופיות כע-
דות ארבע נפשות, בכד חלקי הארץ, כדי ?עמוד על
כך, כאיזו. מדה משקף! האינדקס ־ הקייפ את המציאות.

בדיקה כזו תימשך כין 6-4 חדשים.

אנכי. אברהם צפתי...
(טוף מעמוד א')

דת תחת שלשלאות ובחדר
חשוך. אחרי שנה וחצי בית
סוחר ומאסר בית שבסוף נג--
רם העצה הזאת שרוצה להעיץ
לבם. בשתי רעיונות אני יועץ

עצה זו:
רעיון הראשון "שלא תקום
מלחמח שממשלתנו לא תפול
וארצנו לא.תרחב". רעיון השני
"תחת משקל השויון וקרני חש־
לום של העצה נוכל לאסוף את
כל יהודי העולם בארץ המד

לדת".,
שלחתי את מחברת העצה
הזאת שכתבתי עליח מגילה
בידי כמד! חברי רמת הכובש
ואחרי זמן מח גמרתי את מש-
פטי בתי הסוחר בעזרת שליח
של הסוכנות. בחצות לילה קפ־
צתי באוידון והגעתי במשך
שש שעות ב"לידה" ומזה הנני

מדפים ונתן בידי אישי חמגא־
מני הישוב "חברי חכנםת יש־

ראל". .

סכנה־שביחה 1־4
ונפעלי־שר בוו"א

אגודת פועלי העור שליד מו־
עצת פועלי ת"א הגישה אתמול
דרישה אולטימטיבית לבעלי 4
מפעלי עור בת"א, איצקוביץ,
הסכם עבודה כדוגמת יתר ה־
הסכמים שהאגודה התמה עם
שטייער, אג'ו ועוד, לחתום אתם
חתאחדות בעלי התעשיה. הפר
עלים של המפעלים חנ"ל טוע־
.לפי התעריף נים ששכרם אינו
חמקובל ומזכירות מועצת פו־
.עלי ת"א סמכה ידה על דרי־
שתם. אם בעלי המפעלים לא
ייענו בחיוב במשד 48 שעות,
קיימת סכנה שתפרוץ שביתה

במפעלים אלה.

ועדת משנה של ועדת ה־
אינדקס, שך1ה גבעית במשך
חודש ומצי, בדקה את מסק־
נותיד! שיל ת'ועךה הממשלתית,
של&יה יש להעלות את האינ־
דקם ב־25 עד 47 נקודות" אם
רוצים לפלול בו את מתירי דר
שוק? השחור. ־עדת המשנה
התקשרה עם המפקח על חפ־
זונות, תנוםח ומוסדות אחרים
,*הגיעה פה אחד למסקנד* כי
אמנם קיים שוק שיחור לגבי
כמות קטנה שיל בשר ועישרה
אחה של ביצים, המגיעים ל־
שוק מהמשקים הפרטיים בלי
פיקות, אולם שוק שתור זה
אינו קיים לגבי משפחות הפו־
עלים הטיפוסיות שעליהן מבו-
ססות חקירת האינדקס, כי
שכרו אינו מספיק לשם הש־

גת מיצרכים אלה.
• הועדה הגיעה לידי מסקנה,
כי אי א&שיר להניח כיום יסוד
לאינדקס חדש, עד שחלוקת ה־
מיצרכימ החדשה תגיע לייצוב
ויתברר אילו מיצרכים מסל ה־
מזונות של 1939 ייעלמו מה-
שוק ואיזה תחליפים יבואו ב־
מקומם. כמו כן נקבע, כי הר-
כב האוכלוםיה השתנה תכלית
שינוי מאז שנת 1939 ויש לב־
נות את האינדקס החדש לפי
התביעות הת'זונתי'ות החדשית,

דבר שהוא בלתי אפשרי בלי
הקידה יסודית של היביעייה.
נפלה ההצעה לבטל את יסור
האינדקס משבת 1939 ולקבוע
את האינדקס של החודש הקר

.דם כמאה נקודות.

"סילוף' האינדקס

הוא לטובת_הפן77
הועדה לא התעלמה מן הצר
בדה' שהאינדקס הקיים אינו
משקף את המציאות, אך דעת
הרוב היא, כי "סילוף" האינ-
דקס הוא כיום לטובת הפועל,
כשהפחתת תוספת היוקר באה
בתום תקופה של שלשה חד-
שים של ירידת מחירים מת-
מדת והפועל נהנד. בינתיים מ־
חמחירי'ם הירודים• לעומת זאת
הפסיד הפועל בשנים הקודמות
על ידי סילוף האינדקס כשה-
מחירים נמצאו בעליה מתמדת.

