
תםרודסתיו
והתגוננות סבע

המלחמה באםייד, המזרחית, שה־
דית מגיעים אלינו ממרחקים,
המלחמה בשוק השחור בחזיתגו
הכלכלית ואף מלחמת־הבחירות
לעיריות, הממשמשות ובאות —
אסור, כי יסיחו את דעתנו מסב־
̂המלהמד" מלחמה ממש, הנש־ נת
קפת לנו מצד שליטי מדינות פי'
אודאליות שכנות, שלא השלימו
עדיין עם עצם קיומה של מדינת
ישראל. שליטי ערב נוטרים לנו
איבה ועיניהם נשואות ל"סיבוב
שני", האימפריאליזם מלכד אח
,"הליגה הערבית" לא רק סביב
מדינות אנטי־סובייטיות, אלא גם
מפיח בה את שאיפת־הנקם האנ"
פי־ישראלית. רחוקים אנו עדיין
משלום רשמי ומשלים אמיתי כא-
חד ומצווים אגו על נכונות הגנ־
תית־יצבאית מתמדת כדי לפגוש
את הרעד, לכשתיפתח. תמרון־
הסתיו, העומד להיערך בקרוב'
ישמש מבחן ליכולת התגייסותו
הכללית של היייצוב, על הצבא
הסדיר ודיל־המלואים שלו. יהיה
זד. מיבחך למהירות ההיערכות
לקרב וליעילות האדגון בשעת־
חירום. תמרון זה, על כל טרחי
ומשאו שיוטלו על האו־כלוסיה,
בהכרח שיפגע במהלך התקין של
החיים — אך קבל נקבלנו באה־

\ בה.
מעשיירצודושוד בידי ,מסתננים",
מוקשים טמונים י בניר, יעבור בו ד!«'
ראקטור שלנו ~ הם מעשים בכל יום
מש־ ומעידים על חומרת מצב בטחוננה
קי־הספר • ויישובי הגגול חיים במצי־
אוחגו עגומה זו יום־יות, לילה־לללה,
שעה־שעד.. העול הכבד הזה של הדאגה
והחרדה לבסחון הנפש והרכוש אינו
מוטל במידה שתה על כל חלקי האוב־
ליוסיה. הוא רובץ בעיקר על שכמם
של. אגשי היישונים הצעירים בספר,
על הקיבוצים בגנולוונ ועל "שובי
העולים. והעול הוא כבד מנשוא. הער
רף בעיר ובמושבה אינו חש ,כלל בס־
כנד. האורבת לנו והמתפדצת תדיר

לתוך גבולותינו.
•תמרון־הסתיו יזעיק, ולו גם לזמן
קצר בלבד, אתי כל חיל־חמילואים לד-
גל, ויקיף, במידה זו או אחרת, את
י האונלופייר, פולה. גס במתיחות צי־
מריתיהןגתית זו בימי התמרון יהיה
מביר לבל אי,,*--?*" משום.!am היא̂י
שוב,' כי אכן לא חלפו עדיין כל הק-
מות והכרח הוא, כי נהיה מוכנים
ומזומנים ־ממש, לכל צרר. שלא תבוא.
»ך לאמיתו־של־דבר דרוש־ לנו לא
דק ,תמרוךסתיו" כללי. דרומה לנו
י בוננות 'כללית, !.־?!?זמרת להתגוגגוח ע&־
מית, תוך־כדי אמונים צנאייס לו:ל איש
ואשה במדינה, כן•' שהיישוב יוכל לי־
הפך, ביוסי פקודד!, ליישוב לוחם. וכן
דרוש לנו שילוב קבוע בין הגנה והת-
יישבות, הצמות הצבא חסדיו ליישו-
בים, נוי לשמור על הגבולות, כדי
להוזיל את ההוצאות להחזקת הצבא,
הוצאות העוברות את גבול יכולתה

הכספית שלי המדינה.
זחמרון הסתיו בא כמבחן לצבא הס־
דיר ולמידת יכולתו להתמזג, ישעה
קבועה* ובמקום היעוד, עם חיל־המי־
מאים. ניחן כולנו את ידנו, מי במי-
שרין ומי בעקיפין, להצלחת המבחן
הזה לצבא ולמדינה, ואולי גמ יועיל
ההמדון הזד, להבליט גפ את הצורך
לחש*! מחוש את דרכי אירגון הוד
גמגות"הקבע שלנו, בהתאם למצנני
המיוהד, בהתאם לאורך גבולותינו,
שאורכם כאורך הגבולות של מדיגות
אדירות, ובהתאם ליכולתנו הכלכליר
ולצרצינו המשקיים־ההמיישבותיים, וה־

הגנתיים.
• • מ. זז.

כוחות א1ה"1ב ננלשו אתשל
לאדמת קוריאה הונשמנית
־:—— החיילות האמרינןונ"ם הצליחו לנזתנזדנו ־——

nurnnrn רה 1500 נוטר כשהצ!:א העממי נלחם
ליד קוו ה־38 - םןק־ארשר שלח .אולטימאמום" שני

ץו8.פ'. - האופנסיבה הנמלה של מק־ארתור, שנעתהה הכוקר, כאשר דיגיזיית ו-קיו, ט
הפרשים האמריקנית פתמי«ת מוחות גריטייט ואוסטרליים חצו את ג5ול קוריאה העמ-
מית - נעצרה ככר כשעות הקרפ הראשונות, פמדחק של 1500 מטר צפונה מקוו־הרוהכ

ה־38 ע"י כוחות קוריאה העממית.
ראדיו פיונג־יאנג מסר היום
בשידורו, כי הכוחות העממיים,
שנסוגו לעמדות:הגנה נוחות יו־
תר החלו בשורת התקפות־נגד,
המכוונות לבלום- את . התקדמות

החילות הפולשים.
העראל מק־ארתור הגיש היום
אולטימאטום שני לקוריאה ,־!עמי
מית, בו נדרשים החיילות הצפו־
ניימ להיכנע מייד ולהפסיק כל

פגנולות־איבה•
גס כוחות קוריאה הדרומית לא הצ-
ליחו היום להתקדם באותה מהירות,
שלה הורגלו בימים האתרוגים. הכר
חות העממיים עונו במשך כל שעות•
היום ההקפות !גד נמךצות, בייחוד

בגזרת עיר־הנמל החשובה וונסאן.
כפרים עולים בלהבות

טייסים אמריקניים, שחזרו מטיסתמ
באותו איזור, מוסרים, כי בל הכפרים
בראדיוס של 8 ק"מ סביב וונסאן, עו-
לים בלהבות כתוצאה מהדעשזת בלתי־

פוסקות מהאוויר.
כתב "יונייטד פרס" מציין, כי
איו כל יסוד לידיעות, שכאילו
יחידות דרומיות נכנסו כבר לוונ־

סאן עצמה,
ו,ראד" כי הכוחות הצפוניים הטילו
את עיקר כוחותיהם לגיורת וונסאן

ולמרכז קוו־המחב ה־38.
קצינים אמריקניים ממטה מק־ארחור
הביעו היום את דעתם, כי מלחמת קו־
ריאה תסתיים לכל המאוחר תוך חודש
ימים. (רויטר, יו"פ, סי"צ)

מטייל"ט נתקלו
ברובביט מזו"נים

ב י ודש א ן, יום 'נ'. — קכוצת
מטיילים, שטיילה בסביבת הכפר הער-
ני הנטוש המדיה, נתקלה בשני רוכ-
בים ערבים מזוייניס, אחד ברובה ודי
מני באקדח. הערבים פתחו באש והס־

תלקו בכיוון הירדן. איש לא !פצע.

m 0§!?1 annui wmm
!גדת הקיבוצים גלעדי

השופטים הו6מירו בדץ ע1ל הקיבחג"ט
שתיקיהם "הוקפצד לראש התור

י י מאת כתבנו בחיפה י

חיפה, יום בי. ~ עונשים חמויריפ הוטלו דייופ על־ידיבית
,14 המשקים, אשר הו־ הדין למניעת ספסרות בחיפה על 2 מבין
עמדו לדין הסתדרותי ואשר תיקיהם הועברו לממשלה. קיבוץ
גלעד נקנס ב־1500 ל"י וקיבוץ גזית •־- ב־1200 ל"י. גזבריהפ
של שני המשקים נדונו למאסר לשבועיים. שני הקיבועים הגישו

עירעורים לבית־הדין המחוזי.
השופטים לא הסכימו לדחות אח
המשפטים האלה ליומיים לפי בקשת
הסניגור, עוד-"ד י. לוונטאל, אשר רק
אמש נמסר לו תפקיד הםגיגוריה ורק
הבוקר, שעה לפני המשפט, שמע פרי
טיס מפי הנאשמים. בקרב הקהל גאו־
לם ביה"ד ובמסדרונות הורגשה אווירה
הפסיכוזה, ני "הקיבוצים אשמים", המו־

פצת ע"י חוגים מםויימיס.
פרטי כתכי-חאשמח

ק־ניץ גלעד ("אבן יצחק אוכברג"),
נהרי-אפרייס, ממשקי הקיבוץ המאו'
חד, יגזברו קורט גולדמן נאשמו, 0
ב, 7 גיוגי ש"ז מכרו 7950 ק"ג שעו-
רה בשקים בלא היתר בכתב מהמפקד
על המזונות, הקיבוץ מבר את השעות
לכפר־שמריהו במחיר גדול משנקבע
דהיינו 44,5 ל"י הטונה (כולל דמי ,,ו-
בלה) בעוד שהמחיר הרשמי הוא 35
ל"י. פרס שלישי באשמה הוא הובלה

שלא בהיתר.
קיבוץ גזית ליד כפר־חבור — ממש-
קי הקיבוץ־הארצי, וגזגרו אברהם גוט-
מן, נאשמו, כי ב־8 ביולי מכרו בלא
היתר בבתב 5500 ק"ג חיטה ליגאל
נידרמן ולמשה גרובר מזנרון־יעקב,
; 0ד ל"י המכירה הימה כרווח מופקע
הטונה,' בעוד שהמחיר הרשמי הוא 44

ל"י.
עדותו של נציג גלעד

נציגי 2 המשקים הורו באשמה, תיא-
רו את מצב המשק החקלאי, העמוס
חובות והצהירו, שלא היתד להם כוונו
להפקיע מחירים ו"לצבור רווח", אך

הווו כי נתפסו לטעות.
— הננו ביחס ידידותי עם מרישמר־
יד.ו — טען ב"כ גלעד. חסרת להם
אספקה לעו:ות וביקשו למכור להם
גרעינים, בתור "טובה פרטית". יבולנו
השנתי היה 157 טונות — אמר. מזה
נדברתי ל"המשביר המרבד" 69 טונות,
15 טונות השארנו לזריעה ואת 3ל
השאר לאספקה עצמית, על חשבון זד,
לא קיבלנו תבואר. מהיבוא. בכל משק
יש הבדל בין תוצרת מקומית לנין

גרעינים.
התובע, י. קארפ, דרש עוגש חמור:
יבוץ ועונש מאסר ?גזבר. קנס בספי לק

דכרי חסניגור
הסניגור, עו"ד י. לוונטאל מתל-אב'ב,
עען שיש להטיל' עונש על הקיבוץ, אך
לא על הגזבר, הואיל וזה םועל בשייי־
חות הציבור. העבירות הנידונות נעשו
לפנ־ פתיחת המערכה והמשקים כבר
נתבעו לרין הסתדרותי והוצל עיייחס
עונש דיסציפלינרי. יש להתחשב בעובי,
וה, שהנאשמים הודו באשמה וחזרו

התשובה.
הקיבוץ ידוע כגוף ציבורי בעל חפ־
יןיויס לאומיים־נ"ציאלייס - טען הס-
ניגור — ואין להשוותו לטפסר העושה

(המשך בעמוד 4. מור 8)

החלה האומקויבה האנןדיילונית
.יומן הבועדבה.*־-*.

ו מאת ישראל פד, הפרשן הצבאי של ,על המשמר"
1 דיביזיית הפרשים האמריקנית הראשונה התחילה להתקדם כחלוץ של
J צבא־הפלישה האמריקני לצפון קוריאה על מעבר' ההרים המוליכים
} לכביש הראשי לפיונגי־אנג. בו בזמן שכוחות ארצות־הברית מתכוננים
ן לפעול ב,:זמת הקשות יותר של החזית, במרכז ובמערב, הוטלה הגזרה
ן המזרחית על הדרום־קוריאנים, העומדים עם דיביזיה אחת לפני יונםון

I ושתי דיביזיות אחרות נעות על מדרון הרי קימנגשאן,
| (המשך בעמוד אחרון טור 1)

תל־ אב י ב. — "בשים לב למצב בעולם, ניתנה עכשיו הו־
גייס בכלל, ואינו דשאי לסרסם שום מאמר בענינים אלה, אלאראה.נוספת שאין חייל זכאי לדון בפומבי בענינים צבאיים ומדי־
א5 המאמר אושר למפרע על ידי המטה", הוראה זו ניתנה עתר.

על־ידי ער הבטהון.
הוראה זו באה בעקבות השאילתה
של חנרי־הכנםת מ. סנה, וי. גלילי
, לאחר שהאלוף איתן אבי־ לשי־־ד'נטחון'
שר פידסם בסי דרת מאמריו ב"הבוקר''
את תגובתו על יחסייהנוחות העולמיים

כפי שנתגלו במלחמת קוריאה.
שר־הכטחון נתב לחברי־הכנסוו השו-
לנס ע? כך אלים, לאמור: "אגי מודה.
שהעירותם תשוטת־לבי למאמרו של
האלוף איתן אבישר. אם־בי איני יבול
להפנים לימד. הגדרות והנתות י«במכ־
תבכם -־ הריני תמיס־דעה, שלא רצוי
הדבר בשום אופן שקצין ן&נבא־המה•
לישראל 'פרנזם מאמרים מסוג זה.
לאלוף איתן אנישר היתד. הרשות '!פר-
סם מאמריו, כי "לפי הפקודות הקיימות
אמור לחיילים לזון ?פומבי רק על

י, שאלות }־באיות ומדיניות של ישראל
שר־הבטחון הוסיף לתשובתו את
ההוראה האום' ת מעתה לרון בפומבי

געניגים צ!:איי6 ומדיניים בכלל.
t.u .ל מ)

ילים אסור לדון 0:1וגובי לחי
בענייני צבא. מדינה וכלכלה

נ3!תו! קוגגר©
מכבי־ השלבוי . של
ל־אניב, יום בי. — הקונגרס ת
ה־11 של הפנני !ועולמי נפתח הבד
קר בת"ז!., בכעמו גל ציר «־22 אר-
צות. הבעייה העיקרית שתובא לסורי
היום הי,* כנראה, שאלת הצטרפותו
של המכבי העולמי למפלגת הציונים
הכלליים, דבר הנתמך בעיקר עיי נציגי

"מכבי" ישראל.
!ציגי חו"ל אינם נוטים להצטרפות,
יחברים) מאחר שהם אוהז"פ (ודנים גט
במפלגות פווגוםיביות, ולעומתם נצי-
גי "מכני" ישראל, ובעיקר אלה מה-
מושבות, תדאי ילחצו למען הזוטרפות
זו. הנוקר, בישיבת הפתיחה, נשמעו
ברכות שונות, ביניהן ברכת ההסתר
רות הציונית העולמית, שהובאה ע"י
מ. קול. הקונגרס יימשך ניופ ג'

(היו8).
כפי שנודע, תועמד בקונגרט גם שא-
לת קיום ה"מבביד." הרביעית, שלפי

הצעה יש לקיימה בשנת 3<י!19.

תפפית של יצחק שדה, בשפ
"אניקו"! ישודר ביום ד ג"קיל ישי

ראלי' נשער, 9.45 בערב.

המחסור בשמן אינו מחו"ב המציאות
- שבר .דבר ושוק .שחור" -

מאת ירמיהו שמואלי, נחגגו הנזשוטט
*'

חיפד"יום ב'. — המהירים הנמוכים שנקבעו ל'!זמן־הזית, יתוך
יהיטות אחרי שמירה על "אינדכס", שהוא ממילא רוווק מהמציאות
גרמו להעלמת כמויות"שמן עצומות ולמחסור הבלתי"מוצדק בשמנים

השורר בשוק. תוך ידיעת עובדה זו, על אלפי טונה שמן־זיח
המונחים באגן שאין לה הופכין, פניתי לעקרות־הבית, לבדוק אח

מצב האפפמה בשמנים.
בחוד/'ו ספטמבר חל מיפנה נוסף
לרעה גאפפקת השמנים על־פי חלוקת
משרד האספקה וקיצוני אט עד בה אפ־
שר היו; לבו,ור בסוג השומן' הרצוי
מגין השמנים, הרי מעתה התחסל סי-
"! ר זד. ומחוייבים לקבל את •אשר ניתן.
הכרות הכללית של שמן, קוקוסין ומר
גדינר. היתר• קילו אחד לנפש. אוחו
חלק של האונלוניד" המורגל למטבח
!!אירופי", העדיף נמות גדולה יותר של
מרגרינה ואילו חובבי המטבח "המזר-

חי" העדיפו את שמי־הוית.
"חינוך־חטעם" מגבוח

גם דוברות "וכזיות באירגוני הישים
יהמו! הצרכן, ששוחחתי אתן, קבעו
כי רצוי היה לחנך את האוכלוסיה, בעי-
קר את הערבים ויוצאי ארצות־המזרח,
ולייעץ להם לאכול פחות דברים מטוג-
נים ולהשתמש גס הפחות שמן, דבר
זה רצוי טאויו מבחינה בריאותית. אולם
מצד שני, לרגל המחסור במרגרינה,
צריך יהיר, להרגיל את האוכלוםיה

*הא'וופ"ת* לאכול פחית מרגרינה ויי•
ד,שו1ו!יש ביזמן...

נרו«י." א"פוא, ני אין טעם לנסות'
יל אוי, האוכלוסיה לסוג־מאכלים להרג
מסוים, מאחר '--כל שינוי במצב־האס־
נוקה ב/יווק הע,למי ובמצבי הרוח של
ןיצוב עלול לשנות את היופי שלטונות ה

ריט תכלית השינוי.
ד גראפ מתריגה ליופ

-- בעלי אינו זללן גדול — אומרת
לי אשת פועל! בהראותה לי את מנת?
האוכל 'נוד!<:ינה לבעלי?, לפר שיצא לעי
בודת־כניש קשה. — זהו באמת מזלי
הגדול.., אבל גריע פרוסות־לחם שאני
נותנת לו ל־8 עיעות עבודה! האמנם

דבר שכמו תרות הן י .
היא מראה לי ,!ת רבע הפרוטות,
רק אהת '.?;הן מרוחה מרגרינה והיא
מטבירה: עשיתי חשבון מדוייק ומצא־
תי שכוי יימרוח ארבע פרוסות לחם,
נחוצים 0נ גראם מרגרינה (למריחה
דקיקה טל צנע!...) ואייו מ־200 'גראם

מרגרינה לחודש יש לי פחות מ־ד גרם
ליוםנ פעם הייתי מורחת את הלחם
ב"אגוזך -- עכשיו נעלש מהשוק ואינ-
נו! אחר כך מרחתי במיונית (מאיונז
,,תלמה") — את "צידד. הפסיקו... מחו-
טר שמן־זיח! אמנם כמות השמן וה־
הוהוסין שמקבלים ניסף למרגרינה היא
"מספיקה" למטבח על־פי הטעם האירו-
פי, לצרכי טיגון ובישול, אך כיצד
אתגבר על צרח המחהור ב"מימרחימ"?

הרפ כריאות עקדת חבית
— כתוב את זה פעם באמת בעתון —
אומרת עקרת־בית אחרת.—אפילו הבע-
'אינם יודעים מה קשיש חיינו לים שלנו
עתה. אחרי שאני עומדת חצאי ימים
בחזר וחזזרת עייפה הביתה, רק מת-
הילה העבודה הקשה. אפ פעם יכולתי
לקנות דברים גונניט ולצמצם את עבו־
לת־הבישול, הרי עכשיו זר, ממש גי־

הזום!
(המשך בעמוד אחרון, טור 5—6)

שג נהוג ליו ו1נו
בהתוגש! בו־נמ!

מאת כתבנו
עכו, יום בי. — זו הפעם הש-
̂ירצה נייה בשבועית האחרונים 
תאונה לרכבת בקוו ז?יפד,—נד,"
דיה' נשממנית־משא התנגשה
בקטר' התלקחה והנהג נהרג. גפ

הקטר נגו\:ע.
v המקרר, «יר5 מבוקר ליו הקילוממר
"(af '"biiB ד, '20,־־־ כה»טלו:'ות• "שבין י
צhB להין"י^רבג^ חי6מ-ג»ףי»,
!:ירננויט מקריית־גיאליק, רח' הגהג צבי
הכפר 33, גוז ג !:מכונית־מש^ השייכת
לאירגון וגמק־ובולוי. הוא לא ראה
את הדכבח ורצה ולעבור. נהגיהקטר גי-
סה לעצור באופן פתאומי את הקטר,
למען מנוע ;<ת התאוגה, אן' העגירה
הפתאומית גומד, לירידת הקטר מהפ-
סים. המכונית נתלקחה באש והנהג.שנפ-
צע קשה מת לאחר זמן קצר במכונית
פרטית, בה הובל לבית־החולים !הריה.
i_ L בן 33' 

אין אמצעי-זהירות
יש לןו"ין, כי ביןורוורכבת חיפה—
ojr נהדיה ישנן 4 נקודות־הצטלבות
כבישים ראשיים ובאף אחת מהן *וין
מחסום, שיגן על העובריפ• אנשים
בקיאים מווו"ל מומרים על הסדר המקר
בל בכמה, מארצות אירופה: הנהלת
הרכבות מפדות הקצבה ממשלתית קטנה
להקמת גישק־עור על־פני כמה רונאמים
ובניית צריפון ליד מקום המחסום ויוצ-
רת ארי נך שמירה טונה מפני האו-

נות, נשנו־ חודשי מינימאלי,
בקשר עט התאונה שאירעו; לפני כמד.
שבועות ליר שבי־גיון, כשהקטר ירד
מהפסים, נמסר לי מגשרדי הנהלת הר-
רה"...בבות ש"הקוו היה מקולקל — במק-

וזיום מתחדש
וושפט •עקובוביק'

ל־אביב, יום ב'. — משפטו שי ת
ד, יעקובוביץ, הנאשם ברצח ד, פק־
טורי בגן־מאיר בת"א, יתחדש היום
בביח"ד המחוזי. המשפט נמצא בשלגי•

הגמר וד-^יע לסיכומי הצדדים.