וז לוןנכהל להו

משרדי מלווה המלחמה
ר ו יב צ ה ת  ו ש ר ל

. עד ערב ראש השנה תש"י 23.9.49 "
עם סיום פעולת הביצוע של מלווה המלחמה, וכדי לאפשר
לאלה שעדייו לא הסדירו את חתימותיהם בבנקים, וין לאלה
שמכסתמ נקבעה בוועדות הערעורים ועדיין לא הסדירו את
השתתפותם — החליטה נשיאות מלווה המלחמה להמשיך
ולקיים חלק ממשדדיה לשירות הציבור עד יום ו', ערב ראש

השנה תש"י (23.9.49), שעד, 11 לפנה"צ.
המשרדים יהיו פתוחים במשך כל ימות השבוע משעה 8
בבוקר עד 3 אחה"צ, פרט ליום שלישי בו יהיו פתוחים ס־8
עד 1 ומ"4 עד 6 אווה"צ, ביום ששי משעה 8 בבוקר עד 1

אחודצ.
יש לפנות בשעות חנ"ל למשרדי המלווה• בתל־אביב, חזוב
לילינבלומ 41 חדרים 62 ו־3ד ובערי חאדץ ובמושבותיה

למשרדי המלווה.
ביום ששי 23.9.49 אחרי משעה 11 לפנה"צ יימסרו למשרד
האוצר כל התיקים של אלד. שלא סידרו אח חתימותיהם ולא

מילאו אחר החלטות ועדות הערעורים.
במשך התקופה עד ד,־23.9 ניחנת האפשרות לכל אלחאשו י
עדיין לא קיבלו את מעורות מילוי מהובמ להשיגן לטי

הכתובונ הנ"ל.

המזכירות הנללית של מלווה המלחמה

ה 1 ד 7/1 נ ו ת
פסנתר גרמני
ה ר י כ מ ל

במצב מצוין.
לפנות: מנחם לנגה.

, רחוב רש"י 32, קומה ד |

\£ אנו מייצרים במלוא הקיטור!
¤* חרושת דוודים חשמליים למים חמים *¤ #0ד11007 לשמוש ביתי, מכבסות ותעשיה1ו4̂
111889 1]^ןל" חברה לחימ01 ולקרור בע"מ 1̂1
$98 מרכז חלובלסהי, דרי־ יפו, פינת רחוב שלוש, אכיב מלפה 80591אט^ר̂  ̂"?"" חל"  '?^

ב 13,9,49 בשעה 8,30 ער ה  ", השו ד כו ג ת  ע " נ ו ה  88 1 0 0 ,מל
ו ן ך ו̂  בחשוותטת ? | ק ? ולהקתו

8̂ תכנית חדשה עשירה ומגוונת  ?
ר, ל 11 ד י ט ה ההצגות הבאות 5 מ צ

ביום ה' 15.9.49 בשעה 8.30 בערב
"" י י כרטיסים להשיג אך ורק בקופת התיאטרון ככר צינה1א1ל0 סי1=ג1" הייח1דש במוצ"ש 17.9.49 2 הצגות בשעה 7.45 וב־9.45 """

ככר צינה דיזנגוף דיזנגוף 14-16 ת"א בכל שעות היום

אגודת צמח!ני0 וטבעוח! בישראל
עורכת הערב 13.9.49 במסעדה צמחונית, רחוב
חחשמונאים 61, ת"א סעודה צמהונית־חגיגית

בנשיאות מר סימון גולד נושא דגל הצמחונות ב-בשעה 19 ולאחריה ישיבה מעניינת בשעה 20,30
אמריקה, בנוכחות שרים, עתונאים, ובעלי מסעדות
צמחוניות, צמחונים, טבעוגים ואוהדים מוזמנים. דמי־

הסעודה 500 פר', דאג למקום בעוד מועד.

מי'ו־יז!. י.י <אמ:ח %חלתו־ של
אחד חשדייןני־ם ל*: חתקייט ה־
,ערג י!הצ0ג ,דק .*.יויטיל נול־

מ1" ,ימי.**:.

התימטרדן הקאמרי