הק"זוח תחדש
j .n 16na ישיבותיה
, יום ב'. — הכנסת תח- ם י ל ש ו ר י
דש את ישיגיותיה ב־16 באוקטובר ב־4

אחה''צ.
בימים הראשונים תטפל הכנסת
בתוכניתה הכלכלית של הממשלה, שתו-
גש לכנסת ע"« שר־האוצר x קפלן,
חוק חסינות חברי־הננסת! ד-י"ח וועדת־
החקירה לבעיית החינוך במחנות־העו־
לים, חוק מס־נסיעות לחו"ל, חוק הג־
נת הדייר, חוק שעות העבודה והמ־

נוחר! ועוד,

̂ מודים התוצאות צנועות
בחוגי מןטרד"הקיצוב

ימשו מ1בצע חהשטרה נגד חשוק השחור

ד ד.פגנות־1:ועל־ם נגד הםפטרים מפא", 3מ19/"א ̂נ
ב, יום בי. — פעולות המשטרח בת"א גגו השוק הל־אבי
השחור נמשכו היום, אך לא הגיעו לידי גילוי מהפנים ותפיסת
0ו,'םריס "בעלי משקל". לפני בית־הדין לספסתת הובאו היום ב־12
אנשים, נגדם הוצאו פקודת־מעצר, וכמה מיושבי בית־הסותר־ אף

שיחררו בערבות, לאחר שהמשטרה סיימה חקירתה נגדם.
בישיבת מזכירות נזפ.ה'יא הוצ!1
סידידי פ. טובין לשתף את המוני
הפועלים במלחמה נגד השוק הש-
חור. הוא הציע לערוך הפגנת
הש- חברי־רוהסתדרות נגד השוק ,
חור והספסךים למיניהם. בהפעה
זאת ידרשו הפועלים מאת הממש־
לה, כי יחד עם ביעור השוק-הש־
חור תובטח גס אםפקת -מיצרנים
צי- חי,1ניים להמוני הפועלים. "על
בור הפועליט להפגין בעד הקמת
ממשלה שי,ש ,כס הגמוניה שד
מעמד פועלים, כ"' אך ורק ממשלו;
סאת תבטיח את ביעור השוק

«8יח1ו־זמג mmbn- זזב/"אמו־
סיעת «ז8א»י נמחה שאין ?גן־ /
חא לפועלים להפגנות בלנניין זה.
נדחתה על־יך' הצעת פ. טובי!.

הרוב תמפא"יי במזכירות,
כוועח"פ w חה&תדרות

הוועדה המרכזית למלחטד! בשוק~ר,ש־
חור ליד התער הםועל של ההסתדרות
החלה בפעולתה. בכל העניינים יש לפי
גות למזכירות הוז;דד" לפי הכתובת

של הוועד הפועל ;חדר 8ם' 204).
בתל־אביב !יפו

קגפ של 3w ל"י זפעלת-ממן
שדה פיש, לשעבר בעלת ה"מלון
האמריקני", ברח' יהודה הלוי 21 בת''א,
נקנסה היום י נ־100 ל"י ובתה ציונה
אחר שנאשמו בהפקעת ב־206 ל"י, '
מחיר ארוחה. השתיים לקחו בעד 1
j ארוחות סך 3.112 ל"י במקום 703.
ל"י. נגד השתיים ישנס עוו 3 תיקים.

שטן גויניו"'אלי פ«אפל
מנס 150 ל"י הטיל היום ביה"ד
לספםרות על שלוט סבע, רוכל בן 63,
שמכר תערובת של שמן מיניראלי
בתוך בקבוקי שמן־מאנל ועל־ידייכך
גרם לקילקול הקיבה- אצל אנשים שו-
נים, בקשר עם אותר, אשמה קיימים

עוד 12 תיקים.
היום שוחרר בערבות של 50 ל"''
פתחיה רוטננרג, גהנ שהוביל שעם,
לאחד שסגיגורו טען, ששעפ אינו תרת

פיקוח.
לא ויצתח למכור

ג. מורחי, מרח' פלורנטין 47 בת"א,
שביקש לקנות אתמול בקבוק "אמד."
בחנות־ד,מי:ולת של יפה הורניק, 2ש־
נמתיהדכצת 101, ונענה כי אין בחנו-
תה סוג זה, הזמין את^זמשטרה, שמצ־
אה באותה החנות 134 בקבוקי "אמה",
בעלית־החנות נעצרה בבית־השוהר ביפו,

הבקבוקים הוחרמו וחגות־המנולת נס-
גרה.

העלימו עורות
שני אחים, אהרון ומרדכי «מבר,
בעלי ניח"ר לנעליים ברח' מרחביה 6,
נעצרו אתמול ע"י המשסרה, לאחר
שנאשמו בהעלמת כמות של נעליים
ועורות. בחינווש נתגלו בניתם כ־700ג
זוגות נעלי־ילדים ונמות גדולה של

עורות מסוגים שוגים.
א, כהן, בעל נזםעדמ "אפ" 'ברחי
שלמה המלך בת"א, נעצר הבוקר ע"י
המשמרה, באשמת סירוב למכור בירה.
הוא טען raw מוכן למכור' ביר1! —

.אצלו גפ ארוחז" , בתנאי מתוזמן
־ אברתש איינעמייו, מל־מויז #לג•
סריה ברח' שייגקין 50, עחסתיר 125
סדינים ו־ג3 ציפיות, ולא הודיע עליהם
למפקח על המלאי, נ<צר ושוחרר

בערבות.
A1 ישראל פייגנבאום, מרח' עלייה
נעצר על אי־הצעת 6 ארגזי צמד־גפן

למפקח על המלאי.
אלימלך זילברברג ומרדני גורודצינ־
שקו, הראשון בעל ביח"ר לנעליים
נת"א והשני תפר, נעצרו, לאחר שנ-

אשמו בהעברת עורות בלי היתר.
הנעצרים הובלו היום מבית־הפוהו־

לבית־המשפס 'בשנבלים על ידיהם.
פקודת־מעצר 107 '«ים הוצאה נגד
תושב יפו, שהחזיק ברשותו 3 טוגות
אבטיחים ומכרם .ב־100 פרוטה הקילו.
נן נעצרו 10 אנשים, מבעלי ועובדי
ביתיהקפה ,סירוס", ברח' טרומפלדור

2, על שהגישו ארוחות שלא כדין.
בעל המסעות ."ריבולי" מרח' מסט־
רוס ביפו נעצר במוצאי שבת קרוב
לחצות כשהגיש עוף צלוי ללא ,נקודות.
;!רבעת האורחים 1ע1רו> אף הם. כן
נעצר ביפו בעל מםעדח אחרת שהגיש

ישר "גולש" לאורחים בלי .קורות.
בעלי ועובדי בית־הקפד, ,סירופ"
ברח' סרומפלדור 2 נת"א נעצרו על
שמכרו ארוחות־בשר בלי נקודות וב-

מחיר מופקע.
בעל חנות לצורכי חשמל כת"א נעצר
ביום ו' על שדרש 15 ל"י עבור דוד
כביסה 'במקום 8 ל"י. כן נעצרה גיוס
ו' אסתר מילר, מוכרת בחנות "הגנד."
בת"א על שסירבה למכור נעליים לקונים.
עובדיה שרפ מת"א, רוכל בדים, נע־
צר לאחר שנערך חיפוש אצלו והוחר
5<ו 631 מטר בדים שונים שלא הודיע
עליהם למפקח על המלאי. לאיר הרש־
קומץ, סוחר רהיטים, בדרך יפו—ת"א,
נעצר ביום ו' על שמכר שולחן עץ

כמחיר מופקע.
חילמי קלמוני נעצר ל־8 ימים על
שהחזיק 13 פחי־שמן במחסנו בגבצ־
. ,ברזו' חיים. אברהם עציץ, שבמחסנו
רענן 8 נמצאו אלפי תריסרים ב6פחות
ומאות משרים בד מכל הסוגים, הוצאה
נגדו פקודתימעצר ,ל־6 ימים. נגד $
גרוסמן, מוכר במניית הנעליים "בניי?
כרה' אלנבי הוצזיה פסודח־מעצר .לי3
ימים על עלגיכר זוג נעליים בי11 לירות
במקום 7 ל"י וב־18 נקודות במקום 48.
י. צוריאנו, בעל חנות נעליים ברח'
נחלת מימין ופקידו ד. פרנס, שוחררו

בערבות של 500 ל"י כל אחד. '
כמד ובראשון לציון

53 חבילות בדים מתועדת אנגלית,
נלאנל ומשי, נמצאו בביתו של סוחר
מנופקמרה הרברט גראבובסקי בראשון
לציון. הסחורה הוחרמה והאי'ןו :עצר.
כן נעצר יוליוס זליגסברג מת"א כשו-

תפו לעסק,
40 שקי חומצה נמצאו אצל יוסף
ביר?, בעל חנות בלוד. החומצה נמכ-
רה כמחיר מופקע של 460 פרוטות
הלילו. 30 טון פתים, ברזל, עצים
ואדנים גילתה המשטרה במחסנים של
מושב אגודת ישראל "ב;י רעם". על
כל המלאי הזה לא הודיעו למפקח על

המלאי.
(ימשך !.עמוד 3, טור 3—4)

שוב הורגש
מחסור גלוזס

ת ל א ג י ב, יום ב'. — את-
מול והיום הורגש מחסור רב בל־
חם, בייחוד בשעות"הבוקר. בכמה
מסעדות לא חול?! לחם ללקוחות

עד שעית־הצהדייט.
ממשרדהאספקודוהקיצוב הוסבר היום
לכתבנו, כי סיבת המחסור אינה בהפ-
חתת מיכסה הקמח. הצימצום שהונהג
בחודשי הקייץ (18%) בוסל מכבר.
יהירה מזו, לרגל כינוס ה"מכביד,"
וריבוי האורחים בעיר אף הגדילו הש-
בוע את מיכסות הקמח למאפיות. סיבת
המחסור, לדעת מנהל מחלקת־הקמחים
במשרד־האססקה־ויהקיצוב, !ובעת מהפ־
םקת העבודה ברוב המאפיות במוצאי־
שבול. כתו; אה מכך מופיע הלחם ניוס
א' בשעה מאוחרת יותר ונחטף בעודו
חם, ואילו אזורים מרוחקים יותר ממר•
כזי־העיר מקבלים את הלחם רק בש־
עדת ווצהייים. עובדה זו מערערת גם
את חלוקתו המסודרת של הלחם למח־
רת היום, ביום בי. פועלי־האפייה דו־
חים בהחלט את הסברו של מנהל מזו•
לקת־הקמתים, שהרי האפיה במוצאי•
שבח נפסקה לפני זמן רב זאף־על־פי־גן
7א הורגש כל אותו הזמן מחסור בלחם
כמו בשבועות האחסינים. הגורס העיק-
רי למחסור, לדעת פועלייהאפיה, הוא
בהפרעות האספקה של הקמח, השוגה

ברשות הממשלה בלבד.

־וו1"3ת מ. פ. ת"א עד הבחיר1ת
לע"וו"א נתכזרה ללא החלטה

̂ ב/ — ישיבת מליאת מועצת פועלי תל־אביב, תל־ אב י ב, יו
שכונסה הערב בבית־ברנד, בדי לדון כביכול על הופעת ההסתדרות
בבחירות לעיריות תל־אביב ולמעשה כדי 'לאשר בשם ההסתדרות את
רשימת מפא"־ שגקבעה במשרדי מפא"י ופורסמה כבר בעחונה —

נתפזרה תוך סערת־דוחות ללא הזז
לאחר נאומי הפתיחה של דוברי
מפא"י א. שנגזר וגורי, ווברי־תשובד.
חריפים של 8. &ובין, הוגיע ש. חורש
(מפ"פ), לבטל את הישיבה, הואיל והו-
פעת מפא"י בלבו בשם ההסתדרות היא
בלתי־חוקית. הוא הדגיש, כי לסובת
ההסתדרות ועתידה אין לקיים את הב־

יום שבישיבה הנאת.
היושב־ואש ווישניק (מםא''י) ניסר.
להמשיך בוויכוח, אך קריאות מ»פסלי
מפ"ם ואחרים הוטחו בפניו: "תקיימו
ד — את הישיבה בבית ארלוזורוב
"כאן לא תדברו — תלכו למקום שם
הרכבתם את הרשימה !" — "לא בכס־

.שלי תלך מפא"י לבחירות!" 8י
שירי פלצג"ח !יהימנוניפ

לפתע *פרצה באולם שירה' אדירה של
שיר־הםלמ"ח. כמה עשרות פועלים,
צעירים, גדחפו קדימה ועלו בעיקר .
על הבמה. יןיגרודידייפ פרצה. כ»שר
הגדיש ממםא''י .גיסו להוציא , בכות
של לעיר*"יאחד־ פביניהםד?־במאמציהם""
•iih חראעזנניגו 1&0נ<י Bftofita' ל1שצי
דיפ הופרדו *!גאבקים. נסיון-זזיו"ר
להשלים שקם ולהמשיך בוויכוח עורר
שוב שירד. של שירי פלמ"ח, ואח-
ריהם — ד,«אינטרנציונל". כול הנוכחים
באולם קמו על רגליהם והצטרפו לשי-
רה' פרם לאנשי מםא"י, 'שנשארו 'ושי
בים לפי ?סימן משכטר. עם - שירת
ה"תחוקנה'' ו"התקוזד," נראו אנשים
רבים בספסלי מפא"י כאילו סובלים
הם מישיבתם — ומייד לאחד זאת

נעלם חלק ניכר מהם מן האולם.
,בהישמע הוראותיו של שכטר לסי-
עתו — "לא להתפזר 1— כגשה צעי-
רה *1חת את הפסנתר ובית־ברנר כולו
הידהד משך שעה ארוכה מקול "ההו'

רד," ושידי־עבודה.
מרימים ידיים

m שכטר וגם הידר ניסו להמשיך
בניהול הישיביז לפי תוכניתם, אך קהל
רב מצטופף סביגס על הבמה. .שנטר
נראה, כשהוא עושה תנועת־איוםיכלפי
אחד המצפופתים ושוב פרצה תיגרר!
ולא נשאר איש יושב במקומו: עולם
צועקיפ' ודוחפים, ובתוך הרעש וה-
המולה נראה ששכטד מריס את ידו
ובעקבותיו עוד כמה ידיים מגוש

מפא"י — והאספה נתפזרה.
.«דץ את חבאסטיליה*

י. '»כטר פתח את הישיבה בקמ-
אי-. לוןועלימ '/לפרוץ את הנאסםיליה
של הריאקציה בעירית תל־אביב* וב-
הכרזה חגיגית על ,,הושטת TO" למפ"ם

לאחדות.
גורי ואש היעת הפועלים במוע־ י. 

טה.
צת עירית ת"א, גולל א"ו"ב את ההיס-
טוריה יוול הופעת סיעת הפועלים בעי־

דייה בגושך 13 שנות קיומה.
עניין לנו כשלגוון פועלי

ן הגדיר את הכרזת ,הושטת י ב טו י. 
הירי בטכסיס־בחירות בלבד, שאין בו
לא אמר, ולא מצפון פועלי. "למעמד
הפועלינו עניין חיוני לשלטון פועלי
בעירייה. *פ"ם הנושאת בעול אחריות
היסטידית במאבקו המשחרר הלאומי
והסוציאלי של מעמד הפועלים אינה יכו'
לד. להםקיר את המערכה המוניציפלת

המעמד". - למפלגה העוקרת מחזית
בעומדו על עברה של והסתדרות, ושל
בתוכה, הזכיר טובין את ימי טפא"י ,
ווינה האדום!־!, עת חברי מפא"י עמדו
בסופה וגבם ואספו פרוטות לעזרת.
פועלי 'חינה, לעומת זאת לאן הגיעה
&פא"י כיום והצביע בעמדתה לקוריאה,
בעזיבת האינטרנציונל, בהתפשרותד. ע0
השחור שבשחור במרינה, ואף בהשתקת
מיועצי! של הפועלים," שלמרות תביעו,'
!זין 'ל)« כונסה' לא"בי־מי *השתוללות
שהגיעו הסוחרים 'ולא י בימים 'הקשים "

לפועל במשך החושיים האחרונים.
,!אחוות מעמד הפועלים איננה ניוד
נתלחלוקד," הרגיש טובין. "יש לי הר
גשה, שהפועל שנהן את קולו ל-־פא''י,
דעתו 1!!מעלתם בשליחות. מערכת־הבחי־
־רות המוניציפליות היא זירה של מלח-
מת מעמדות. מאחרי שאתם בכנסת ונד
נונישלו; קשורים בקואליציה עם חבור

גנות, .;*תם פסולים לראגק זח".
f v הישיבה נפתחה בקימה לזכרו 

א. ביאלופולנוקי.

! j ישיבת מזכירות הקיבוץ המאוחד
I מתקיימת

j בדירת הקומונה בתל־אביב. 1[ ביום רביעי, 11.10,50, בשעה 8 בבוקר
מזכירות הקיבוץ 1

תל• אב י ב. — חיילים סוריים חצו הבוקר את הירדן בקרבת הכפר
,יקחו בשבי שלושה מבגי־הבפר. וסחבום עמם, תוך יריות־הפחדה, לעבר זע?וובד" והתקיפו עדר של ערביי הכפר. משלא הצליחו לשדוד את העדר,

נול הסורי.
אה חריפה לוועדת שניתת־הנשק ד*־ ממ?5לת ישראל עומדת להגיש מח

עורבת,

חיילים סוריים חטפו
רועים ערביים מישראל

_ הילחם pima השחור! 1 nmm ,»,g_ ככ ויעה ( סניה mo? השו15ר
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I הסתדרות השוכר הצעיר בישראל / ההגהגה הראשית |
| ביום ה', 12.10.50 בשעה 20,00 התקיים במועדון לתרבות מתקדמת, •
i תל־אביב, רח' נחלת בנימיו «

\ פגישת מתגייסים |
t .וזגיגימ כי חיר' התנועה המתגייסים וכן חברות הנוער ונציגיהן J לפגישה %

^^????? QaPHn1 BMMalMMaMMMMMMMMMmMM. MM

i . .מליגה ?!קשרי ידידות עפ ס.ם.ס.ר &

I 'am לזכר ה  כ ו ר ע ת ה !
: תהיה פתוחה למבקרים עד שו;ת (מלל) 14,10,50. 5

הפועליפ המאותרת .- פנק* תליאגיפ-י&ו | ! מעלגת
) ־ —— ו
י הערב 10.10.50 ב־», בברנו־ 2 ]

ישיבת מ ן עצת הסניף
J סדר היום: א) אישור המצע לבחירות לעירית ת"א יפו ן
* ב) רשימת מועמדים. י
ת ] רו כי המז ן י 

?«£3i]E0O1fe11=̂ il_

מזג האוויר יהיר, גאה. הטמטרטורוח
יעלו בהדרגה ותנאים חמסיניים יתחילו

להתפתח.

) המסה הכללי עשה ככל אשר
רוינימ ד'ארעייגו ולהפחית רכלJ מדו כדי לצמצם את ימי התמ*
[ ,האפשר ממצוקת החייל והאד
.סבל בתמ- > רוו. אך אין למנוע
י -רווים, שהט "חזרה על שעת
j חתם". יסבול החייל' אשד
3 נשקו וווחמשתוי, בימים ובלי-J ימולטל ממקום למקום, עמוס
[ לות. יסבול ג"ם האזרח. תמרו•
j נים בקנה־מידה ארצי עלולים
\ היומיומייס. אך האזרח יקבלJ להפריע לחיי העבודה והיצירה
M i הפקווד. מחוך הבנה שמט־
j נ:דם. ככל שנלמד לקדם פני\ ו ת התמרונים ד,יא חסכון
| נ ל הפתעה — כן נרח־ק אותה
נ ונמעיט בקרבנות. ככל שנהיה
I ח" אדם.\ גיוכנים יותר, כן »ו מצילים

האג!* ליחפי עגור
j משרד הפטהץ

wvwwvwwtww

כדאי לסבול!

גגו אנררי בא־ . עדויות נוספות
ני?!, הנאשם .לפי חוק עשיית דין
מא:נימ ועוזריהם, נשמעו אתמול בי-
רושלים, בהמשך החקירה המוקדמת.

החקירה תימשך היום.

אל המוני העם בישראל
שר־החוץ מ. שרת מסר את קולה של ישראל בעצרת
האומות המאוחדות להמשכת המלחמה התוקפנית־ק&לנית נגד

קוריאה!
נציג ישראל באו"ם הרים ידו נגד שמיעת עצומותית של

ממשלת קוריאה הצפונית: '
ב"כ ממשלת־ישראל לא בלבד שלא תמך בהצעות להסדר
הםיכסוך בדרגי־שלום, שהוגשו ע"י כרי־ת־המועצות, אלא גם
לא נמנע מן ההצבעה נדרך שעשו נציג" הודו ומדינות אסיד•

ואירופה אחיות.
בהצבעתה בעצירת או"פ אמרה ממשלת ישראל
לעשות •את כל אזרחי ישראל שותפים למלהמת-דמיפ
ננד העפ הקוריאני פצר הפוהות הפזסמיפ את שילופ'

העולם.
כתם שחור הוטל על מדינת־ישראל', על מסורת הקידמה
עמנו — אשר זה מקרונ: כבש בגבורת מאבק והשיחרור שב
תשיחרור ובעזרת מחנה השלום והסוציאליזם בעולם את זכותו
לקבץ פזוריו במולדתו העצמאית ואת מקומו באירגון האומות־

המאוחדות.
מפלגת־הפועלים המאורות קוראת את המוני העפ
פישדאל להגנת עצמאות מדינתנו לנוכח מדיניות השע-

בוד של הממשלה -,
יימחה הכתם שהטילה ממשלת־ישראל על העם היהודי

ותנועת־שיחרורו:
יוגבר המאבק לסולידריות של אמת עם כל העמים הנא-

בקים לשיחרורם מעול משעבדים.
תחדל ההזדהות עם תוקענות אימפריאליפמית י

מפלגת הפועלים המאוחדת
המרכז

ם, יום בי. — בקשר עם ירושלי
ידיעה שהופיעה ב"הוור'- כי הממשלה
דנה בשיחרור אי־אלה מיצרנים ממס-
גרת הקיצוב, מעירים מחוגים כלכליים
קרובים לממשלה, כי לא ידוע להם
על כך דבר. !חוגים אלה מטילים ספק
באמיתות הידיעה, לאור מצב המטבע
הזר' ואס 'היא אמנם התאמת, סבורים
שהמניעים להחלטה כזאת יכולים להיות
: בחי- רק פוליטיימ-"עונמייפ" (קרי

רות) ולא כלכליים.

nnanan לסדאוו
""תדכך" הקיצוג!?

•יפתחו הלשכות
139" הפועל הוודב•

:D־SD תביעת

ב, יום ב'. — לפ־ 'תל־אבי
תוה את לשנות־העבודה הכלליות
נציגי «3"פ בישיבת הוועדה המ-לפועלים הערביים דרשו היום

רכזת של ההסתדרות.
הביעת מפ"פ היחה, כי הוועדה
תחליט לחייב את נציגי דהסתדויות
בלשכותיהעבווד, לאפשר לפוןילים ער

י הלשכות. בים לקבל עבודה באמצעות
הודגש, כי חופר סידור כזד, מו;יא
להתגשמות עבודה זולה ובלתי-מאור־
גנח, דבר המסכן את הישגי ציבור־

הפועלים.
נציג מפא"י עגה, כי השאלה עומדת
לבירור במחלקה הערבית של הוועד
הפועל והוחלט לחזור ולדון בה בווע-
דה המרכזת לאחר החלטת המחלקה

הערבית.

ל־אביב, — הוועד למען הש- ת
לום בישראל שלח לנשיא עצרת או"ם
בפלאשינג־מידאוס מיברק־מחאה על
החלטה העצרת לייפות את כוחו של
מק-ארחור להתקיף את קוריאה הע-

ממית.
וזד! מפח המברק: אנו מוחיפ נמ-
רצות נגר החלטת הרוב בעצרת יתת
הוראה לכוחות מק־>,רתור לעבור את
קוו־הרוחב 38, החלמה המעלה לשלב
נוסף את התוקפנות וההתערבות ד!מ־
זויינת בסיכסוך הפנימי כץ כוחות
הקידמד. והשלום ובין כוחות הריאק-
ציה בעם הקוריאני. מעשי, זד? מסרן
אח שלום העולם, ופוגע קשות ברוח
מגילת אי"ש המבטיחה את העצמאות
לבל העמים ואי־התערבות בענ־יניהם

הפנימיים.
חתום! הוועד למען השלום בישראל.

מחאת וועיד־השליום
על החלטת א!י0

ב»נ"! ^ר"אה
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פאת י. וטיץ
מעידוד לצוו

/1 מן התועלת. כמה מהר מתיישןJ"? ריאד, בעתונים ישנים יש בד, תמיד
בלתי־רצויים" שמשפחותיהם מתגוררותעוב, מגןק•-,(,? מטןז רק נגד "יסודותההגירה הממשלה, ני *העידוד" להעברתד^תון. הגה רק לפני כמד, שביעית
על אלר, גאמר שהמ עוזבים מרצונםבעזר, והם נהנים מבקוריס בלתי־רצויים.

בינתיים התפתחו הענינים, לאחר שחהחופשי. ,
̂, »«," _ לאלק ניכר של חושני מגדל הערבים — ןגימןו "בת "1ך," הן
שהשלטונות מפעילים מד ערבי מגדל!אוילית טענה זו, נוכח הלחץ הממשימהירה מפחד פן יפסידו את תורם. כמהצים" על השלטונות ודורשים העברהדע לספר, שתושבי בגדל הערבים "לוח־עלידוס על ידי צווי־פיגוי. "הדוד" ־ו*תנועת יאטפקד, - התחילו בלחץ ישירנענה ל"עימד" בדרך של מניעת עבודה!

לזג היה ישוב ערבי בישראל בו השינדי "לשכנעם".
היעד, ההסתדרות מאמצים גדולים יותר
בשיקום "פועל הערבי,־ בחינוכו לחיי־
שיתוף וייצור — גם לא היד, ישוב בו
הבליחה פעולה זו יו,;ר - מאשר במג־

להגן על מיפעליד* אם קיימת אפשרותעל ההרתדרות להוכיח שהיא יודעתדל *ד,ע«דר, הקואופרטיבית".
של פתרון קונסטרוקטיבי — יש לאחוז

בה.
התוצאות הישירות של הפעולות במג־
דל 3דודווד מאו נ לגנראל אמריקני גיח־
נרדף ומגורש (!/,המה" מעין זאת גוש־נד. הזדמנות להופיע "כמגן" על מיעוט
בעתיד) — ולמנגנון התעמולה של הרי-את כחובה גם אפשרות של התערבות
אקציה הטרגית על עתונותד. ועל שי־
ךןךיד, גיתנד, הזדמנות־פובר? להוקיע את
ישראל במדינהימפלצת שאי־אפשר לחיות

עמד, בשלום.
החעידה האסורה

*סור זעזדות־פועליס' איגד גמגה עם
הסימנים המובהקים של דימוקראטיד. —
אפילו של "דמוקדאטיה מערבית". הו;
איל והממשייה, באסדה על קיום הועידה
של קונגרס-ר-פיעלים־הערבים לא מסרה
נימוקי ממסור — אין גם אפשרות
לבחון את הנימוקים. אפשר רק לנחשם•.
בקרב הפועלים הרבים עצמם לא עורר
האיסור תגובה חריפה, אם כי הוא העלה
את הפרסטיג'ה של מק"י יותר משהיד!
עשוי להעלות עצם כינוס הועידה' 9*־
סיפותיהמחאה — ביחיד בכפרים —
השתתפות הקהל היהח מועטה, ובמקו־
מות שוגים בוטלו או נידהו האסיפות.
m האיסור על כינוס וועידתו מצא
הקונגרם בתקופה של ירידה, כאשר ר!ו»
מאבד את האופי על אירגון פועלים
מקצועי והופך לסרח־עודף של מק"י.
חוץ מנצרת העיר עצמה נהפך הקונ־
גרם, בשאר המקומות, לאירגון של
חברי<קיי בלבד. ביחוד לאחר שחברי
החטיבה הערבית של מפ"ם עזבו את
הקונגרס והצטרפו לברית־פועל־ א"י.
התחומים בין הקונגרס — לכאורה איר
גון פועלים מקצועי — ומק"י מיטש

טשיס והולכים. אופיינית העובדה שב־
סדר־היום של הועידה שנאסרה כלול
היה גם טעיף; על המאבק נגד המימעל
הצבאי. במאבק זה לא ידעה מק"י לש-
מור- על הגבול בין אופוזיציה בונה,
הלוחמת נגד אי־סדרים ויחד עם זאת
לקרב את ההמונים הער- משתדלת 
בים אל המויגה — לבין אופוזיציה
עקרה, המרחיקה את ההמונים נוהמרייה.
לבעייה זאת יש ח; פתרון אחד: לב-
̂- זענםע ואזהעפו _בצ1ד, טל את המיצנקז
 ז^#לא^21n£i י^ות את

 שמ|ן
דת

התפקידינד ̂!8?מירודיה&חוז *והחינוך
האזרחי של הערבים גם יחד.

הורות ערבים
ערכו של האזרח הערבי עולה, בהת-
קרב תור הבחירות. מפלגות ־שונות מת-
חילות להתעניין בערבים, בעלי זכות־
הצבעה לבחירות המוניציפאליות בחיפה!
יפו, רמלה ולוד. םבעי הדגה שהרשי־
מות השמאליות יהיו משוחחות בערים
, ביהפ לד־ בעלות מיעוט ערבי, ואילו
שימות הימין אין לצפות שיופיעו בהן
גם מועמדים ערבים. השאלה היא —

ז כי:3ד תנהג מפא"י
הסיליתי החיפאי וויקטור בביתו שלי
חיאט התאםטו נכבדים ערבים, לאחר זד.
קראו לאסיפה שגיד, בהשתתפות נציגי
אגודות ואירגונים ערבים, כדי להרכיב
רשימה ערבית נפרדת לבחירות בחיפה.
לטי דברי כתב ."אל־יום", הרשמי־למח־
צר" *תומכים אישים יהורייס ברעיון
הוד.", ונראה עה"אישים'' הם נואנשי
המפלגה השלמת. חלק מהנאמביס הת-
נגד לרעיון של רשימה גפרות ומהם
שהסכימו לה! אך חישבו וצ־צאי: בס"ה
מצויים בחיפה 2900 בעלי־זכות־בחירה
לא־יהודיס (לרבות ארמנים, יוונים ונוצ-
רים אירופית אחרים): אם הללו יצביעו
כולם בעד רשימת ערבית! בקושי יצלי-
חו להעביר מועמד אחד, יש להוסיף
אח ההשערה, שהיתר. מוסכמת על כל
הנאספים, ני חלק ניכר של הבוחרים
יצביע בעד רשימות משותפות, כגון
נ;פ«ט ומק"י. הפתרון יימצא רק, אס
הממשלה תחליט, לפי דוגמת הלבנון אי
קפריסין, כי יש לייחד מושב אחד תמר

וצת העירייה למיעוטים,
אך יותר שביקשו באסיפה זאת לרכוש
?ולות — בלט. הכוונה למנוע קוליות
מהשמאל, על ידי פיצול הקולות של

הערבימ.
לפני שבועות אחדים הציע מיכאל
אסף לנלול מועמדים ערבים ברשימת
םפא"י(הרשימה ,ההסתדרותית"). בצדק
מםביר A א-, בי הערבים יצביעו בעד
רשימות משותפות ולא בעד רשימות
ערביות: הערבים אינם דוציט במפלגות

ןרביוו4-
כיצד לגרור

מעצמות המערב סרם טהרו את השי
אלד" ביצר להפוך את רדיגות ערב לג-

יורים .בלתי־םרובלימאטיים",
ממדיים, הגדולה במדינות ערב, המת•
גבאת בנוסח ,נוח שלישי של המדי-
נות הקטנות", מגלה מגמד. של גייס־
ראליות סכסיםית בשאלה קוריאה, רומ-
זת על אפשרות של רכישת נשק מהגוש
הסובייטי ו"מאיימת" באי־השתתפות
בהגשמת ,סעיף 4'' של טדומן. אך גם
בגייטראליות מבויימת זאת אין המצרים
מגזימים. שר־החוץ יודע היסב לחקות
את הנוסח של הצהרת שלוש המעצמות,
ודובר מצרי בלייק־סאכפס מבטיח "מל-
יון חיילים להגנת תעלת סואץ", בתנאי

עטצרייס תקבל את הציוד הדרוש.
מכל מקום, לא הצליחה מצריים ללכד
את מדינות ערב לגוש אחד. בעור שמ-
דינות ערב נמנעו בשעת ההצבעה על
הזלגת צטון־קוריאה, הצביעה עיראק
נגד. ההצעה המצרית, לתמוך ב''צבא
או'־ם', בתנאי שיקבל על עצמו את
ביצוע הבינאומ של ירושלים — לא גת־

צבה על-ידי כל מדינות ערב.
יותר מאשר בבל הקומה *חרת, עו-
מדת היום עיראק רול מצריים. האנגלים
החזירו את גורי סעיד לשלטון, למען
ייאבק עם ההשפעה המצרית,
בעלות חשיבותה של סור-
יה, כעורף של ה"קוו הראשון" התורכי
ובאויץ־מעבר לצנורוודנפס, גוברת שוב
ההתעניינות הדיפלומאטית בארץ זאת:
מבירות מודיעים על תוכנית של חוזה
סוריה־ארזז"ב, מול העקשנות התכ־
םסניח של קאהיר מבקש המערב לעוור

*ר, נאמניו גומשק וכבגדאד,

tץ n' נעוכד nu שוו"
*fa זמן האחרון הגיעה המדיגיות הפ־
J, ניםית והחיצונית של שרייץ לש-
-ב חדש, הרה־חוצאות, למצב של של-
טון ריאקציוני בלתי־מוסווה. הצעד
הראשון המבשר זאת היתד, החלטת
ממשלת הבריח השווייצית לפטר מייד
את כל הקומוגיםסים ו*!ת כל היסודות
השמאליים ממשרותיהם הממשלתיות.
כתוצאה מהחלטה זו פוטרו כבר פקי-
דים ו־ב־ם מהנהלת הדואר. תקנה זו הי־
נד, פגיעה גלויה בחוקה, כי חוקת
הברית השווייצית בדבר שירות פקידי
הממשלה קובעת: "לפקידים יש חופש
להשתייך לכל אגודה", מלבו זאת מד-
חו- ה של כי,גישה חוקת הברית השווייצית את  ב ש ח מ ה ו עה  ד ה פש 
. נוסף על כך, הדי ה"אגו' יה ב ש ו ת
דד." <!1אליה משתייכים בל הפקידים
המפוטרים, היינו "מפלגת העבודה"! —
הנה מפלגה שוו"צית מאושרת ומוכרת,
שאפשר לדכאו! רק על־ידי הפרה גסה
של חוקת הברית. אמנם תהיה זו תמי־
מותי להשלות את עצמנו כי מועצת
־.ברית של היום, — מאחר שכבד הו-
כיחה שאינה מתחשבת עם סעיפי החו-
לה המבטיחים חומש הפרט — לא
הנפה ביום מהימים לצמצם עוד יותר

את זכויות ?האורח הקיימות.
להץ בפד

אולם לשם מה ומדועז על כך תתן
לנו תשובה ה6ויגיות החיצונית של
שווייץ. מוינה n נתונה 'בויגע י ללחץ
אגגלי־אמריקני כבד, שמטרתו להביא
לביטולה של היייטראליות המסורתית
שלה ולהצטויפוהה לאמנה האטלאנטית
התוקפנית. בעזו שהאמריקנים ניסו
בחודש שעבר ועוד לפני זו; "לרכך"
את שווייץ על־ידי לחץ פוליטי־מסחרי,
תרחיקו האנגלים לכת, י לפי הוראות
ארצות־הברית. ב־19 בספטמבר הודיעה
הממשלה הבריטית שלא תוכל לשלוח
בשביל הצנא צמוםי־סילון גוספים '
השווייצי, — ממני שאין שווייץ חברה
באמנה האטלאגטית, פירוש הדבר, עה•
אמריקנים »יגפ רואים בעין יפה "ת
רצוני, של שזייץ עד כה להשתמש
בצבאה לשם הגנת נייטראליוחה. הם
היו מבכרים לוא היה, למשל, החייל
השווייצי נלחם בקוריאה. .במקרה" נתן
ציר הלייבור בבריטניה, סטנלי איונס,
ביטוי לרעיון זה, עוד לפני האיסור
האנגלי למשלוח נשק לשווייץ, בהודעה
שהוא מצטער על כך שאתו הצבאות
החזקים ביותר של אירובוז המערבית,
הצבא השווייצי, לא י«צל לשם המל-

חמה האמריקנית...
העתונות האזרזוית השווייצית לא
הגיבה על הודעה זו. היא א-נה מוד-
אגת גם על־יוי שאר נסיוגות הסחיטה.
לעומת זאת היא מביעה את שביעת־
רצונה הרבה מהפרת' החוקה על־ידי
הממשלה השווייצית. מגמר, זו של הע־
הקבוצות העיקריות המהווה הלק גווי,תונות מתאימה בדיוק ליחסן של שלוש
מהעם השווייצי לנםיוגות הסחיטה הבל־
תי־פופקים מצו ארה"ב ואנגליה. הקבו-
צה ד'ראשוגה, האזרחית-ל'בראלית־אמ•
טלקטואלית, שאינה גדולה במיספרה,
טרם תפטר, את רצינות המצב שבו
נתונה שווייץ כרגע, והיא מאמינה עדיין
שהיא חיד במדינה הטובה ביותר ביי
המדינות. לקבוצה זו צפויה אכזבה
מרה. הקבוצה השניה של שוזייציס
המתרכזת בעיקר סביב הסוציאל־דימו־
קרטיה הימנית והמושנ,עת בשנימ האח־
דונות מהתעמולה הנמרצת נגד הסוב-
ייטים, המתנהלת בעתונות הנ־פלגה וה־
מתחרה בתעמולתה עם העתוגות האז-
רחית, הנה בחלקה הגדול נבובה. אולם
כחלקה היא בבל זאת מאמינה אמונה
ייוורת במפלגה המתאמרקת ובמנהיג•
־־.אגורות המקצועיות, שמסכימים לדרך
חמלחמח הנמרצת בםובייטים ולהתייד
1ות עפ ו־-^ד&ןניגז. (אגשים אלה. .ב
5̂"' האגודות המקצועיות, ¥יקר -«ג!ז
מקבלים הורדות באופן ישיר מארצות־
הברית, על־ידי האגודות המקצועי!ן;
עזובות - א.פ.ל. או סי,אי,או. —
ועל־ידי ה"אינטתצ־מאלימ" השונים
,־,שולטים באגודות המקצועיות הצהו-
בות האמריקניות). אין ספק שיגיע
הזמן בו יכיר הרוב של פועלי שווייץ,
הסויציאלדימוקראסייו הישרים והאמי-
המדיניות הבוגדנית תיים! לדעת את !
והפשרנית של מנהיגיו הרת־קיס. או,'פ
'־!סכנה היא בזה, שבינתיים הריאקציה
מהגברת ומי יודע אם ההכרה הפועלית

לא תאחר לבוא.
חששות התעשייניפ

הקבוצה השלישית והמכרעת מתרכ-
זת סביב התעשיה השווייצית הגדולה,
־גילה רצויה מאוד ברית פוליטית עם
אמריקה. כמובן שיש בקבוצה זו גפ
מתנגדים, בעיקר בין בעלי־התעשיה
המפחדים מפני התחרות האמריקניפ
בתוצרתם, או שבבר הרגישו בהתחרות
זו, או שעומדים גקשרי־מהחר, המכנ-
סים רווחים, עם המדינות הסוציאליס-
טיות, — וברית פוליטית אמריקנית
עלולה לסבן את הקשרים־ האלה. אולם
נדמה שדאופו«יציה זו במחנח בעלי־

התעשיד, אין ערך מכריע.
עניין מיוחד בבריר פוליטית־כלכלית
כין שווייץ וארצות־הברית יש. בלי
שפק, לאילי ד,בסף השווייציים הסובלים
כרגע מעודף כספים גדול ואשר בחלקו
הושקע כבר בתעשיות הזיון האמריק-
נית (לדוגמה: ההשקעה השווייצית
בחברת המטוסים "לוקהוו־אירקיפט י)
או במושבות הנמצאות תחת פיקות
אמריקני. לאחרונה באה קבוצת התע-
שיינים, שיצואם תלוי בעיקר בארצות־

«»ת ב. מרסל

הברית (ביניהם י!יוא שעונים) ומוכנה
על כן להסכים לברית זו. נוסף על
כל אלה יש לקרת בחשבון שהורות
לתעמולת השקר של המתונות האזרחית
יהסוציאלדימוקראטית הומשכת זה שנים
נעשה השם "סובייט" בשביל האזרח
הפשוט למפלצת, הדיבוית על, המדינית
הסוציאליסטיות הביאו לעם השווייצי

פימת מסוכנים מאוד.
נימול! נדוש

ההסתה נגד האנשים, שהכירו את
חומרת מצבה הנוכחי 'של שווייץ והז-
הירו את התושבים בפני הסכנות הנוב-
עות ממנו, מתבססת על הנימוק המ-
טושטש מרוב שימוש של "חוסר אהבה

למולדת".
אכן, הממשלה השווייצית צעדה את
צעדה הראשון לקראת הפאשיזם הח-
דש, הלק מהעם השווייצי רואה זאת
בבירור. רבים חיים עדיין בעולם על
העבר ושל אשליה פוליטית. הבאמת
לא למדו השווייצים כלום מהלקח של
שלושים השנים האחרונית — מתקומתן
והדברתן של המדיגות הפאשיסטיות?
ואל יבואו בהקבלות־שווא. גבון הדבר,
שהגאצו־יאשיפטיט השתמשו בשעתו
נגד שווייץ בלחץ כלכלי וצבאי בדיוק
כפי שנוהגים זענגלראמריקנים עכשיו.
אולם ההקבלה צולעת נכל זאת. מפני

שהלחץ הנאצי על שווייץ היה לאין
ערוך יותר חלש מלחץ האמריקנים
עליה כיום. אין לשכוח שהמדיניות
הכלכלית של אירופה המערבית נקבעת
כיום בידאשינגטון. בשעתן לא דיה בידי
ברלין שלטון כלכלי כזה. מלהד זאת
קיימת אמנה אטלנטית הקובעת גפ את
גורלה הציגאי של אירופה המערבית.
גס זו מסוכנת הרבה יותר כאמצעי'
לחץ לעומת אמצעיו של ה"ציר" בשע-
תו. מלבד זה היו הנאצים בזמנם
מעונייגים בשווייץ מבחינה גיאוגיאפית
רק כארץ־מעגר. בשביל המטה של
האמנה האטלאמזיו! יש לשווייץ נקודות
אסטרטגיות חשובוו: המושכות את
העין מייד בהסתכלך במסה. ובכן מצבה
של הברית השווייצרית כיום אינו הומה

כלל לזה של שנת 1938.
הדרן' האחת

ובכן! מה לעשותז *שארד. דק דרך
יחידה לשמירתה של שווייץ מהסתבכות
בתוכניות המלחמתיות של אמריקה,
העלולות להכניסו־, למערבולית־ומים —
אם יתגשמו. הדרך היא: חזרה לנייטרא־
ליות מוחלטת במל מחיר. גם אם מחי-
רה יגדל, יהיה גבל זאת יותר זול
ממחיר האדישות כלפי היסודות המסי-
תים, — אם בתוך הממשלה ואם מתוצר,
לה, — שהיו רוצים להכניס את
שווייץ על־יד ביטול הדרגתי של הז-
כויות האזרחיות לתוך מחנה־המלחמה

האטלאנטי.

npm עד מיכסווו.קיצוב"
לעלייה מ^רצוודהמזרוז

בעיות עליה וקליטו? Diraa אדע,
ע1ד עורי המזרח ווכרי מ3י"ם

מאת כתבנו
* עקד, גגו ,שיטת־הקיצוב" שהונהגה
| בעליה מארצות אפריקה הצפונית,
עיראק ופרם, שיהודיהן נתונים לכבל
רב! תביעת נמרצת להעמיד את תנאי
הקליטה במחנות ובמעבדות על מיני-
מום על קיוגו אנושי בעיכון, בשירות
רפואי, בחינוך ולשים קץ להרגשת
הקיפוח בלב עולים אלה: פניה למוס-
דות מפלגת הפועלים המאוחדת לראות
בעיה /ו של עליית אוצות המזרח וק-
ליטתה כבעייה ראשונה־במעלד. ולהק־
דיש לה את הכוחות הדרושים בכמות
ובאיבו-ן! וקריאה להגברת השליחות
הן לארצות המוצא והן לםרכזי־הק־
ליטר, בארץ, במחנות ובהתישבות —
נשמעו בכינוס הארצי שלעולי ארצות
המזרח חברי מפ"ם, שהתקיים בשבת

בבית־הפועליס ברחובות.
כפינץ "נעשה ונשמע"

הכינוס שמע דו"ח על פרשת חיסולה
על גולת תימן מפי השליח יוסף
צדוק, שכיפר על הסבל המיותר
ענגרם לעולים אלה על־ידי שיטות?
העבודה של המוסדות המעלים —
הג'ויגט והסוכנות היהודית. הנהירה
ההמונית למחנה עדן ממקומות־היישוב
שבשורת־העליר, הגיעה אליהם ב ע ק י-
ן ולא במ"נירים מן המוסדות — הי
ל.* !זיתה לרצון למוסדות אלה, יניתיכ•
נונבי הועמד מלכתחילה על מירת־מי•
נימום ועל תקופה של חמש־שמונה
שניש. המהנה שיוכן ליד עדן הועד
•WP81 נפשות בלבד. אולם כיסופי

העליה לארץ! המקננים עמוק בלבותי-
הם של י תודי תימן, וכן חרדתם הע-
מוקה שלי שליחים לשלום יהדות וו
בימי־ד'רת־שואה ולמבצע קיבוץ־גלו־
יות — טרפו את לוח־השנים של המוס-
דות' ובמקום אלף נפשות הביל המחנה
במשך זמן קצר 14 אלף ולימים 20

אלף.
המוסדות — אמר י. צדוק — לא
ראו בעין יפה את הסית תוכניתם
והחליטו על הפסקת הזרימה מתימן
לעדן. תעעת אלפים יהודים נתקעו כד־
רך־תישימון ליד הגבול! כשהם רעבים
ואכולי־שדב ביוה וקרה בלילה, נאסר
להגיש להם עורה על/ *!ונשקפה סכ-
נה שהיחר־היציאה צזתיגין יבוטל. הר-
בה עולים תשושים לא התאוששו מס-

בל מיותר זה.
כן מסר י. צדוק על הסבל במחנה,
על חוסר טיפול מסמיק! על העדר
רופאים, תקלות שמקורם .:ניגרי שבין
העלית במציאות לבין זו ש"תוכננה".
לבסוף תבע המרצה להזעיק את המוס-
דות להצלת שארית גולת תימן. אל-
פייה נפש, שסכנת שואה אורבת להם
שעה־שעה במציאות המסוכסכת של

תימן.

ייצוב" של עלית
יפוטל ה"ק

יהודי צפון-אפריקה
את הזעקה להצלת יהדות צפון־אפ־
ריקה הביא השליח מ. רבי נ ו בי ץ,
שאמר בי מן הים של ידידות צפון

אפריקה נזרגו נדלתר, טיפה. ניאותה
תקופה שעלו מאיוור זד, 30 אלף יהו-
דים, נולדו ?'ס 30 אלף אחרים מיב'
סת העליה הנוכחית העומדת על 400
נפש לחודש, אין בד, משום ישועת
ליהדות זו, שסכנות גדולות צפויות
לה מכל חניסרד. מדינ־ת באיצות־מו'
שבם. ממשלת לוב מיישבת פליטים
עיביב! מארץ-ישראל בבתיהט של יהו-
דים שעלו, לא קשה לשער מה עלול
להיות גורל הנותרים במקומות אלה
בהינתן אות. הגיעו ידיעות על טרעות
בג'רבה. כולנו משוכנעים — אמר —
שאחרי פרעות ייעשה מפעל־הצלר,
ני:וש, למד, לא ייעשה לפניהן? למר,
חוק') עתה נאמר למהלקה ליהודי אר-
צות המורח בסוכנות שעבודתה מיות-
רת? יהדות צפון־אפריקה היא אוצרי
לא־אכזב לעליה פרודוקטיבית, יש בה
בעליימלאכה ואנשי-עבודה, ולא יכופר
צמצום הפעולה בשטח זה. יש להרבות
שליחור, לשם, כשם שהרבינו בשעתו
':ליחות לארצות מזו ה־אירופה, יש
לחולל ו!נועה חלוצית־חיגונית שתעורר
וחשאב בל• הפמק משם את הכוחות

הגגוזיט,

למידות כעליה -
רקע כלכלי־מדיני

את :־,רקע המדיני למידות בעליה
ולמעבר בקליטת ביסס בהרצאה מקי-
פה' חגר־הכגםת משה ט נ ה, שהט-
עים כי שניהם אחוזים כצבו! בממ-
שלה! שה"שעטנז'' הנוכחי שלה אינו

ממגל אלא ל"פרי־ה"לולים" זה.
מבחן •הממשלה — אמר הנואם —
הוא בקליטה! ביצירת מקורות־ייצור,
בשיכון, כי בעליה עצמה של ארבע
מאות אלף עולים אין ייבותא, ולא על
בך תתהלל ממעלה עברית ש"הואילד,"
לא לסגור שערים. בעתי השנים הרא-
שונות בתוגה הממשלה מ"נם" הדירות
הנטושות ביפו, רמלה ולוד, "נס" שלא
יחזור שנית! והקליטה הבאה תלויה
במישוים ביוזמה הכלכלית הקונהט־
רוקטיבית של המטילה, וזו תלויה

במדיניותה הכלכלית' בשאלה אם יהיה
רשק הארץ מתוכנן והפיקוח העם, או
מופקר לתאוות ספסרים שיתעטרו על
חשבוננו, אם יורחב מעגל־הייילור לתצ-
רוכת ההמונים או שאוצרותיהמסבע
יבוזבזו לקירות שיש בארמונות בח"א,
בזמן שצריםונים לא יושלמו' למגורי•

עולים מחוסר חומרים,
הוויכוח

נישיבת־הבוקר סקר מנהט בן־יוסף
את פעולת המחלקה לעדות המזרח ליד
המרכז וי. ברגינםקי ייחד את הדימוי
על הבעיות השוטפות של הקליטה. אחר
החל הוונודו הכללי. י. שמעי התריע
על תופעות הקיפוח לגבי יוצאי עדות־
המורח והביא דוגמה ממחנה־עולים,
שבו הועברו עולי תימן ציבנייגים לאו-
עולים הלים! כדי לפנות את הבניינים '
יוצאי־אירופה. כן תבעו רבים את הפ-
עלת 'וצ"י עדות־המזרח במנגנון ד,הס־
הדרגתי וקודם כול במוסדות המפלגה
עצמה. הודגש הצורך בהגדלת משקלה
של המחלקה על-ידי שיתוף כוחות מר-
כזי-ם בעבודתה וייצוגו. הישיר במז-
כירות המפלגה. צויין ההכרח בהקמת
מושבי־עיבדים לקליטת חברי מפייט
ואוהדיה המוחרמים במושבי־העוליט
שנעשו םונופיל של טפא"י. דובר במ-
רירות על 1>פקרת החינוך של עולי
תימן בסיטונות למזרחי, עובדה שאין
להשלים עמה. על הזנחת הטיפול במע-
ברות, העדר שירות רפואי, ראיית שני
ימי העבודה בעבוע כנורמה כביבול
לעולי תימן, — דיבר אחד החברים,
שסיפר על שלוש מיתות־לידה במעכ•
רה אחת, מחוסר רופא בעתו. רחל
שרעבי (יחיעש) דיברה על הברכד, רר־
בה שיש בהם1לת קיבוצים לעזרת המ-
עברות. כוננות ישנה ועמה גם חדוות־
עשיר, — אמרה, אך יש צורך ביוזמה
מרכזית שתפעיל את הכוננות הזאת,
ברברי רוב החברים צויין חוסר־הםרו־
פורציה שבין המשימה לבין הכלים

הנתונים לרשותה.
שלושה מיני קיפוח

"זרה, שה־טתחף בוויכוח י ־ ר ב י. 

מטעפ המרכז, ניתח את בעיית הקי־
כוח שתפסה חלק נכבד בדברי המת־
ויבהים. שלושה סיגי קיפוח ר,ם —
זיג־ר: קיפוח אובייקטיבי! סובייקטיבי
וכדומה. הראשון, נךלוויד, תמידי הוא
?יכל גל עליה ולאו דווקא לעליית יהו-
די ארצות־המורח. לפנים הרגישו עצמם
כולנים מקופחים מבי הרוסיב, אחרי-
כן — הגרמנים לגבי הסולנים, ועתה
הזים כל העדות שבקרב 'וצאי־המזרח
מקופחים במידה שווה? האין אהת
נ קופחת יותר מהשניה? האם אין רעו•
לד, התימני החדש מקופח גם לגבי

העולה הוותיק, דציבוסס, בן עדתו?
נפלט כאן־ — "מעמד עולים". מע-
מד הוא ביטוי לא־נטרסים. האם לעילת
אינטרס אחר מאשר לבועל? הקיפוח
האובייקטיבי הוא תופעת־לוואי תמי-

דית לגלי עליה הבאים זה אחרי זה.
הקיפוח הסובייקטיבי הוא תופעה
טלילית, שנגדה צריכות להתקומם יח-
דיו כל העדות. אין עלבייו של חבר
תימני עלבונו הוא בלבו, הוא עלבון
כולנו, אך 'ש גם הרגשת־קיפוח לגבי
דבריב שטרם גמל זמנם. התברכנו בע-
ליות המפגרות בכמה מאות שנים לדו-
רנו, ואין לעבור על מאות שגים
במהי־ההלטה. כדי להגיע קייצוגם של
!ויד. בכל העיזחים, הם צריכים לעבור
כור תמוך והתכתחוח. קימוח זה הוא
, אמר הנואם. להלן די- קיכוח מרומה,
בר בן־יהוזד, על בעיות הקשורות
בפעולת המפלגה בקרב עדית המזרח.
ב־ויכוח השרתפו: ווגה יעקב (פרדס
הנר,)- י. עכזעי (יכו), דויד (יגור),
,(' ז;. כהן (גן־עכו,ז!ל), י. ונחי (נחלי;;
א. שדה (רחובות) י. דחכש <ת"א),
י. אל־על (כפר סבא), צבי תירוש,
ב. לוי, א. שרבני, ש. עביליי (ירוש-
לים), ש. ארבל (עין־החורש), י. בושו
(מעוז־חייםו, י. אסא (מהלקה ליהודי
המזרח התיכון), צ, עובת"י (ירושלים,
!,כגייםטן), מ, לפרא (רחובות), א. סלע
ונהעו"ם), *זרויצ'בסקי, ש. עטר,

א גיר.

m רע! רק רע!
ך» על־הקצרות ב"דבר", ז. דוד אינו
£? עושה, כיווע' ,את מלאכתו רמיה.
ללא ליינות הוא עומר על המשמרת
בעתוגו ומוכיחנו בשער. קשח־תוכחתו
היא ססגונית למדי. עניינים מעניינים
שונים עוברים כבני־מרון לנגד עיניו.
ואף הוא בוחנם ונודקם קצרות ונמ-
רצות, וחורץ משפטם, אם לשבט או

לחסוי.
אולם "חיבה" יתירה נודעת הימנו
למפ"ם ול"על־המשמר", והריחו מדקדק
עמהם כחום־השערה. כפעם בפעם הוא
טורח ומלקט ציטאטין מדגרי־ביקורת
־ ־ןחפרסמים בעתוננו והוא מהפך בהם
פנים ואחור, וסופם שהוא קולע מהן
זר של חוחים מרובי העוקצים ומרימו
לעיני הקהל, מנופף בו כמו בכפות־
תמרימ לארבע רוחות־השמ"ם, כאילו
אומר: צא וראה, מה טיבן של הבריות
ר.ללו' — רק מומים הס מבקשים לראות
כנו. אורה הטוב והמיטיב של מדינ-
תנו איגו זרוע עליהם והריהם אפופים
עצב וקורות, ושומר נפשו ירחק מדם.
עתה, לרגל החגים הניף שוב ו. ו.
שבט עטו על "הקוד ושברו". נחנד?
תמימה על. פרשת החג שפורסמה ב"על־
המשמר" שימשה לו עילה להסביר
שקו1 של "על־המשמר" הוא להאפיל
מדעת על שמחת החג בישראל ולהש־
ביתו: "אס אמנם בן — הוא מבאר —
אם החג לא הושבת... הרי זה רע, הרי
הסיפור על־כך ברבים הוא בניגוד
ל"קוו"" זה הקיז המצווה לקרוא בל
היום רק רע, רק דע, המחייב להתמיד
ולהוקיע ולגנות ולשכות, יעל־נן מניה
וביו', שוברם של "דברים בפקודו:
ה"קוו", כאן באד, שורה ארוכת של
ציהיאטין מקוטעים מן הכתבה הנ"ל,
שכל עיקרן באה ללמד, כי לאמיתו של
דבר חיינו נאים וחמודים והחג מאציל
?ליהמ מטיבו ומאורו, אלא שהללו- לצו-
"ימטה"ז רך פולמוס עם "השדים של
כפויים על־ידי ה"קוו•1 לראות חזות־
שחורה והריהם נטפלים, מדעת, לפכים
קטנים, כוי להרבות בצללים ולהשבית

את שמחת החג במדינת ישראל.
את האמת אומר; כל כמדי שלא הת-
קוממתי על הכוונה ־,זדונית לסלף
דמותנו, מצאתי בדברי ,".הלעגה לביקו-
רת, גנו קורט של נחמה. דימיתי בל!;י:
, "מקורב למלבות" הרי בעל־הקיגרות
הוא, אפשר גלויים לפניו צפונות ענס־
תריס ממנו: אולי באמת, הכול הולך
אצלנו למישרין, אלא שחוש הביקורת
שלנו מפותח יחר־על־המידה ועל־כן
?יתכן שאנו מבחינים בצלליב גם במ-

קום משם בוקע ועולה אור גוול.
לצערי, ראיתי בנחמד, וי רק עו

ארגיעה.
הנה מוטל לפני גליון "ובר" מיום ר
שעבר והדברים שקראתי באותו עתון
העכירו את רוחי שבעתיים. אך למד!
לנו לבאר, ניתן לבעל־ד!«־בר שיעיד על
דבוו. נתחיל מהסוף, מהעמוד האחרון.
הרי צרור של כותרות. נמנה כמד. מהן:
"משטרת חיוור! גילתה כמויות ניכרות
של מזון ובגדימ שהוחבאו"! .משפרת
פתודתקוה גילתה כמויות גדולות של
סחורות מוברחות"; "משפטי ספסרות"
וכוי. תאמרו, המדובר במלחמה גגד
"השוק השחור" — ^מטרה קדושה של-
מענה מוהר היה לראש־הממשלה לשדר
גאומ קודר ללא קרן־אור של תקווה,
שהשרה רוח של דכאון על היישוב
והשחיר את פנינו בחוץ — ולא היא.
הגה מתנוססת כותרת באותיות של
קידוש־לבגה על עמוד אי; "א ש ו
ראו עיני" הכתב המיוחד מספר
על "הסדר" בגמל חיפה, הוא מתאר

את ההפקרות והשחיתות שפשו בנמלה
הראשי של הארץ. גביא כאן רק כמה
כותרות־משנה מאותה כתבה: "חפצים
נעלמים בדרך למחנות" — המדובר, על
חו,«צי עולים! "אין חבורת גנבים, אך
יש שרשרת גניבות": או "מיצרנים
הולכים לאיבוד': לא מסמרים, אלא
250 ממ"ע עצים געלמו, וכך הלאה,
לפי כותרות אלו אפשר ללמוו על המ-

פניס. סופר ג
אך גט עמוד ב' לא ינוקה. בעמו־
זה תמצא בין השאר קריקטורה המ-
תארת כיצד פקידי הדואר — בדמות
חיה — גומאים מהקופסאות ?!נפקדים
בידי הדואר הישראלי הצעיר. ובכן לא
סיכה דקה! כפי שמצא ז. ד. ב"על
המשמר" אלא חיו; מוצצת. אגב, בשל
קריקעורה זאת, אומרימ, הכריזו פקידי

הדואר שביתת מחאה.
והנה משהו על שדה־פעולה אחד, על
אורח פעולתה של משטרת ישראל.
ושוב כותרת גדולה: "גרשון ריטוב
מעיר: הקצין שרישום בעט גי והשוט-
רים הכוני באלות" ובפגים הידיעה
סיפור מטמר שעוות, איך שוטרים וק-
צינים התעללו באכזריות באדם פצוע,
שמו לו מארב, הכוהו ופצעוהו עד זוב
דם ונו'. האם זר, הכול? לא. העלינו
רק מקצת דברינו, אך נראה שוברים
אליה דיים, כרי לצייר תמוגה קודרת
למדי, אך ראם אין גליון זה — והרבה
אחרים דוימיפ לו — מעלה בוכרון,
צריחתו של אוהו עורב הנוהג "לקרוא
כל היום רק רע' רק רע, המחייב לחת־

מיו ולהוקיע, ולגנות ולשסות"?
אודה, אותה שבת — שבת שדורה
היתה לי, עוגמד, ועצב ירדו עלי ודיכאו
את רוחי. אמרתי בלבי: אם "דבר"
שהוא מקורב לעל"ון, רואה את המצב
קודרת, אם העתון ,וי»לא:י נצורה כר..
שרו־ עובדים בו באמונה, ועוד נוטף
על כך שלהבת נאו.זו המוחמתיים
מעבר־לים וודאי מחממתה ומאצילד.
מאורה דחוזד עליהם, אמ <1לר. כך,
אגד. אנו באים, אפשר באמת כלו כל

הקיצין.
יומ. אך לפגי

' 
ויעוד הותרתי באותו

'מדיגר.!:., במה 'ש:תילם,.נג!ש־ז־ו', הגקמר^
'ס;רה. דם, אטעה והתלהבות טבועים כ
דות והנד, ועומדים בר»שה, בריב יה
הצהירו במלל רברבן: געשה ב.'עוינס,
כיצר השכילו תוך זמן קצר, לפי ערך,
לבזבז קרן בה עשירה של הת.הבות

ואמונה?
אפס! הרהורים אלה ובדוגוה לאלה,
הריהם עניין לבירור !מיוחד החורג מג*
דר רשימה ואת. כאן עולה מאליה
שאלה אחרת: היכן ז. דוד — למה
נדם קולו? למד. זנח את תמעומרת?
האפ אינו קורא "דבר"י ואם־כן, מרוע
איג\? מתעורר ',הכות בשבט לשונו את
עתוגו על צעקו, בשער־בת־רבימ, רק
רע, רק רע. האמנם ינהג במידת איפה
ואיפה — בחינת פרתו של הרב מו־

תרתג
ואפשר, ;:רב הבחירות שאגי-

ד. גד

אווירה של "010110 בחירות"
במועצת נוירייונ ירושלים

ירושלים, יום ב-. —' ישיבת מועצת ;'יריית ירושלים
שנתכנסה לראשונה אדר פגרת החגים אמש, עמדה בסימן הבחי-
רות הממשמשות ובאות. כל הדיון היה מכין כלפי קהל הבוחרים
וכל בירור ענייני הפך מייד פולמוס בין־מיעתי. .ביחוד רבו ההת-
נגשויות גין נציגי הזרמים הדתיים השונים (אשר כנראה יופיעו
ברשימות נפחיות) ולבין היו"ר ;־. אוסטר (שהפך באחרונה

פרוגרסיבי).
בישיבה הוחלט להרחיב את מספר
חברי וועדת הבחירות ל־17, כך שכל
ט ל ח ו ה הסיעוד. יהיו מיוצגות בה. כן 
פה אחד (לפי הצער. נציג מפ"פ
קובלגוב) למות אל כל הגורמים הנוג•
עיפ־בדבר בממשלה ובמשטרה, כדי
למגוע את פירוקה של תזמורת המש-
טרה, הקיימת זד, שלושים שנה, והיא
גנם תרבותי חשוב לבירה. כידוע,
הגימוק לפירוק התזמורת הוא "חסכון
במנגנון המשטרר!". ה"חםכון" גרם גם
לכך שהמשטרה הפסיקה לחתום על
מספר גדול של עתוניפ, (כלום אין
למשטרה ;* ן בתגובות דעת הקהל?).
כאס המאמצים לקיים את התזמורת לא
•w פרי, החליטה העירייה לפחות

לרכוש את כלי הנגינה למען העירי
א. ק1בלנוב (מפ"מ) התריע על שה-
עירייה משאירה ללא טיפול את בעיית
העולים שנכנסו לכמה בניינים רעועים
בעיר. תחילה ציוותה העירייה להוציאם
בכוח ואחר־כך השאירתם שם, "או
שהבתים רעועים ואו יש להוציא את
הדיירים משם ולדאוג לשיכויט או שה-
בתים ראויים לויייר ואן יש לתקנם או
לאפשר לדיירים לעשות זאת" — אמר

קובינוב.

האידיאל
שר א"־גטחון

התנועה למען השלומ היא
פסולה — טוענים מתנגדיה —
משיפ שהיא מונופולין של צד
אחד. אך מה נעשה, ואוזנינו
הכרויות לשמוע את דבר הש-
לום גפ מן הצד השגי שומעות

דברים אחרים.
בימים אלה — מספר "סיים"
— נשא נשיא אוניברסיטת
בדאון בארצות־הכרית נאום לפ-
ני הסטודנטים, לרגל פת־חת
שנת־הלימיוים. וזה עיקר־דב־
ויו: ,מוטב שתשכחו את הסי-
סמה האווילית שהטעתו. דור
שלה. ודמיו על אידיאל הבטחון
בחיים. כל מי שמבטיח ל:ם
בטחון, סוחר רמאי הוא, המת
אר תיאור כוזב את גזו ומתיו
המדיניות, הכלכליוח והחבר-
תיות... רצונכם להיות דווקא
מרומימ — מוטב שתקנו מסי־
לי־זהב או מכונות ,פרפטואום־

מובילה',"
"ברור מעתה; אפילו תזכו
לחיים, יהיו חייכם רצופיס סכ־
נוח", לא רק במשבר של עכ-
שיו, אלא עד סוף ימיכם. במ-
שך דור שלם הושחת השלום
עד כוי כך, שהחלמתו חהיה
ארובת — תקווה ליום וחוק"."

צדיק בדורו /
גלויות מצוידות

tJ ורוך. מסבירים פנים, נענים לכל^ל הפקידים במוסד שופעים אדיבות
דורש, י שווים לכל נפש. לא פקידים
אלא גושי חמאה ז"ל. פרט לאחד —
זד. כולו קדרות וזעם ומשלחת מנהגים
רעים. תמיד ד!ו» זורק מרה בכל מי
שנזקק לו. אינו מהדר פני זקן ואינו
מחוגן פגי נער. מדקדק בכול כבחוט
השערה, מקפיד על כל פרט* חמור וקל,
מריס קול וגמ יויו איגן שקטות. ^א
ארס אלא רעם וברקים, כף זפת המ-
קלקלת את חבית הדבש. איסטרא של
זוועה בלגמה של עדנה ואהדה אנושית.
כל המוסד סובל מנציג איפכא מיפתברא
זה, אבל אין איש מעז להתריס כנגדו
ונדמה כי הכל מפחדים ממנו, מנמיכים
קולם וגם מגלים גינוני החרפסות

וחנופה.
הקהל, שחלחלה אוחזת אוהו בכל
פגישה עם מפלצת פקידותית זו, מקלל
אותו בשלל השפות הרווחות המזינתנו
החופשית — ומתפלל למאור־,: היסטורי

שישחררו מנטל־ייסורים זה.
רבים !ןוהיפ על התעלומה! מניין צץ

נטע זר שכזה במוסד כה סימפאטי?
מוסרים מפה לאוזן, כי הוא אינו.,.
לוקח. כבר היו במה גסיונות ונגמרו
בסקנדליימ רועשים, זריקת כפאות וקס־
תות ושאר רהיטים. מאז גו־גים הפ-

קידים להזהיר או! הקהל:
— פלוני זד, אינו לוקח. זהירות!

והקהל פולח לו. בעל־מום שכזה.

סאת מ. מדרי
כמובן, לא נוח לו להתקיים בסביבה
כגון זו. הבול מאדירים את מצבם,
— צץ * נהנים מהעולם הזה. אלמוני
בביתו פריג'ייר, פלמוני טס לו במכו-
נית פרטית. זד, ריהס את דירתו מחדש
וזה עלד, מבירא עמיקתא והגיע לאיג־
רא רמא. ואילו הוא — אין לא
סיכויים לעלות לעולם. דורגו אינו
מחבב כרצופים בגון אלה. ולכן ביתו
דל כמו שהיד! לכני עשרים שגה,
אשתו ננ!קד, בייאושה והילדים מוזנחים
ועלובים כיתומים. נים־, מי שניסה
להשביע עליו. הודגשו כמה נימוקים
עקרוניים: דון־קישוטיות שאינה הולמת
את הזמן והמקום, חוסר קוליגיאליות
כלפי החברים' ריב לבכ הרוצה להבליט
את עצמו ולהיראות כצדיק הדור. (הרי
אין מבוליל בימינו ותיבות נוח אינן
מיוצרות בתחומנו!). נימוקים כאלה
וכ"לה הופרחו בכל הזדמנות וכל היו-
עצים העלו חרס. הצדיק היה רוקע
ברגליו ומגרש את כל ידידיו :חרפות
והאשד, עומדת בפינתה ממררת בבכי

ופוכרת ידיה.
במשך הזמן החליטו הפקידים והקהל,
כי צרה מעין זו, הי>5 מחיייבת המצי-
אות. הם מוכנים לסבול חרפות וגידו-
פים, צעקות ואיומים, תקלות וחבלות
ועלידס לקבי' את הכל באהבה, עוד
לא תגיד, מידת הרחמים בקרבנו ויש
להבין ללבו של אחד אבוד ולרחם על

פקיר שאינו מקבל...

mm ועובדות
סאת יצחק שדר!

הפרוטה שלנו
H אשר ממשלתנו שולחת עזרה רפו־
תיעבים שלווים, שאין להם כל צורך^ אית לתוקפני קיריאה, לרוצחי
בעזרתנו, שבוודאי לועגים לה' — יודע
אני ויודעים חברי, שגם הפרוטה שלנו,
על כל !!חד מאתנו! מוצאת על עזרה
מבישה זו, כמובן שזר, מכאיב, אבל אין
לנו ברירה: בתורת אזרחים חייבים
אצו לשלם את מיסיגו לרשות. אבל
הגד מתברר, שרק שלושה :!חוזים מן
הרפואות הנשלחות לקוריאה מקורן
במחםני־התרופות של קופת־חולים —
רק כשיעור 900 ליי בםך־הכול. ומשוס־
מה וגעו שלושת האחוזים הללו במצ?
בוני ־וחד גימל הסכום (שהוא סכום
הגון למדי לפי מושגינו, אם־כי הוא
נלעג לפי המושגים האמריקניים). הרי
מס קופת־חולים הוא מם שאני משימו
מרצוני החופשי. הרי זאת קופת־חולים

שלי' של ההסתדרות שלי.
ואפ כי ההגיון אומר, שחשובה לנו
מכיל מלחמתנו המדינית על מעמדנו
בתוך ההסתדרות, על השגת רוב בד,
במהרה־בימינו — מדריכים שלושת'

האחוזים המסכנים את מנוחתי.
עמן שהזו*

אין חולק על כך: משק קיבוצי כי
יחטא, ענוש יענשוהו לפי חוקי המדינה!
אין למשקים זכויות־ייתר. להיפך —
הם, המשקים, מרצונם הטוב העמיסו
על עצמם עול מצוות ומעשים טובים,
ובזאת הם נבדלימ משאר היישוב. על
כן הסכמתי עם הדורשים שיש להעניש
אותם משקים (אפ מיספרם ארבעת עשר
ואמ רב יותר), על חטא שחטאי בשוק־

שחור.
והנוי, השבוע גיתן פירוט לחטאים:
משק מעוז־חיימ נאשם במכירת 51,455
ק"ג שעודה לאגודה החקלאית בכפר־
שמריהו' ללא היתר ובמחיר מופקע —

ב־44 ל"י הטונה במקום 39 ליי,
חנווני תל־אביב, בקוראם ה^שמה זו
או כיוצא בה, בוודאי יצחקו צחוק
גדול; גם אלה שוק שחור! למכור זוג־
נעליים בעשרים וחמש ל"י במקום

ב־3—4 ל"י — ז ה ו עניין!
סיור אני' כי אנשי מעוז־חיים עשו
חשבוו מתייק ומכרו לא בהתאם למ-
חיר הרשמי' אלא לפי המחיר שעלה
להם בימי-עבודה. אין אני מתנגד לכך
ש־עגישו את מעורחיים: אין למכור
ללא היתד, ולא כל אחד יקבע את
המחיר, כשיש מוסד קבוע ומוסמך
לכך. אבל השחור הזה הופך אפור —
וכבן יותר מן הלובן של החנוונים

שלגו כל ימות־השנה.
סבל מיותר

הכרח הוא לגו לנקר את מדיניות
הממשלה הזאת, את מדיניות הפגים
והחוץ שלד. — אכל היינו רוצים, מכל
מקום, שאותה ממשלה שאגו מבקרים

אותה לא חהיה לא־יוצלחית,
אולם כאשר כל ילד ביישוב יודע,
שזה ימים רבים עוגגת בנמל חיפה
אגיד' טעונה סוכר ואין בידי הממשלה
לזרז את פריקת המטען, והיישוב סובל
סבל ממשי של חוסר מזון חיוני מחמת
חוסר־,־כשרון של פקידי הממשלה
הזאת — הרי זה עובר כל גבול של
־לתרצן. ואין אנו שב־ גסיבות שאפשר
עים נחת מזה שמתנגדינו הפוליטיים

הם כה לא־יוצלחימ.
"קול ישראל"

לא עסקתי ואין' בדעתי לעסוק בבי-
קורת על התוכניות של "קול ישראל".
אומד רק בקצרה' שהן נשמעות לי
לעתים קרובות תפלות למדי. אבל לפני
ימיפ מיספר השמיע לי הראדיו, במס•
גרת התוכנית לחייל, את שירתו של
הזמר הצרפתי מודים שבן1ליידץ — או-
תו שכזנלייד. שעדיין דבקה בו זוהמת
שיתוף־הפעולד, שלו עם הנאצים, וש-
תמיד דבק בו יותר מרבב מצד־הניוול
של פאריס. והשירה ששמעתי צרמה
את האוזן: היא היתד! מן הקלוקל שב-

אמנות מסוג ידוע.
אולי תוכניות כאלו גס הן בחזקת
"פוליטיקת" של העתקת דוגמות מן
הצבא הבריטי. לי! כידוע, יש תמיד
נטית לצד מזרח. אולי יקשיבו המ-
תכננים גם לאמנות המוגשת לחיילים

בברית־המועצותז
אין לי התנגדות עקרונית לאמנות
'צרכתית !.ו בריטית, — אבל למד, יומן
למלאך־טומאה להשתלט אפילו שעה

קלד, על "קול ישראל" י
נצהון הצבא

בהתחרויות המכביה, שעמדו ללא־
ספק על רמה ספורטיבית טובה —
ניצח הצבא בהופעתו האחרונה• אולי
היתה זאת הופעתו הפומבית העובד.
ביותר של צבא. התוכנית היתד. פל־
מ"חית *מובהקת, בכללה וגם בחלק
גדול מפרטיה. ניכרת היתד, היד המד-
ר-כה של אותי "מוסד,", ששימש מד-
ריך ספורטיבי של הפלמ"ח. אמנם
הביצוע היה הרבה יותר סוב וגקי:
האפשרויות הן אחרות, — אבל השיטה
וחלק גדול מן התרגילים מוכרים לנו,
לאנטי הפלמ"ח, מן ההופעות שראינו
בשעתו באשדות־יעלב, ביגור, בימי

המחתרת,
ותיתי לו לצבא שהוא ממשיך בשיטת
האימון הגופגי של יחידות ההגנה זה־
פלמ"ח, שיטה שיעילותו', עמדה במיב־

חן — וגם שוקד לשכללה.
אף :ראותי את הצנחנים בצגיחתם
נזכרתי בצנחנים הראשונים שלנו. וכא-
שר איוירונייהקוב עסקו באוויוובא־
טיקה, בזריזות רבד, להפליא, זכרתי את
זריזות ה"פרימוסים" שעלו וירדו, לחמו

והצילו בנגב המנותק.
נאחל לו לצבאנו שישכלל את הטב־
ניקה שלו ויעלנה לדרגה גבוהה —
ושישמור על הרוח שפעמה כהגנה,
בפלמ"ח ובצה"ל בימי מלחמת־השיחרור.

mmp m העד5ת

spuria ע0" ס־ור־העתונאים בתערוכה "בהתנדב"
עש" — סיור בזק היה, בנוסח סיורי
התיירים האמריקנים במוזיאונים של
!:ירדפה. מיוד זד, לא הספיק למבקרים
כדי שיוכלו ליצור לעצמים מושג ברור
על התערוכה, הבאה לפטר את דברי
ימי התגוננות היישוב מאז ימי "השו-
כר" ועד לכיבוש אילת, שפע המסמ-
כים — בהם כאלה, שהוצגו ..פומבי
בפעם הראשונה — הוא עצום. התע-
רוכה גם לא הושלמה מבחינה טכנית,

וחסרות בה מוזגים וכתבות רבות.
על כן — רק הערות מוקדמות! ראי־
נו בזמן האחרון כמה תערוכות צב-
איות טובות. היו אלה תערוכות מיוה־
דת לנושאים מיוחדים: תערוכית אלו
עמדו גם על רמה טכנית גבוהה למדי.
ניאה לי, כי בבואם להראות תקיפה
שלימה, מפעל־ חייהם של שני דורות —
בקשו מארגני התערוכה לתפוס את
המרובה, ולא תכסו... כי הצגת תקופה
שלימד, — תובעת ממדים אחריב, שו-
נים לגמרי מאלה של ממרי תערוכת
חיל־האוויר, למשלי. מארגני תערוכה
כזאת מן הדי,־ שישתמשו באמצעי.!
דיקוואטיביים בלתי־שגרתיים, בדאכוזי־
טיפים, בכיםול, בתאורה מתאיציה, תצ־
לוני־פ בקנה מידה גדול - י :? ל!זס־
הפק בצירוף מיכאני עד נרו. ש שו-

נים.
ועוד: מן הראוי היד שמארגור התע-
רוכה 'הליטו — אם בעיניהם מהווה
צבא הגנה לישראל המשך לגיטימי
יחיד של אירגון "ההגנה" — או שהוא
גונה בין אבותיו האיי־גוניים והרוח'
ניים גם את אירגוני־הפורשים —
מ"נילי" ועד אצ"ל. והתערוכה כוםחת
עיי שני הסעיפים; מופיעות בה תמו-
נ-ת "הרוגי־המלכות" של אירגיני־
הנורשים — אולם הדיוקנאות האלה
תלושים לגמרי מעצם התערוכה —
!!־ן בד, זכר לעצם קיום האירגונים
הפורשים, שבשליהותם פעלו", שמע-
נו' כי מלכתחילה לא היו כליליט בתע-
רוכה תמונותיהם של אנשי אצ־'ל
ולח"י שהוצאו להורג, אולם הדבר "תו-

קן' בהמלצת שר הרטחון עצמי.
צ. א.

לא עליהם האחריות
הננו' מבקשים בזה להודיע שלא היה
לנו שום חלק בביצוע הצד הטכני של
הופעת • "מתולות־ישראל" במסגרת המ'
כביה באיצטויון תל־עביב במוצ"ש

.7,10,50
אגו מצטערים. יף!• עם הקהל על
הליקויים הטכגייס הרבים, שקילקלו את

רושם הריקודים.
בשם קבוצות הרוקדים של "הפועל"

שהשתתפו: - - י -
גורי^־יקדמן (גרט קאוכמח

mmw שנים לחורבן
קהיל^ 3יחו ב ה

הערב יתייחדו יוצאי ביחובת בארץ
ובגולה עם זכר אחיהם בגי עירם,
במלאות שמונה שגים לרציחתם האכי

זרית על־יוי הנאצים.
ביחוגה היא עיירה בגליל לובלין,
צפוניתימערבית לעיר לובלין. הקהילה
ריחה קיימת מאות־בשנים. בפרוץ המל-
חמה האחרונה מנתה העדה היהודית
כארבעת אלפים נפש. היה זה יישוב
של חיים יהודיים ערים ומגוונים: בגי
בעלי־מלאבד. וסוחרים ולמדנים ־ כוננו
בה סניפים לתנועות ציוניות־סוציאליס'
טיות ול"ההלוץ'•, שניהלו מאבק על
הגשמורשל-עמל בזייון עס תנועות אנטי־
יוניות, לתנועה העיונית בביחובה היו גם מומיות קונסטרוקטיביים (קופת־*.
מילווה ועוד), וכן ב־־ת־עם וספריה עשי'
רה. מנהג היה, שמך שנד, בשנה,
בכ'—כ"א תמוז, היה קי השומר־הצעיד
בלובלין בא מרושבות־הקייץ שבסביבה
לריהובה ועורך עם הנועות־הנוער הציו-
ניות מיכגן־זכרון להרצל וביאליק -י
שהיה תמיד מ!!ורע בחיי הקהילה. הרוח
הציוניתיפועלית היתה השלטת בביחו'
בה. ראש הקהילה בשנותיה האחרונות
היה אברהם לוין, איש פועלי־ציוךצ"ס.
רבים מחניכי "החלוץ" במקום עלו
!.רצה ו־!ם מעורים במשקי־ההתיישבות

העובדת ובציבור הפיעלים•
פעולת־ההשמדה בביחובח התחילה
ב"אקציות" של רציחות ברחוב, בעיקר
רציחת אנשי האינטליגנציה, ובחמש־
בה — גלות לריכוויימוות. שרידים'
מעט הצליחו להימלט לכדיתיהמועצות
וסועס שעלו ארצה. Jt פיק

מאת יואב ביתן, מכתב מארה"ב"לעולט איו חורה"
ניוייור?!, is בספטמבר.
מקובל בעולם האיגרוף: "לעולם אין
חורה", כלומר — מתאגרף שהגיח את
הזירה לעולם אינו חוזר אליה. פתגם
זד, התאמת עתה שוב, כאשר ג'ו לואיס,
אלוף-העמס במשך שנים רבות, הת־
מודד עם אזרד צ'רלז על תואר אליפות־
העולם במשקל כבד. הגיל של ג'ו לו־
איס (בן 30) והמשקל־העודף שלו (00נ
ק"ג) נתנו בו אותותיו, והוא ומד.
הפעם יותר ל"צל חופ" מאשר ל"דמם•
ציץ החופי' — כינויו המקובל. אזרד
צ'רלז הוכיח בשעת הקרב זריזות
מפליאה וניצל ניצול מלא את יתרונו

זה.
הקרב התנהל רוב הזמן במרכז, הזי•
רה, מאחר שצירלז נמנע מלהלחפ בפי•
מת, לפי הוראות מאמנו! וברוב הזמן
ניכר היה יתרונו של צ'רלו. הקרב
בכללו היה משעמם ונקודת־המתח הי־
חידה היתד, בסיבוב העשירי? כאשר
היד, ללואים סיכוי יחיד לנצח את יריבו
בנוקאוט. בשאר הסיבובים, פרט לטי•
בוב השני והרביעי, היה לצ'רלז יתרון
ניכר, אך הואיל ואין לו מכה חזקה,
לא השתדל לנצח בגוקאוט. סיכוי זד,
נשקף לו בטיותו בשלושת הסיבובים
האחדוניפ, כאשי השתעשע בלואיס

ברצוגו.
התלהבות עצורה

גצחוגו ?6ל צ'רלז נתקבל בהתלהבות
עצורה, מאחר שברור שאיננו מתאגרח
ממדרגת ראשונה. הפסדו של לואיפ,
שהפופולריות שלו עד היום מדהימה
ממש, גתקבל בצעד ע"י חוגי־הססורט
כאן. שקיעה של מתאגרף בזה, קשה
פשוט לשאתה. לאחר הקרב הודיע
לואיס על פרישתו המוחלטת מהזירה,
ואילו צ־רלז הודיע על נבוגותו להגן
על תואץ כל עת ונגד בל מועמד
מוזאים. מועמדים כאלה ספורים: ג'ו
סבולד, אלוף־העולם "נופח אנגליה•
דגיו מקסים, אלוךהעולס משקל חצי־
נבו שהחליט לעבור בזמן האחרון
למשקל כבד לרגל חוסר יריבים במש־
קלו, מאחר שגם צ'דלז הוא על גבול
משקל כבד וחצי־כבד ייווכן שילחם
במקפים, מפני שסבולד איננו פופו־
לוי — מחמת בגידתו בהתאחדות

הספורט האמריקגית.

שח"ה
תחרות שהפפח למיותרת

על שלושה וגויס עמוד, אתמול
תחרות־השחייה בנריכת "גלי־גיל", על
חוטר מתח ספורטיבי, על מחירי כר־
טיסים גבוהים וקהל מועט — ושלושת
הגורמים האלה היו דיים כדי להכשיל
flea את התחרות, בד. לקחו חלק
מטובי השחיינים שהשתתפו ב"מנביה".
קלע למטרה מי שאמר, ני תחרות"
שחייה זו, היתר. ,קינוח סעודה" מאכ-

זב וחלש.
בין התוצאות שהושגו יש לציין את
זו שהושגו; ע"י סוזי נ!!דור (!עגלידי)
rf 1:15/) — 'בשחיית־חתיוד, ל־100 מ
תוצאה העולה על זו שנקבעה בתחרו-
יות ה"מבביד," — 1:16,2 די. ראוי ?צי
יון השחיין קסטנר (קנדה) ששחה
200 מ' חתירה — 2:25,4 ד ו־100 מ'
גב — 18,8 ;נ ו'. בן בלט השחי?
הארגנטיני בן ה־15, שלנברג, שעכו
200 מ' בשחיית־חתירד, — 2:25,0 די.

ואלד. תוצאות התחרות:
ם —• 20a מי חתירה — י ר ב ג
1) שלנברג (ארגנטינה) — 2:25,0 ד'«
2) קסטנר (קגוד!) — 2:25,4 ד־ 3) יק

־ימ<" ו י (ורום־אפריקדי) — י2:324
1:18,8 ד: 2) מנסור (הודו) — 1:7A,1", 100 מ' גב — 1) קסטנר (קנדה) —
ך; 3) שלגבו־ג (ארגנסיגד!) — 1:26,1 דיי
100 מ' הזד, — 1) גיל ("מכבי") —
(אנגליה) — 1:24,2 1:23,4 ו'1 2) ניומן
וי: 3) בונפמן (ווום־אפריקד.) ־־־

1:27,3 די.
משחה־שליחימ 50x4! מ' חתירה —
1) דרוס־אפדיקמ — 2:00,9 ד! 2> "מכי
בי" ישראל — n 2:01,2 3) הודו —

2:02,5 ד'.
ג ש י ם — 100 מ' חתירה — 1) נ*"
קט* דור (אנגליה) — 1:15,0 ד' ן 2) .
לין (אנגליה) — 1:20,4 די! 3) לילי

ליכטנסל ("מכבי") — 1:219 ד.
100 «' חזה — 1) פרנקס (אנגליה)—
ג 2) צולוף ("מכבי") ־־ 1:43,4 ד'
1:44,0 ד'< 3) גרבי (,,מכבי") —

1:45,1 ד'.
ישדאל-הודו 6:10 פפמר«יי8
אם-כי במודעות פורסם כי בכדזרמ"פ
יתמודדו נבחרות דרום־אפריקה (!כתת
ב"מכייה" במקדם ראשון) וישראל, הרי
נגרמה אכזבה רבד, לקמל שלנריכת נכ-
נסה, לא זוום־אפדקד,; אלא הווו. הנב-
̂כדי חרת הישראלית התאמצה אומנס 
לגבור גם על הורו, ורק במחצית הש*
נייד, של ד,מישו!ק השיגה היא יתרון —
6:10, בעיקר בגלל חולשתו של ד'שועי,
ההודי. את השערים לזכות ישראל הב־
קיעו•: בק (5), גרבי(2א רוזנבלוס (2)
וודש. לטובת הודו: מנסור (4) ווין

(2), שפט: האבר (אוסטריה).

א<זלמינ;וו-?!ולר!
היופ - הופעת הבלגים גוג"א
הנבחרת הבלגית באתלטיקה־קלה עם
27 ספורטאים שסיירה ביוון ובתורכיה,
תערוך היום ב־2.30 אחה"צ תחרות
באיצט־יון בת"א נגד גבחרת האתלטים

שהצטיינו ב"מנביה".
בין המשתתפים בנבחרת הבלגית:
גאסטון וייף, אחד מטוני הרצים בעד
לם למרחקים ארוכים, פ. ברקמן, אלוף
בלגי־, בריצה למרחק 110 מ' משובות
ר, ווריקרויז, רץ מעולה לגירחק 100

מ' ועוד.
בד1רגי

נצהון יפה ל"מפפי" ת"»
קבוצת־הבוורגל של "מכבי" ת"א
זכתה אתמול בירושלים בנצחון יסד, עע
הקבוצה הדרויפ־אפריקגית בתוצאות 1:4.
ע1 ההפסקה היתד, התוצאה — 0:0.
במישחק הקבוצה האורחת הורגשה
עייפות רבה והיא נכנעה בעיקר בסר

פו של המישחק.
צ.ה.ל. יתהרה בקבוצות הו"ל
קבוצת־הכדורגל של צבא ההגנה ליש•
ראל תיפגש ביום ו' (מחר) באיצטויון
בת"א עס קבוצת דרום-אפדיקה. באותו
יום (כ־8 גערנ:) תיערך תחרות־כדורסל
באמפיתיאטרון ברמודגן בין נבחריו

ארגנטינה לנבחרת הצבא.
רשות מחתאהדות הכדורגל

נזרע שההתאחדות הישראלית בכדורגל
פנתה במכתב אל המשלחות האנגלית
והדרומ־אפריקנית, בו היא מעירה להן,
שיש לקבל את אישורה על מישחקיפ
ידידותיים בכדורגל שהן עומדות לערוד
מחוץ למסגרת ד-"מכביח". זאת לאחר
שנבחרות אלו קיימו ועומדות לקייפ

שורה של תחיועת בארץ.

בע1לם
אוםטריה-יויגופלפיה - 2:7

בכדורגל
בתחרות־כדורגל שנערכה ביום א•
בווינה ניצחה נבחרת אוסטריה את נב-
חרת יוגוסלביה בתוצאה ג,:והה —
2:7. באותו יום נערכה בבלגראד תח•
רות בין גבחרות המילואים של שתי
המדינות שנסתיימה בלא הכרעה —

יוצאי בולגריה
מבעתיעל"ה

להוראת מיפמד מפ"ט
. — באמצע הש- ה י י על ־ ת ע ב ג
בוע שעבר הוו קיימה כאן בסניף מפ"ס
!;סיפר, פומכימ ליוצאי בולגריה. בפתי-
r,s ב ל כ חת האסיפה העלה יעקב 
י המי ק ה ל פו  ו ל  א י ב זכרו של א, 
לי א גויח. בהרצאה מקיפה עמד נ. 
ז ל י נו עי! המצב הכלכלי במדינה. מו
בסיוט קיבלו המשתתפים התחייבות
להיות מוכניג, ודרוכים לקראת הבחי-
רות ולצוו המרכז — לפקוד את בל

!:ויבריט והאוהדים בשורות המפלגה.

שלושה מזויינים רעולי-פגימ חד
רו בליל־שבת לביתו שלי מוחמר
אבו־היש בכפר סולט (מחוז ט־ריד!)
ושדדו ממנו... 4 ל"י במזומן. להול
צעקותיו ברחו השודויפ לעבר הגבול.
נמצא חשיש. - בחפירה ליד בית־
התרבות בבאו־שבע נמצ* גלגל פני-
מי על צמיג, שהכיל 25 חצילית
חש'ישי שמשקלן הכולל הוא 5,200

'ק"ג.



מחנה הברות הנוער
כים! מדרי

המחנה מתחיל מחר. ואלה ההוראות
האחרוגות;

א) על היוצאים ברכבת להימצא בתח־
המזרחית בעעה 7.30 ביוקר גת חיבר,.
בבואכם למקום פנו מיד לנחום בדגה!

ואל תיכגסו לקרוגות לפני כן!
ב)" זכרו ע? כרי-החלב למים, לפחוח
כו אחד לי10 אגשים. ,כל המרבה הרי

זד, משובח;
ג) הועברו הוראות למא"זיפ על 6
רובים וחגור שעל כל חברה לקהת אחה
למחגה. הקפידו על מילוי הוראה זו!
ד) הושגו מספר אוהלים גדולים. חב-
-ית שחניגו אוהלי שמיכות או .'ים
!ןםנים אחרים (אוהלי־סיירים) — יביאום

למחנה!
ר!) בל חברה הביא אחה שלט מדיקט
או קרטון בגודל 20x40 פ"מ, ועליו
מצוייר באותיות אדומות שפ הקיבוץ.
הביאו גם חוטי־ברזל לקשירת השלט:
ו) מעבי י .ןורת מדוקדקת של
הציוד ? שהכינותם והיגיכחו DM גמלאו
נל ההוראות. דאגו עד לפרט האחרון!

יופ העליה וההתישבוית
מטעם קרן היסוד יתקיים בתל־אביב
בימים ד'—הי, 1 וי2 בנובמבר. כל
פניף, חכשרד, וחברת נוער שולחים
ציר אחד לכינוס. העבירו מיד שם
הציר וכתובתו למשרד מחלקת הוועד
לפי הסדר הגא; הסניפים מצפון לחד-
רה למשרד בחיפה, דחי יוושלי6 א4
ת.ד. 957: הסניפים מדרום לחורה למש-
רד בתל־אביב רח' מוגכיפיורי 9 ר.ד.
376: חסניפיס באיזור י ירושלים למשרד
בירושלים רח' המלך דוד, בית מר־חיי"

סול הכגסח.
? מה קרה במגדל־גד

מגןחלקת המסברד, של הסוכגות היהו-
דית מוסרים, בי אין כל אמת בידיעה
שהופיעה באחד םעתוגי הערב. כאילו
"נשטפה מעברת מגדל־גד וחוחל בפי־
גוי הילדים מן המקום", אגף חמחגות
וחמעברות מודיע,' כי אומגס חור הגשם
והזק באופן יחסי לאוהליס ספורים.
אולם למעברה חולקו גגונים מיוחדים
'ועבודה זו מוצאת להכפלת כל האוהלים

לפועל היום (ביום בי).
כן מודיעים מחגחלח חמחגות, כי אין
כל אפשרות מעשית לחפור רעלות־
ניקוז לפני הגשם הרציני הראשון.
גסיון השגת הקודמת הוכיח, כי יש
לסבוע בדיוק את כיוון מהלך המים
ורק לפי כיוון זה אפשר לחפור תע-
לות ראשיות. מסיבה זו טרם נעשתה
פעולת' ניקוז גם במעברת מגדל־גד.
מעברה זו כוללת 240 משפחות ו־50

רווקים. ־
השבת אבידה

אבד כרטיס ראש משפחה ע"ש מתיה
־גצ־ג ופגקס חלושים ע"ש ארגססינה
רנציג מגדרח. 'להחזיר לועד המושבה,

אבד פנקס זהול
ע"ש אלקלעי מתילדה רמלה רח' 6.

mm 3"בצ» ש־ pirno הש0ו1
(סוף מעמוד 1)

אצל איברהיט חקי מרמלה ננוצאו
1210 קופסאות של שימורי ירקות, 67
חבילות גפרודי" ועוד סחורות שונות.
כל המלאי הוחרם והאיש געצר. 'בביתו
של בורים איזגברו, בעל תחנת הבנזין
בגט ציונה, נערך חיפוש ונמצאו 60
גופיות ו־0ד זוגות תחתונים וכן כמה

עשרות מטרים בדים.
משטרת הדרה פעילה

משטרת נסת התיכון, דןמרכזה בחד-
רה, עוסקת במרץ בינדים האחרונים
בגילוי עבוייגי השוק השחור — מומר
כתב "על ה&שמר" בחדרה. במכוניתי
משא נהוגה ע"י מ. לגצגר מת"א, שהו-
ביל תאנים ולגוש חלב ברשיון, גילתה
הטשכרה שרק בארגזים שבלמו החוצה
היו תאניס< ייתר ז5 הארגזים היו מל-
אים עגבניות מיועדות לשוק חעחור.
הסחורה הוחרמה, ובעל העגבניות, ל.

חנה עבדאללד. מגוש חלב, נאסר.
אצל הלל !:רון, בעל חנות מכלת בח-
ורה, הוחרניו' 110 חתיכות סבון־כבי־
כה, חפיסות שוקולוה, נייר טיאלט
וסוכר לבן, הסחורה נמצאה במקום'
מחביא מחר! לחנות. בסביבות כרכור
נעצר י. נמו', מפדוס כץ, שהוביל 15

ק"ג שמן־זית מהעמק לת'יא.
בסביבת '!:פר יונה נעצרו קלמגפ
הדדי, יוסף ססרי ואהרן נסים, בעי
ברשותם שני שקי קמח סולת, 9 ארג־
זימ דגים מעושנים, 3 פתים מיץ עגב'
ניות, פח שמךזית, ד שקימ 85ל ר4

טקימ בוטנים. השחירה הוחרמה.
, אצל ד. ־ חרובים בעל מזנון? ;אגד"
כחדרה, גערך חיפוש בביתו וגמצאו
קופראות בשר שימורים, צנצנות גבי-
נת למדיחד" קופסאות גבינו' צהובה,
נבון נוואלגו ופבוךנביסה ר40 'ק"ג
אבקת־םצון "קםמ". חלק מהסחורה נמ•

צא בביתו וחלק במחסן.
mans גבאר-שבע

בחיפוש שנערך עלייוי המשטרה בח-
נותו של אליהו במס, ברח' עסרה
בנאר־שבע !בדירתו, נמצאו ביסקתיטים,
פח סוכר, בקבוקי !.?יץ ממותק, שוקולד,
צנצגות־ריבה. האיש נעצר והסחורה

הוחרמה,
"וגי-רקק" במשפט

שורר, אויוכה של משפטי נאשמים
בסכםרות הובאה היום לפני ביה"ד
למניעת מפטרות בחיפה. ברשימה טלה
לא היו גאשמים בעבירות בקנה־מידה
גדול, אלא רק "דגי־רקק". הגיעו הדב-
רים לידי כך, שלאחד הואשמים, המעו'
רב במשפנו על סח שמן־זית, אמר
ץ"ר בית הדין, דייר א. באך: "לך הבי-
תה!" ולתביעה אמר; "זזבקש לא לה־

גיא אלי תיקים כאלה..."
2 איברי זיכרון.נקנמו

היום הון או פפקי־הדין נגד שגי הא.י•
נרים מזכדון־יעקב, משד. גרובר ויגאל
נידרמן, שבאשמו בכך שקגו גרעיגים
מקיבוץ גזית ומכרום לאחרים במחיר
מופקע. אחד הגאשמים טען, כי כימים
ימימה גתוג בין איכרי זכרוןייעקג־, לחת
מחצית הזרעים למי שאין לו. דוא חקל-
אי מזר. שלושה דורות. אין הוא חנווני

ולא ספסר.
השניים גידוגז לתשלום קנס בסן 250
ל"י או למאסר 4 חודשיסי גרעיני־

החיטה הוחרמו.

3!נ9ת ובטבריה
בדרכי הגליל ובצפת העיר !משכו
היום החיפושים ~ מודיע כתב "על
המשמר" בצפת. — עשרות אגשים
נעצרו כשברשותם נעליים וצורכי מזון,
גן גתגלה מחסן ובו מאות מטרים בדים

ומאות פחים שמן.
בחיפושים שנערכו בטבריה גילתה
הבסטרת מחסן גדול של מצרכי כוון.
חנינת הלהרין, בן 21, מכפר סירקין,
שהוביל ארגזים עפ ירקות ללא תעודת
משלוח, נעצר. כן נעצר נתן פויטק,

ששלח ירקות בלי תעורתימשלות,

טוב שם מרב משמן מון".
בדבריה נעצרו מספר סוחרים, שהט-
מינו כמויות של מצרכי מזון: סוכר,
תה ושמן, בין הייתר גמצאו 3 פחי־
שמן אצל חבר עיריית טבריה, אהרן

גחום מזרחי.
כמויות גדולות של מיצרנים נמצאו
בנצרת. !:דרכים געצרו מכוגיות לבי-
קורת• כתוצאה מסיורי המשטרה בשוו-
קים ובדרכים נעצרו לחקירה במחוז

טבריה 10 אנשים.
חיפושים כנליל

החיפושים אחרי סחורות מוברחות
נמשכים — מודיע כר בגו בגליליהעליון.
נעצרו עברייגים רבים, רובט־ככולם מה-
מעמד הניגוני ואנשי־עבודה שנתפסו

בקסגות.
בידושלינו
ו נ ב ת כ מאת 

, יום בי. — המצוד הג- ם לי ש ו ר י
דול על השוק השתור הביא לעת־עתה
להוצאות "צנועות" בלבד — גכםר
לכתב "על המשמר" ממקורות יודעי־
דבר. חוגי משרד האספקה והקיצוב
זוקפים אי-הצלחד. זו בחומר. מומחיות
של השוטרים והצבא, העוסקים בדיו
ובהתעסקותם בקטנות, במקום בפעו־
לות מתוכננות נגד לווייתני השוק

חשחור.
בירושלים הוקמו ליד מבואות העיר

מחסומים על הכבישים. ביום א' עד
שעת ד-צהרייפ נעצויו בעל חנות לחי־
ציות, שמכר סחורה בלי תלושים, בעל
חגות לעורות, שברשותו עשרות ק"ג
עורות "בלתי מוצהרים" וכן אחרים,
עם כמויות של מצרכי־מזון חשודים
כמוכרחים. כרמלה נאסרו 8 אגשים
באשמת הפקעת שערים, מכירת בדים,

שמן ועופות.
390 הפקחים מאגף־הפיקוח מועסקים
למשטרה ול- ברובם דק כ"מדריכים -
צבא". מאופי הפעולות מתברר, כי
המארגנים — אשר "מחאות" העתונות
הבורגנית על .החיפושים במקררים"
עדיין זכורה להם — נזהרים מלפגוע
במקומות "הנישימ" ורוצים להשיג ביי-
חוד תוצאות פסיכולוגיות. מכאן המח•
םומימ בדרנים, תפיסת נהגים או צרכ-
נים המובילים מעט אספקה רביתה.
פעולות אלו יביאו רק ליחידה למחתרת
עמוקת יותר של השוק השחור, עד

יעבור זעם וזמיבצע.
לכתבנו נווע, כי משרד הקיצוב סבור,
שהאגוצלים האלה שהממשלה נקטה בהם
אינם אלא מילוי בעקיפין אחר הדרי-
שות (שהוצגו' ע"י וכ יוסף מזמן) להר־
חיב את סמכויות הפקחים, לקצר את
נוהל השיפוט ולהעלות את מספר העוס-
קים בפיקוח. עס זאת מציינים מקורות
אלה, כי הטשנורר" אשר תמיד סירבה
לעסוק ב"קטנות" של םיקוח' אינה
מתלהבת מהפעולה גם עתי' וקיימים
חיכוכים טנימיים בין הפקחים ואגשי•
המעטרת החושבים את עצמם צומחים"

לכל דבר.
כל הנוגעים• בדבר תמימי־דעים, שרק
פעולה משטרתית אין בכוחה לעקור
את השוק השחור' אלא יש לספק את

המיגימונז vw• לבלז במועדו,

גילוייו!! נמחו" ירושליפ
למעלת ס" 40 איש נעצרו ע"י המש־
יייה ב־רושליב! והמחוז ביוב"ייפ האח־
רוגים כחשודים בהעלמת םחורות והפי
?עת מהירים. בבית־חרושת למרצפווו
"מצפה" נמ;!או' 3 טונות מלט ר5.425ג
מרצפות — סחורה חשודה כבלתי־מוצ•
הרת. בבית יעקב גוטמן גמצאה כמות
גדולת של בדים שונים, חשווי םכבל־

תי־ט וצרורים.
באחת ההגרות בלוד גמצאו כ־30
שקים עם חומוס, שמשקלם הכולל 4.220
ק''ג. במקום אחר בלוד הוחרמו 86
התיבות סבין־כביםה, 21 קופסות ריבה
ומיצרבים אחריס, כגון עמילן וסורג־

פלור.
בחיפוש שנערך בבית אחד ברמלה
הוחרמו 1,210 קופסות ירקות, 138
קופסות דבק לאופגים, 417 פתילים
למגורות, 61$ ראשי פרימוסים וכמות
ניכרת של גומי לגלגלי־אופנים. בעל
הדירה נעצר. בחיפוש בבית אחר ברמי
ל־ הוחרמו 150 חתיכות סבון־כביס־,
10 פחי־עמן ו־2 חחי-טחינה. בייל

הדירה נעצר.
בחיפוש שנעה לחצר ביתו של אב־
רחם עובדה מזרחי, ברחובות, הוחרמו
30 טונה פס־־ברזל ו־2 וחצי מונות

ברזה עגול,
כן נמצא מחסן ברזל' עצים, פסי?
רכבת וכ־30 טון אדני־ברזל במישכ

מספיר? שליד גדרה.

JMx-jmjlf
במות

"הגיפה"; הערר. ב־8,30 "ארבעת
ריעקעימ",

Ipiiwinil
גילוי מצבה

מחר בשעה 4 אחה"צ, בבית העלמין
החדש, גילוי ה!!,צבר, של ד"ד אריה
זהבי (גולחייליר). אויטובוםים יוצאים

ישער, 3.30 מבית הממשלה בהלפה.
פטפניון

ד־ויעד המנהל ומועצת המורים של
הטכניון ערכו ;זםיבה חגיגית במלון
"מגידו" לכבוד קולונל י. ר. אלישר,
נשיא אגודת דורשי הטכניון בארה"ב

וב, קופה םגךנעיא האגודה.
מ. קורריין, דיקן המחלקה למכונאות
של הטכניון, חזר לארץ אחרי סיור עם
םטודגטים של הטכניון בשווייץ 'ביקור
מדעי באנגליה, ש, פרנק, דוצגט באותה
מהלקה, שב ארצה אחרי השתתפיח

בכנס העולמי לכוח בלונדון,
כינום בוגרי קן השוה"צ

ב־13—14 לח. י. יתקיים בקיבוץ
"סער" כינוס מדריכי ומגשימי קן
השוה"צ בקרית חיים. כל המדריכים

והמגשימים מוזמנים.

ניישם כספר הזהב
יצחק ברי ישראל כהן נרשם בםפד
הזהב של הקהק"ל במלאת לו ששים

שנה ע"י אשתו, בניו וכלותיו.
?!וגירות

אבד פנקס חבו" ההסתדרות ע"ש רחל
לדרר. המוצא ידםרו ל"על המשמר"

חיפה.
פדיפת "טשמד לילז־יפ"

חוברות "פ שמר לילדים" תש"י מת-
קבלות לכריכה. משתי סניף "על המש-
מר" פתוחים מ־8,00 עד l'.oo בצהרייס
ומ־4,00 עד 7,00 בערב (חוץ מיופ

ששי).
תורנות בתי מרקחת

"רמב"ם", רח' ארלוזורוב 29: "שומ-
רו-", פינת רח' יפו—הבגקים! ,!ביא־

ליק"! קרית־ניאליק.

ידיות !יחוד 3ודס
3133 '1:ת כמר אור

תל־אביב! יום גי. — אלמוגים —
כפי שמי&וירימ מסתננים - תקפו בי-
ריות אור ליו! אתמול את צ. הופר,
ממושב-"המנידד, האזרחי", עזה שטייל

עם צעירה בכיוון לכפר או"ר.
הופה ששמע רישרוש מאחד הפרד־
סיב' שאל: "מי שפ?" והתשובה היתה
מטרייריות, שבדרך מקרה לא פגעו
באיש. המעיצודה, שהגיעה ל&קומ, פת-
חי? בחיפושים מדוקדקים בפרדסי הסבי?

בה! אך ל* גילתה דבר.
חקירת רצה טקווה־ישראל

כפי שזמכר מהמשטרה, הוהרר, כי
בהמשך התמירה של רצח ד. וויינר, שוי
מר הרתת מוקווה־ישראל; :תגלו עק-
ביי1 של פויליות־גומי עשויות מצמי-
גים' אשד !',ובילו דרך הפירצה בגדר
__בכיוון לוד. לכיוון וואדי־גזוצררה, וגע?ג1ו

הכרזה מש' 353 .
עירית תל־אביב מכריזה בזוז על קב־
לת הצע ־ת להכנת מספרים לאפנ"ם,
הלת־אפניים, סבלים, סירות שיט וכל-

בים — לשנת '1951.
את הפרטים בקשר לנ"ל אפשר לק-
בל במחלקה לרעיונות ועסקיט, רחוב

ביאליק ןי2,

את ההצעות, במעטפות סגורות, יש
לשים בתיבה ההכרזות, במזכירות העי־
ריה, חדר מס' 26, עד יום 20 באוקטו-

בר 1950, בשעה 12 בצהרים.
אין העיריה מתחייבת לקבל אה ההצ-
עה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא

ח ק ו ר (-) י. 
ראש העיריר

4 באוקטובר 1950.

למיעוה סגל
על מור.
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פיופ השלושיפ למותו של הפרנו

מאי!־ הודביץ
I 5.30 עלה לקברו ביום רביעי ז' תשרי חשי"א בשעה?

puia נגבה |

לנ. ל. ליפשיץ ולמשפחתו
תנחומים במות
ח א ה

 סוגיה ושאול

למנהל חכרת "כיצור" מר S. ל. ל'3ש"ץן
השתתפותנו העמוקה באבלו הכבד בהלקח ממנו אחיו

(ליפשיץ) דו זלמן ליו
הנהלת "כיצור" והעונדים

w———?—1—1— ? ווו

'8 . . ו ר __ ,ו-~, .

במחלקה לתרבות מ.פ. ת'א
ההברים(ות) שנרשמו להגרלת כרטיסי
מינוי לקונצרמיס של הה־גורת הפיל-
הרמונית, מתבקשים לפגות החל מהיום
עד יום ה' 12 באוקטובר לבית בתר
חדר 14 כ־4—7 בערב: טיול לגליל
המערבי ולנגב לעובדי המדינה, טיול
לגגב ולקיסריד. — הד הכרמל לעובדי
הצבא. פרטים והרשמה בבית ברגר

חדר-41. -
חוליפ בקופת. .

,B.C.G. תחנה החסון...ג«י ,שחפת,
החיה פתוחה- בימים א') ך נד6-4
!:הוי"צ בחור 203 במרפאה המרכזית

בזמנהוף.־ .>
̂ילי ירקות חלוקת שו

מחללות .הנטיעות על דעיריה מודיעה
ני ננל יום עני וחמישי בשבוע תתקיים
חלוקת שתילי ירקות לתועבי העיר

בעלי חצרות פרטיים.
החלוקה תתקיים בשעות 8—10 בבוקר

בגינה המרכזית ליד "הבימה".
,בימה" יכל" כ"ו "מים -.

הולכות משלימות ההכנות להצגת
הבכורה "גייס מייבל" לר.ס, שריף.

בימוי — ש. הינקל־ עברית — י,
עבדי, הצייר — ג'יניד, ברגר.
, אבד פנקפ זהוי

ע"ש מצא אברהם יפו רה' בסה 3.
ב"קדן צליל-

"תזמורת סד',"? — זהו שפ המחזור
להסברת כלי התזמורת הסימפועגת בפי
מגשד. רבינא. ההרצאות מתקיימות
ב"קרךצליל" מסעם ,המוסד למוזיקה
בעם' בכל יום ד' בי8.30 והן מלוות

תקליטים ותמוגות בפגם.
כמות

המטאטא! הערב: ב־8.30 בבית העם
.יום לאחר המלחמה'' הרכוש הנטוש.
תיאטרון קאמרי: הערב ב־8.30

"רנחור".
י»לית: הערב - האופרה הישו
בי8.30 בבית הבימה הצגת האופרה

"ריגולטו". המנצח: מ\־יולינקין.
תורנות כתי מרקהת

"רמב''ם' פרחי — אלגבי 72 טל.
13988 "לוינסקי" — לויגסקי 575 "כר-
כה" פוקס — דיזנגוף 243 טל. 2487ז
"בילו" לויגזון מאיר — בילו 2 טל,

.40S3

כהינות ?»לרי דרך
מחלקת התיירות מודעה; הבחינות
למורי דרך לתיירים, תתקיימוד, בהתאם

לפירוט היא:
הבחינד בכתב הערך ביום ג', 24.10.50
בחיפה, תל־אביב וירושלים בשעה 9
בבוקר. הבחינה בעל פה תתקיים ;ירו-
שלים ביום א', 29.10,50 בשעה 8.30
בבוקר, בתל־אביב — ביום ב' 30.10.50,
בשעה 10 בבוקר ובחיפה — ביום ג',

31.10.50, בשעה 10 בבוקר.
הבחינות בירושלים תערכנה במחלקת
העתיקות, יחי שלמה המלך, מס. 25.
הבחינות בתל־אביב תערכנה במחלקת
התיירות, הקריה, רח' ב', בית מס. 7.
הבחינות בחיפי! תערכנה בבית פבזנר!

רח' כבזנר. הדר הכרמל.
בימים ד' ויהי, 11,50..?—1, תערך
בחינה בהדרכה שתנתן תוך כדי .!יוד
אשד ימשך יומיים. כל המועמדים נפ

גשים ביוב! די! 1.11.50, בשעח 7.30
בבוקר, בחיפה, ליד בנין הממשלה ברח־
חסן שוקד־. ביום 1.11.50 ילוגו בתל•
אביב. ביום 2.11.50 יתפזרו בתליאביכ

בשעה 3 אחה"צ בקרוב.
רשאים לגשת לבחינות אותם מועמ-
דים שנרשמו במחי התיירות עד ליום
15,9,50. על כל מועמד להביא עמו

לבחינה תעודת זהות.

193y ,תקנות ההגנה
צו להסדר הובלת מטעני מצרכים
בתוקף סמכותי לפי תקנה 46 לתק-
נות ההגנה, 1939', אני מצווה לאמור:

הוכח הובלה כרכבת
1. (א) לא ישלח אום ולא יוביל,
ולא ירשה לאחר לשליח או להוביל,
מטען 'מצרכים שלמעלה מ־10 טון? מט־
קום שנמצא ברדיוס של 2 ק"מ מתחנת
רכבת חיה, או שהוא מחובר בשלוחה
למחילת ברזל פעילה! אל מקום שבכי-
וון אליו מוליכו* ממילת ברזל פעילה
מרתק של 25 ק"מ, לפחות, מאותה תח-
נה או ממקום חיבורה של השלוחה —

אלא בי־כבת.
(ב) מטעני מצרכים שנשלחו כאמור
בסעיף קטן (א) מאדם אחד חוך 24
שעות ומצטרפים יחד למטען שלמעלה
מ־10 טון — דיגנ לגבי השולח כרין

מטען אחד.
היתר הובלה שלא כרכבת

2. (ב) הוראות סעיף 1 לא יחולו
לגבי מטען שהובליתו שלא ברכבת הות-
רה בכתב על ידי המפקח על התעבורה

או אדם שהוסמך לכך על־ידיו.
סמכות לערוך כקורת

3. כל שוטר וכל אום שהוסמך לכך
על ידי המפקח על התעבורה, דשאים
לערוך בק־רת של מטענים ושל מם
מכים הנודעים למשלוחש או להובלחם,
וכן לדרוש מהשולח, מ־,מוביל, או מה־
מקבל ידיעות מלאות כקשר למטענים,

עונש
4. העובר על הודאות צי זה דינו
:אמור בתקנה 76 על תקנות ההגנה,

.1939
תהילת תוקף

5. תקפו של צי הוא מיום ב"ה
בהשון תשי"א (5 יגוימבר 1950).

השם
6. לצו זה ייקר.?! "צו ההגנה (הו-
בלת מטעני מצרכים), תשי"א- 1950".
• ע"ך מס' 914, מיום 26,8.39, תוס־

2, עמ' 548.
? מיכאל כר

המפקח על התעבורה
רשות מוסמכת

פקוח על צמיגיפ ואפוכיפ
א) חנגי להפנות בזד. את חשומח
לבס של כל הנוגעים בדבר לצו ההגנה
(פיקוח זיל צמיגים ואבובים) תשי"א
1950 "?שפורסם י ®קובץ־' התקנות > מספר
115 מיום י"ח בתשרי תשי"א (29.9.50)
ובו פרטים ?מלאים על חפיקוח' במצרך
זרי. בהתאם לסעיף 10 (א) של ה'צו
"הצהרה כ־2 .הנ''ל חייב כל אדם למסור
העתקות על הצמיגים הנמצאים ברשותי
בטופס שנקבע לכך כשהיא חתומה בי-
רי• את הטכסים אפשר לקבל בכל מש-
יי, הרשוי יבמשרדימ המחוזיים של
המפקח על התעבורה. אולם להחזירם
יעז למשרדי המחוז בלבד לפי הכתובת

כדלקמן: —
ירושלים — משרדי הרשוי והמחוז,
ע"־ מלון המלך דור.
!*.ל־אביב — רח' ר.' בית 14, הקי־יה.

חיפה — רח' המלכים 82.
המשרד המחוזי יאשר את ההצהרות

ויחזיר העהק אחד לכל מגיש.
על נהגי כלי הרכב להחזיק הצהרה

וו מחוברת לרשיון כלי הרכב.
ב) קואופרטיבים, חברות הוללה
.הרכב הרשומים בשמם אשר מספד כלי
הנו עד 5!, חייבים הנהגים של כל מכו-
ני" לחח! יק העתק ההצהרה המאושרת
בו רשומים מספרי כל הצמיגים הנמ-
לים ברשות הקואופרטיבים או החב־
רות. באשר לקואופרטיבים וחברות
אשר מספר כלי הרכב הרשומים בשמם
עולה על 15 חייבים להגיש הצהרה
טשותפח של כל מספרי הצמיגים הנגר
צאים ברשותם ולהחזיק העתק מאושר

של ההצהרה הוו — במשרדם.
ג) מודיעים בזה לכל המשקים כי
הטפול בהקצבת צמיגים עבורם תיעשה
אך ורק באמצעות ועד הגוש או ע"י
, ארגון ההובלה באזור. בקשות נציגי

נפרדות של משקים לא תיעגגה.
מ. כר

מפקח על התעבורה בדרכיב

המ־(־:!ת fPifi ל*־מא־

te^^ss
לטובת המלד&ה כשהפת

יום הפרח הלבן של הליגה למלחמה
בשחפת בירושלים יתקיים ב־22—21
לאוקטובר ש.;'. כל המוסדות והאירגו־
ניס מתנקשים לא לערוך סרס ביום

הג"ל. יי
אולפן דרמטי "בראשית"

בחינות הנגיסה לאולפן הדרמטי
"בראשית" בהנהלת הבמאי משה הלוי
ייערכו הערב ב־8 במועדון הסטודנטים.
סמטת "איוייד, כל הנרשמים מוזמגים.

תורנות בתי מדקהת
אברמוביץ — רחוב המלך דוד 21
טל. 4972: כרם־אבוהם — פיירמן,

רחוב צפניה מל. 2950.

l impwgilfli
תורנות בתי מרקחת

קובו.

:^Haaswaai
ראשון לציון

תיאטרון קאמרי: הערב ב-8.30
ב"געמן" — "מאז גן עדן".

AE^
IS———.— ?־?—a

כמות
אחל: הערב ב־8.30 — "העולם

אינו יכול לחכות".

| jj לתת! | mmוי0 ?ר־¤ הוצאת '
1 J îpr.. iKiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniii iiiiiiiiiiii i ,

( p^^feiton :ת י קל סי המו ת  פרי בס הופיעו  ן 

̂יבץ שלישי ו ! &0י 55 - שירי עבודה ומולדת, ל
J ,ו ב המחיר 400 פר n בעריבת נ, נ מ י
מם' 56 - דואו לשני כנורות \
/ מאת צבי נ ו י ג ר ט ן המהיר 400 סר. /
| מסי ?5 - דפים מהיומן - לפסנתר' \
f .מאת ורדינה שלונסקי המתיר 500 פר I
ו מם' 59 - שירים לקול ופסנתר, (
I .מאת משה ר פ פ ו ר-ע המחיר 300 פר I
הקטנה — 1 ן בספריה 
I מס' 54 — ר לן ו ד — לפסנתר, \
! מאת א, ו. שטתברג המתיר 150 פר. ,/
ת ,גמדור לספריות של וזמרכז לתרבות, 1 1 החפצה הראשי
I להשיג במוסדות ההספקה ובכל בית־מםחר לספרים ולתויפ, ן

תקנות ההגנח (מניעת תוהים מופקעים) 1944 "
v.1 בד3ר ומחידיט מכסימל"ט לג"יד "גויל" המיוצר בישראל

בתוקף סמכויותי לפי תקנה 3 א לתקנות ההגנה (מניעת רווחיפ מופקעים), 1944, הנני מצווה בזה לאמור:
1. מהירים מכסימליים.

גייל" מהסוגים המפורם־ם בתוספת לצו זה — במחיר העולה על המחיר שנקבע באותה התוספת, הכי א) לא ?ימכור אדם, לא יקנה ולא יציע שימכרו לו גייר ,
לפי סוג הנייר ולפי סוג הקונה.

יע שימכרו לו נייר "גויל" מסוג או צבע שאינו מפורט בתוספת לצו זה אלא אס בן תחילה גקנעי ג ב) לא ייצר לשפ מבירה, ולא ימכור אדם, לא יקנה ולא י
לו מחיי־יס בכסימליימ ע"י רשות מפקחת?

2, תחילת תוקף. צו זה יכנס לתוקפו ביום פירםומו בעתונות היומית,
3, ביטול, צו מתירי נייר "גויל" תש"י— 1949 (צו מס' 263) מיום 5.12.49 כטל.
4. שש. לצו זה יקרא "צו מח־רלמ מכסימלייס ?נייר "גויל" תשי"א— 1950".

תופפת
! 

 1 י 2 ~~־ "
י בלי": . { ל מ י ס כ מ ה ר  י ח מ ה  

* y א ב
־"־־־־־־־־־־ ""במכירה לצרכן בהגות קמעונאי

ך די לסיטונאי »ו ליצרן של מוצרי לקמעוגאי או ליצר!' של ™יי, נייי' ", י (2) ר צ מ ה ר  ו א י ה
' rgTitriffii "1°̂־^ 5ד ניר, במכירה בביח"ר "גויל" במכירה במחזז הסיטונא' 

B"B 7sx1w (כולל העמסה על המכוגית) לפי משקל «ויז של
n'wn 

, ,"!"!" ","". במכירת יי'ונות חתוכים מגליליים מנייר "בדיל" מותר למוכר להוסיף ל«חיייפ 3•דג פח המחיר לגליוו - ." ZTר לגל ?ן mff yr: המח  ̂"8 ' wn^a "החית1ך ואויי  ̂>vn ,m mpg> n7yn בען y 1p7 :נייר "גויל" בגלילים חרוכים

א. נייר ,":ויל" רגיל (שרנץ) . —.109 הטונה --.119 הטינה 0.134 הק"ג 0,032 הגל-
" om5 0-144 י v 129.— " 119.— ו ר. נייר "בוי?" לרן
ג. נייר "גויל" בצבעים .-.130 , -.140 " 0.150 " 037•° "

I (נפרס לשחור או ירוק

(5.10,1950) משרד האספקה והקיצוב / אגף המחיריפ צ. ליובושיץ, רשות מפקחו ירושלים, כ"ר בתשרי תשי''א

ל" ( ה א " m°3m )
נ ביוט רביעי 11/10 בשקה 8.45 גןןרכ \

ו הופעת אורח
a הפזמונאי היהודי המפורסם על במות בינלאומיות י

nk "הט־
ו כאידיע 1
I !בהשתתפותם האדיבה של האמנים \

) יפה ירקוני, שמואל פישר, שמואל פרשקו )
I ,ן כרטיסים להשיג; כרטיס, אלגבי 31, "אורבים", מוגטיפיורי נג
I .9 8 "בגף", יפו, בוסטרום

| ט. 11. א. |
I ודאמוד"קה $I $'A * •מל aimn *

,mm %
S .!*ענו •**>««* n«,B7ua »
% ?pv nreai pio מ ונה *לi ̂יי 1 ־יי
I 571• ר.ל־*ניג .H.n .n |יי" ן II י י נב ־ 1 |

L J
m £&*
sSHitf ""'«' '»יי* Sf7n* v

?ן ? ? . ' . ' 3̂i8fc . I
I J / 0?̂  ̂I
: רמת<ן :
l קרקס־ודיטה :
I ת03יז/ חדשה :
• עם אמניפ מפורפמיפ •
; בינלאומייפ •
: יוט יום הצגות ערב כ־0ג8 :
• בכל יום שני זרביעי גפ ב־4 •
! במיג"ש: ? הצגות 7.15-9.30 5

;;! אנו רוציפ : או למכור ו ו ו נ לק  |;
מכונת בטון !

I ,תובת; י"און ;| לפגות לפי הכ
; דואר חיפה. ;  י

\

HIIIIIIMIJIIIHHHIIHIilMMHIIlHHIl

f ר עמי  i
§ קיבוץ השופר הצעיר 5
a להחיעובות שתופית במים S

s ,כאפיפה הכללית שהתקיימו £
§ ביום 2.10.50 גבחרו להגהלה 5
5 הודח: 5

I אברה" ****ן I ;
| .אלחנן עמירי =
5 יצחק שליימד ־
5 לאה גמנשמיין |
S 5 מאשה שפירא .
,§ '*זמואל ברמן = ;
; § יצחק שוחט ן
! 5 חתימתם של ארבעת הראשר |
s 'ניס כל אחו לחוד בצירוף החו S י,
I .חמת מחייבת את הקיבוץ § ;
m111m11it1u11111111!111»:::;11111n1i !

n 91 8 3 n
הערב 10.10 "ארבעת חעקשיפ*
י ב"רמה", רמת-גן
יום ד' 11.10 ארבעת העקשיפ'
תל־אביג
יום ד' 11.10 .אותלו"(הכושי מונציה)
. חולון
יום ח' 2.10! ,בגי ערובה' -
(«מפ!־א) תליאביב
יו« ה' 1210 -ארבעת העקעזיש'
רמתיים
התחלת ההצגות הרגילות ג־«.8 בערב

טל.ו2מ ח1ויו15. A «11נ!11ה

ESEESESaoi
ן מחר, יום רביעי. כי830

 המרצד, — מנעה רכינא\ "תזמורת מהי?" :% פתיחת המחזור '
^

תיאטמן
קאמרי

הערב 0.10! "היזוזת דעאיפ"
ב־8.30 במוגרבי, תליאביב

דגיזוד" בי930 הערב 10.10 "
באולם ,געמןי', דאשון־לציון
יום ד 11.10 .רכחור* ג־30.» ~
במוגדבי, הל־אב־ב
־. ב-9 יום ד 0"1 "מאז גן עדן
באדיםון, ירושלים
־יום ה'-12.10 *הילולת רפמיפ" -
י י' תל־עיב בי8.30 ב«וגרבי,
יום ה' 1x10 ,רכיזור' ב־8.30 -
באולם "חוף" חדרה.
התחלת החצגות הרגילות 8.303 געוב•

ב1:תי־ד.קולג!ע
תל-אכיב

ר: בת גמסין, שבון 2 פי או
בשעות:' 9—7—3.30

ן נ הספקת הכללי ו י ד א ו 
בשעות: 7.15-9.15—5—3

אל נ בי: אביט וקוםטלו במקסיקו
בשעות: 9—ד—0>3.3

a א פת ר:י אצות ופגים, שבוע
בשעות: 15.*—7.15—3.30

ה: לילה בריו רנ גן 
כשעות; 115?—7

מ ג ד ל ו ר:י איישם באירופה, שבוע 3
בשעות: 7-9—3.30

מ ו ג ר כ י: בכף החבורה
בשעזת: 9—3.30-7

: נפילת ברלין, שבוע 3 ץ י ק עדן 
בשעות; 9.30—3-3.30

: ני אשיו לי שיר ת ו ר ד ש
בשעות: 5—7—3.30

תמר: פשעי מריז 8־9.45 עד 17.00
בערב: ברשת הבולשת

הצגות ערב: 9—7
נויזיקלית : אקסטזה ' ו יפ ל  י ל צ

בשעות: 30-3.45-8.45 3
היסה

: הגזע השחור י מא
: צלילים באויר, שבוע 4 ן ו מאי

הדר: מלאך משמים

ה u 1 וצ ד ה
הישראלית

תל"אגיב "הכיטת"
הערב' 10.10, ב־8.30

גולמו •, ך.־
הפגצח: גג גוליגקץ

, .כרםיסיס; ביי?ץ, אלנבי 67, סל. 18נ»

המטאטא
I גהףגמ הנטוש)€ ,יו8 ליאחו חנלחאוד

$ הערב 10.10 'תל־אביב
c יום הי, 12,10, 1 הצגות ביו וב־9.45
J «ציון"ו ירושתם
מוצ"ש, 14.10, 2 הצגות ג־4$.» וג־#45
הל־אביב
יוס בי, 16.10 רעננה
יום ג', 17.10 חליאביב
יום ד', 18.10 רחובות
התחלת ההצגות הרגילות ג־8,30 בערב

בקרוב זמעח־בבוהז

המשוגעת משאין
סאת ז'אן ז'ידודו

!־,תחלה הדיצגית הרגילות בי8.30 בערג

א n ל
הערב 10,10 .העולה אמו יבול"
להכות' נהרימ

יום ו' 11.10 ,ההייל האמיץ
שווייק" רחובות
יום ה' 12.10 "המכשפה'' גבעתייפ

מוצ"ש w.14 "פישקה ההגד"
" תל-אבינ
י« ג' 17.10 "העולש אמו יכול
להכות" חורה

• לצפורה ושמואל בהן ־ :
: ג
j ת  ו כ ר ב 9ס  01 .

יל מריס ן בחי ל עס  ל סו י  א ו ש נ ל  t
J :
: מעונות פועליה משותעים גגעתייב :

11i5Rwmtwwe1H5a! f̂fin î15)f1=[1!sn13(n^Hi31N^11=1J]5m5n!51)15nH511H6
Hi י"

1 לה3קה ודדרד ברדעזשין באילין 1
I ן בהיוולד הבת
| ? שלוחה! לכם ברכת |

ו חבריכם בעמיד ן^ 1
3 !l>
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 כמועצת הפועלות
^

||li§j מפעל יד חירות
V?r למעבדה

: אסיפ־ בהש- דהויות (חבצלת)
תתפות חגרי ורטהיים.

שכ' יוויוכוב: «סיפת מתגובות
במעון '.והשתתפות קלוד. גלילי.

המחיר : שורד! (5 סלים) - 150 כ^7

למשפהת מערכי רגביש -
לידיד נולד בן. *

לדניאל בן נהום, בית זרע. -
שלח מייד. "משמר לילדימ"

/:1' — בוא מי!־, אחרת שםוא"לל "יח
לא תשניק לקבל את העבודה ממנדיל.
קרףחשוטר
מענית - נוער יכול לבוא. הצור
נמרוד ויאיר", חיפה. - אבוא לפעו-
לה ביום רביעי. החברים מחיפה אקח
ב־7.45 מבית התנועי" מש" כ.

מאיר, ועדת התרבות לנגב. — אין
ביכלתנו לבוא, מכתב בדרך,

תיאטרון קאמרי
יעקב הלמן, חדרה — סור־נא בענ-

יין דחוף למרכז.
ועדת המפקד המרכזית
בנימין דיליצקי, רענגה — סור

מייד למרכז המפלגה,
מחלקת ההמרה
מש" הטב' עי!־דור — הנערה 3נ־־
גה מזרחי תחכה שתבואו לקחת אותה
בעפולה, ליד קפה םן־רמו, משעה 4
אחח"צ, ביום ד' 11.10. המהלקה

רה? שרעבי - "גשי מיד לאילון.
נחומ
' — הבא בהחלט את רפי, שער־הגול

משטחי הבמה לחיפה, לרכבת.

יד:«רדעי, כר«יה - הוועדה הב-
קר אצלכם ביום ד' לפני־ד-צדריס 11.10.
המחלקה לכלכלה ומשק
wiTmiMS?«"TiS. - הביקור
גיד־טווכי מחר, המכונית תבוא לגת
בבוקר. ההחלקה- לכלכלה ומשקי

ממה פרוכפזמן — גש לקבל רשי-
מות בשער העליה, צריף 971. פולי

לאה בק"לוויט - אבקשךלקמע
שעה לפגישה אתי ביום ה' «חרי הצה-
רים. עגי במדור זה. ירמיהו ש.

כנוס הקריתים ב"סער" ביוס ששי
זה.

פמיגריון !?געת"הביגה - הכו
לי ברכבת הצהרים בחדרה. פט ש

̂יב,^ ?הגות"הגיבה -'אבוא
חו אותי מגבעת־חביבה. פטיש
לכל חברי רמת 'השופט": עליכם
להיות בביר. הבוקר לשם בדיקה רפו-
אית. רמת השופט

הודיעו מייד אם אתם לתל־דעיפ —'
יכולים לקבל הרצאת דייר כרמין הש-
בוע ביום חמישי. תחבורה כמו בפעם
הקודמח? ישראל

להארי — הודיעו מיד אם אתם
יכולים לקבל העבת יום עיון של דייר
כרמין על הנושא "דרווין, מיצ'ורין,
ליסנקו", ישראל

חפיןןה מבנפת
היום בי8 בבוקר בדיוק בדירת המר-
? ב־10 שיבת ריכוז הסיעה כז — י
בבוקר — ישיבת הסיעה במועדון לתר-

בות מתקדמת. י ^
.'מ9קד חהברים נעגין בטןוריש.
הערג, ייט ני: וממ-הערוו - — a. »יפ::
יבנה — י בקר. מנד5־נד — נ. שטוכמ;,
"f tn מוז•. יום די• ברמר — ע» דבווזג

?יהז. «!ו19ו! ו1דר — מ, ןכזי!.
>\0 »'. בימ-דנוו —־ י. מנדוטו!; זג•
.t .n is ,'x &ירגי). >.־ .b — יין־ייניןל
רממיט — מ. 105H; רג!ד.־נן — י. <ד־

ביקורים כסגיפי הקיבוץי,?).,.?!!, צ. »יו:ט
המאוחד

צ5יז <SSIS, «ו *11. «. — «טאגי6 —
לתנרי נזשאגיפ ורביניפ חרגאמ «. 8נדו•
יי m".5 1עי» זז»ל8לגה: התומריפ — י.
*ו־אזזתז! נשנמ ככוקד, 14 לוז. ).:
בניג נ'וגויו — nova גוניפי כיר. ניוב־
רי1, גל-און, ני!, פלי, mtinana פ.
נגרזו', שירצה זןד זונועא; ?אהד מוקצת

.jrtYtfibss

י'עיבת מזכירות ר'מרכז
מר.י,"6 למ& די געעה 30 9 גיויו

ועדת העירעורים המרכזיתבדירמ זזנןךכז.
נוו.כגס? ביום ה' נשעח 9 גגוקו :תי־

בוועדה הפוליטית«'צ,־ כל מיופ.
ל» ד.מקיי0 יטיכ^ מוועדה זז6וליטית 

כחטיבה הצעירה
WVSJBB ז־.ע.־ג יצ?י וןצר — h1,־n
הארגית; נ11זר ע־8.38 נערג ימי-מ ד!בזז-
כיווון אאדצימ צב"!י *ו. fl'i«B — «1זי

יגקר חגר ה;וזכירד( הגרגיר..
חי5מ — פגיטמ פעיליפ של פועלי העי•
רית גהשר,מ6זמ י. זועצייגי! — מ-ול 'צ־30 5

אהה"צ ב»עד!ו.
פ;יש1« פעילי »א י.ו;» גד,שזי.פוי.
יהושע יו1! וא. ?ריער — «חו ב־5 אזזזז"ג

במועדיו.
?־יז־ה"פ — אםיט-־. 8:י;-ז צ1עו!מ»ג
ז. ר:ופ• — הערב כ־8 במועדה (רח' הי).
י,רי»-ניזצ5י:. — אעיפמ ווגדיפ נהשתה?
פזת י. יסעור וי. מ־גגי — 6-ו ב-8 גע־

וה גגזועדו: כויוג־חייפ (יחי הי).
r\6nw!;h5 טגעול. ~ פגיע־ג פעיןיפ
מ. נלונזשטייז — הערכ נ־8 גמועדון

המפזד־ייי. (טיימ עוייייפן.
ר « ד> " * ז — הערכ ג-8 — יעויצד. *;<?־
מצ» mm. ע5 פיד־היוש: איטור המוט־
מ-יש ?גי'ירוז ?«,<עצ-כ גגע»יי8 ולעירייד.
ונווזינן. כל .דביי המועגה מזכ5ז6יפ ?דייק,
ר^-אביי-יטו, — יר:ר 2 ד(י?^ ב־8—
יעיבז סוע^ת הסניף אישור ה<ז"ע ל=־
דיריח. לעירית ת"א. ב רשימת ומועמדים;
, הערג ג 0:.ז מתקיימ־. ישי• גבעה־עליה

בת המוכירוה (כמועדון).
כזטיבה דצעיר־;: 20-3 8 כבדנר 11 —

הונ העיוני.
גטר-=:־^ — ביגןווו טל אורו — נדחה.
הרצליה. — הערב ב־6.15, במו-
עדון, ישיבת מועצת הסניף בהשתת'
; הכנות למפקד החבריס פות ז. קוסו

yj-^^pC Mf Tw 1 * 3P  p rtlj aB JEuasaai

6.30 ,!:זח C.35 ;"1310 הר.ע«לול1; 4$ 9
דןז! מזדהיד., 10.00 קונ*וט; 10.30 פופי•"שעוז ט!1יי,«5י": 7.15 נעימות: »7 מו־
אוד.; 11.00 פוצייני: 5טעים מתור "מאדאפ
ג.!ופ?יי", «עו;ז) אי: !ו5!> פירי! ננינת
בינייפ מתור "ארבעת מתרהיג"! פרליוו
וו«נפ על טונייטת «י.וו ,,,;ללת פאופט";
י,ללמ פאוהט"; בר5יוז: «י(ואט ממוך ,
00 12 צליליפ: 12.20 בד,וא1פרציח השיתו־
פימ; 12.30 ו,וצנית לפ־ני-מוליפ; 13.00 "לתי
ייל", 13.45 פיגת ־בית; 00 16 תוכנית לעו-
לי תיט!: 1e so «,יויי,ד: 30 16 נחופ נורה
,!התעוררות לנאולה", פויטז) לשני פפנר.•
יינו, בגיצוע הממכר ואוית זו,פ: 45 16 מדר
17.J0 ;("»! ןגד זו.ז«ור.ו, 17.00 פי?י
זיאו ויריה• עליטית מ־תריפ; 17.50 "הק
לאית לכל"; ,!).18 "צואהלי תורה": 18.19

' "S3 ,לנוער": "וושא עעל כרתו" ?«זליר"
צוע ילדי גייניהיזפי הנוענוות. נחדוכתו שן
רפאל צבי; 18,00 "«עולפ ז!פפ!ר!!'': 45 19
פרעי תיופ גזנ"ו; 20.00 "לחייו"; 0.48*
21 "עניוות מול יעווא!". 'r,p'B אודמ! 00
המנגה: תנז עדזיננר, ה"דן. ל,ונצי8 פוה־
טנ'וו לצ'לו ול»«יית גדשתתפות האורח
ניסולאי גו־יות ;ג'זו), (העבדת נואולפ!
י«<א. יחטליפ): 22.05 "נתכנו אניע ינ1•
ואלי,'..שוו (חלו, ני), בביצוע האורטודיה הי»?י,ופ", 22.30 שיהת חולין: 45 22 הנדל: ש«•

הנדן מודיעים בזה כי הוגשה לועדי
המקומית לבנין ולבנין ערים תל־אביי,
בקשה ליתן רשיון ?וזנות לקבלת לב-
נים לכביסה ברחוב יוחנן הסגרלר בית
מס. 9. כל מי שיש לו התנגדות לחגות
לקבלת לבגים לכביסה במקום זה יכול
להגיש למזכיר הועדה המקומית לבנין
ערים, ברחוב דבורה הנביאה מט. 14
וחור מם. 16) את התנגדותי המנומקת
ולסמן את הכתובת המדויקת שלו. החת־
נגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מקב
פרסום מודעה זו ותובאנה לפגי הועדה

דינ"ל.
הועדה המקומית לבנין
ולבנין ערים בתד־אביב

הועדה לבנין ובגין עויפ תל־אביב
מודעה



בראש־העץ גרונך
בית־־ההםתדרות

, יום ני. — בנו- ה ו ו ק 9 ת ח־ת 
כחותם של מאות עולים ונציגי מוסוות
מרכזיים נחגן אמש בית הדםתדרות
בראש־העין. נשמעו ברכות מפי גציגי
מוסדית מלונייים וארציים. נציג העד
לים במקום דרש בנאומו במפגיע לג-
שת :אופן דחיף להקמת בתים בשביל

העולים,
מקהלה, בניצוחו של טוביה עובדיה,
השמיעה שירי תימן, שנתקבייו בת-
שואות. סעדיה דמארי הנעים בפרקי
ות והגוער מלרא. בסיום השתלבו מעגלי

יצא בריקודי־עם.
<»? rf»1 ^̂ n̂,  ̂ ?ו?

דנים בבחירת םזכיר כללי ל!אר0
ס" יום ב'. - מועצה־הבטחון;תתכנסה היום דאו מי ־ ג «ר1יטר)יתכיר כללי של אף8 מאז שנת 1946, לא יעמיד עוד m מועמדותו.לתפהיד מזכיר כללי של האו"מ, נראה, כי טריגווה לי, המכהן בתורלישיבה בלתי־ רשמית, כדי לדון בשאלת קביעת מועמדים הדשיפפלאשינ

ובאלחוס \
י'יי מהעתקות־שנוש

וליחת־של־נומש
ת ל ־ א ב י נ, יויס בי. — נער
נן 17, שנפשו השקה בשטרות
:סף בגו ת 5 ל"י נעצר היוס
העובד ע"י המשטרה. הנער, -
בהברת ..מקורות", ניצל את
ווהזדמנות, שהחברה בגהה מבו-
נה להעתקות־שמש, והעתיק
שטדות־כסף גנות 5 ל"י. הוא
שוחרר בערבות של~. 150 ליי

של ממש.

סתווית
לקראת הכתרתה

ב פ ר' ג ל ע ו י, יום בי, —
ובד, התכונה במשק כפריגלע־
די לקראת יום ד"'" בו תוכתר
הפרד, "סתוית" בכתר האלינ"ז.
ביום זה יחכגסו במשק כפרי
תיקי הבוקרים בארץ, גלעדי וו
יון, באי־נוח בוקרי הגליל ד,ע,
משרד החקלאות והתאחדות
*;בוקרים ואורחים מחוץילארץ.
התאחדות הבוקרים שלחה הזי
בצורת אלבום, חמביל אח מנות־'
תטונת "םתוית" וצאצאיה ותיל•
דות־חייר. עד היום הזח. ביום
ה' יופיע בול-דואר עם תמוגת
'־םתוית". >;שר יוחתם בחות־

מת מיו1!רת.

לייבלה ןו"ספיש
מעדיף גלותו

י ד ו ש ל י ם, יום בי. — ליי־
נלד, ווייספיש, גן 27, מואשי
"נטורי־קרתא", שעבר את הק-
ווים לפני שלושה חודשים, לא־
חר שהועמד לדין. באשמת השי
המטות מגיוס לצבא, הועבר
היום לפי בקשתו בלוויית !צ ־י,
הצלב האדום וקציגי הלגיון
למחסום מנדלנויס, כדי לחזור
לירושלים העברית. בשיחה שהי-
תר. לנציגים היהודיים עם ליוב-
לה וזייספיש, סירב האחרון
למסור את מקום הימצאו בעי
בריהירדן, בטענו בי זה סוד
בעברית סירב לענות' צבאי. בן •
ודיבר... ערבית-להפתעת 'נולס,
כשנתבקש? לחתוס על הצהרה,
כי הוא חוזר למדינת ישר-אק
מרצונו הטוב, דרש פתאום'
שהות של שלושת או ארבע3
ימים להתעשת, וכשנאמר לו,
כי עליו להחליט «יי'1, במעמד
נציגי הצלב האוום, ענד. בבי-
ר! ב מוחלט והעיר, 'כי ?> מוטב
לו להישאר בעבר־הירדן, לאחר
ד-אולטימאטום עניתן לו, בחר
לייבלד. ווייספיש לחזיר ולהישאר

כעגו־ר\רון.

תינת! תוספת
¤ן לתינוקות

־אב י ב, יום בי. — מנת תל 
הסוכר לתינוקות עד גיל שנהייה,
, מסוג אי. בעלי כ-נקס־תלושיט
תוגדל מחודש אוקטיבד והועמד
על 1.5 ק"ג — מוסר משרד־האס־

פקה־והקיצוב.
כן יינתנו לתינוקות מנות נוספות
: 300 גראם אורו טחון, 450 גראם אלו
קורנפלור, קופסה אחה קווקר, קוכהה
בת 450 גראפ אבקתיחלב מלא, קיפפת
הלב משומר וכן — נוסף למנות —
חתירת סבון־בביסד, וחתיכה סבורות־
צר,. אין משרד־האספקה נ;—יע על פר-
טי החלוקה — מזי יחולקו מצרכים
אלה והאם חחלוקה היא ח־־פעמית »ו

עיתיח,
כן מודיע משרד־האםפקה־והקיצוב, כי
מנת־השומן הרגילה תכלול 400 גרא9

חחאה אוםנוראלית.

הוועדה הרפואית דנה
וועדה־המישג־! הרמאית, שליד הווע-
דה המייעצת לעניי!" תזונה במשרד
האספקה והקיצוב, דנה כיום ה' שעבר
עלי מצב התזונה בארץ. המומחה לענ-
ייני מזון, ד"ר ד. גל־קםון. מסר סקי-
רה על המצב התזונתי ופרטים על הפ-
עולות שננקטו לשיפור סורי האספקה
והחלוקה. ד"ד בוגר, בשש הסתדרות
רופאי־הילדים, מסר בישיבה הרצאר
מקים־! עי בעיות התזונה של הת־נו־
קוח והילדים והציע שורה של הצעיר!

דחופות,
בתום הישיבה הבטיח דייר גליקסוז,
שהמשרד 'חן את דעתו על כל 15!

שהושמע בהתייעצות,

המצב הקשר! במעברות
בדיון בוועדה המרמת

מצב האוהלים - מדאיג; הילדים מובטליס מתורה;
צפיפןת איומה בצרכביוה; 0ולל־בו«ה «3גד בב1"ה

ת ל ־ א ב י ב, יום ב'. — בי קורת חריטה על "םולל־בוגה"
בשל >^טיות הביצוע של עבודות" מיין בשיכונים ובמעבדות —
נשמעו; בישיבת הוועדה המרכזת של - ההסתדרות. הוטל ן!ל שני
חברי הוועדה להיפגש ביום' ג' (היום) עם הנהלת י "סולל-בונה"

ויתבוע ממנה, להתגייס למפעל זד, בקצב המתאים לדחיפותו,
נמיכז ויוני הוועדה המרכזת בישי־
:תה היום עמדה שאלת המצב תימור
:מעברות. נשמעו דו"חיס מפי הבר'
־,ווערהפועל ז, און, פ. בנדודי, ב. יפ־
צויר, ב. לין וחברי מתלקוו־העלייה של
־,הסתדרות ד"ר יחיל, מ. אגמי ושרה
יין, אשר ביקרו בימים האחרונים בח־
5ש מעברות. השתתפו בדיון גם :צ--

ג• מהלקת־העל"ה של הסוכנות.

ליקוייב ישודיימ
צו' נו הליקויים היסודיים בסידורי
־,:־,עברות, הפיגורים חביתיימוצדקים
:ביצוע העמדות, והודגש, שאם כי
ישנם אוהלים כפולים, במחסנים, הם
:א הוכגסו לשימוש והמבקרים במעבי
־ות נוכחו ליאות, כי הטיפטוף הרא-
שון שב גשם הדר דרך האוהלים ד.ר•
ע־פ והביא את תושביהם לידי יאוש. עו
נמסר, כי ,סולל־בונד.'', שקיבל את
עבודת בגיית מוסדות השירות והשיכוו
מפגר בביצוע. אפילו כשהחומרים הד־
רושיפ נמצא־מ במקום, "•וחלת" העי
:ודה. יש שהצריפיפ והבלוקוגיס עומדים

כלי גג.
קשים ללא-נ^ווא גפ התנאים יצרני
ניות שהוקמו במעברות. בחדרים בגודל
־' על ד' מצטופפות ;שים בתורים במ-
שך שעות! ואף היו מקרים של התעל-
פות נשים הרות, הנאלצות בתנאים

אלה להשיג מיצרנים למשפחותיהן.

ישופרו הצרכניות
במיוחד עמדו הגואמים על חוסר
הטיפול בחינוך ילידים בגיל הרף וצויין,
כי ברוב-המקומות טרם סודרו כיתור.
בתייהספר ואיו סימנים למאמצים להת-

חיל בלימודים סדרים.
בדיון בישיבה הווולגז להטיל עי שגי
חברי הוועדה המרכזת להיפגש עב
מרכז הצרכניות לברר את דבר שיפור

גיות במעברות. הפירורים בצרכ
צוייגה לשבח העזרה הבאה ממפעל
מועצת־הפועלות — הן מן המרכז והן
מחברות במקומות — בקשר עפ צויפוד
בילדים, הדרכת העולות בבישול וגקיון
וכיו".: ויחד עם זאת הודגש, כי מפ-
על זה ("יו חברות למעברה") יהיה
ללא תועלת, אט לא יונהגו התנאים

המינימאליים לקיום אנושי.
הודגשה במיוחד עזרתן של חברות
הקיבוצים הסמוכים למעברות — ושוב
גיתנה כדוגמה מסירותן של חברות מש"
מריה-ימק, בטרם שהורחקו מן המעב-
רה ע"י עסקני מפא"י. ההסתדרות נת-
בעה לחקור את פסילת חברות לפעולה
קונסטרוקטיבית. זו, בגלל השתייכותי

למפ"פ.
בישיבה הקרובה של הוועו־הפועל
תויילה־ "בעיית המעברות ויוגשו הצ-

צות לפעולה• י

ןףש"נסנןן־ תומך במתן סמכות
לעצרת למשל mpjo תוקפנות

מריקנית, הדורשת להעמיד לרשות העצרת הפלילית של האו"מ בוהות מזדיינים לב-עולה גגומשלהות המערב &»ו a, כשהודיע בוועדה המדינית עלי הבגמתו לכמה העיפיה כהעעה האיי י י ק- «אכפ«, יומ ג'. - שר־ההו? הנוובייטי אגוויי ווישיגסקי הפתיע היום אר
. _ _.._ " .י"""" ^ "™"» _ תוקפניה גלשהפי . . _ 

"כמה מהנקודות שהוגשו ע"י המש־
דעת לחת האמריקנית, מתקבלות גם על י
המשלחת הסובייטית, אך במד, שנוגע
לנקודות אחרות, הדי שהמשלחת חסו־
בייטית_תגיש את הצעות־התיקון שלו-
במקום שהוועדה המדינית תתחיל בד־
יון כללי, מוטב היד. להתרכו ראשית
ב־4 הנקודות הדאשוגות שבתוכנית הא־
מריקגית" — אמר ווישינסקי. הוא הו־
$יף: ,אין כל סיבר! לחשוב, כי אני
־ במגמת האמריקנית, חומך באופן כלילי
אך הריני תומך בכל עקרון שיביא

לחיזוק השלום"י
הצעת ווישינסקי, כי הוועדה המדינית
נקודות שבד,־ תדון על כל אחת 8־4 ה
צעד, האמריקנית בנפרד, נדחתה ע"י
היו"ד, ר. אורדנטד. מקולומביה, שפנוק,
4 העיפי ההעעהבי על הוועדה להמשיך בוויכוח הכללי•
תוכנה של ההצעה האמריקנית מסי

: חכם בסעיפים אלה
א> ־,ינוס העצות הכלמה לישיבה
מיוחדת של שעת־חירוס תוך 24 שעות,
כדי לדון בכלי פעולה עתידה, שיהוה
בה משום איום לשלום, וכדי לפר^ילז
המלצות לפעולות נגדיות, לרבות שי-
מוש הכוחות מחייגים, אם הוויטו יש־
תלן את פעולתה של מועצת־הבטחון.
"ב) ;־.קמת וועדה לפיקוח על השלום,
שתהיה מורכבת מ־9 עד u ,חברים.
חויקיוד, של הוועדה יהיה לפקח ולמ-
סור דו"ח על כל פעולה בכל מקו6
בעולם' שעלולה לסכן את שלומו. ובטי

חויבו של העולם.
ג) כל מויגה חברה בשי"ם תפריש
חלק מםוייפ מכוחותיה המווייגיפ, שיו-
עמדו באופן מייוי לרשות או''ם לעת־

צורך.
ר) המזכיר הכללי של הזוו־ם יקיים
צוות של מומחים צבאיים, ש־ועמוו
לרשות המדינות החברות, בוי לתר.
להן עצות טנגיות ביחס לאירגוגן ול•

אימוגן של יחידות מיוחדות אלו.
נימק ג'ון פוסטר ואלס, את ההצער.'

מן המשלחת האמריקנית. אחריו הגיש
ווישינסקי את הצעתו.

תמיכת בריטניה
ר הביע את תמיכתה ג נ א  י קגת 
המלאה של בריטניה בתיכגית זו. יאג־
גר, שדיבר אחדי דאליס, אמר בחמשך
: "ברור כיום, כי חומר־היוזג'ד! דבריו

מצדן של המדינות אוהבותיהשלום! ליג־ ]
קוט פעולה משותפת מסוג זה, הוא

שהביא לתמוטתו של חבר־הלאומים,
?הוא שעור לנאצים ולפאשיסטים יחזק
אה מעמים. חוסר אחוות־דעווז במו־
ע.!ת־הבטתון אינו צריך לגרום ?כך,
שקדבנות התוקפנות, הפונים לעזרתו
של האריס, לא יקבלו את התמיכה
־מוסרית והחומרית הדרושה, שהיא
א ספק זכותן בהתאם לחוק הבינ- לי;
לאומי", (רויטר ויו"פ)

בקרב עז מיגרו כוחות ווייטמינוז
2 טורים צר9תיים

ט א יגון, יום גי. ~ גניחות קומוגיסיטיים בעלי עדיפות כוח
מיגרו? היום שני טורים צרפתיים, שהיו מורכבים מגדודים אחדים,
בפעולה־הקדב הגדולה ביותר שבוצעה במשך ארבע שנות המלחמה

בין הצרפתים לבין אנשי־הגרילה.
דובר צבאי צר6ו;י . היופ, כי
בקרב שנמשך 5 ימים, ־השיבו היחי-
על כל שעל, דות הצרפתיות מלחמה ,
תוך נםיון להגיע למצודה הצרפתית
סאסקיי". נודע, כי יחידות קדומניות
משני המורים הצרפתיים, הנסוגים זה
ימים אחדים בתוך שטח קומוניסטי, הצ-
ליחו להגיע לטאטקיי. הדובר הצרפתי
הוסיף, כי לא ניד? על נל יחידות נו-

ספות, שהצליחו להגיע למצודה.

אגיוות רבות
הדובר הצרפתי אמר, ני מגיחים
ששרידיהם של שגי הטורים הצרפתיים
עודם עסוקים בפעולות קרב מפוזרות,
באדמות השוממות צפוגיח לטאטקיי.
הצדדים נגרמו - הדונר הוסיף, כי לשני
אבידות מרונית• "אבידותיהם של
הויאטמינהיים היו מרובות גישלנו —
אמר הדובר הצרפתי י— אף על פי שגם

אבידותינו• היו רציניות מאד".
הקרב התחולל ,כשטח הבקעות ורנ•
נים שבסביבת עיר־הומל הצרפתית
דונגיקי, שנלכדה על"ידי כוחות וויי{)־
מינה בי8ו בפפגומבר. אחד משני הטו*
ריפ חצרפתייס־ היה מורנב מהיחידות,
אשד־ גאל*ו ל$נות בשבוע ?יעבר את
קאובאנג, והשני היד. מורנכ מהיחידות
שנשלחו מטאטקיי נוי לחפות על נסי•

גחפ.

קרבות בקגה-מידה גדול
הדובר אמר, ני הטור של טאטקיי
היה עסוק בקרבות קשים במשך חמשת
הימים האחרוגים, נאיליי הטור של גאוו־
באגג נלחם קשה ביומיים חאחויוגים.
הוא הסביר, כי היו אלה קרבות בי 'ה-
מידה גדול של מלחמה ממש, וזו היא
הפעם הראשוגד! שהווייטמינה הטיל
למערכה כוחות גדולים ומאומנים באלה.
(•ו"פ)

עשים חמורים
על קינוצימ

?יי (סוף מעמוד 1)
חשבונות ומכנים לקלקולאציה גס את
חשבון הקנס... הקיבוץ גלעד קיים מש-
נת 1939 ,יעלה על הקרקע ב־1946. זהו
משק הררי וכל דונאם בו טעון סיקול.
המתיישבים חצליחו בגידולי פלחה וב-
אחרונה נוספו בו רפת ולול• המשק
מונה 170 חברים ו־400 נפש. הקיבוץ
קלט 120 משפחות מכל מיני ארצות.
חובותיו מגיעים לרבע מיליון ל"י.
הפרש הקטן במחיר השעירה אינו גורם
לספסרות. בשעח חמכירד! חיח מחסור
רב בתבואת והקיבוץ רצה לגמול טובח
לנפר־שמריהי, הס מנרי רק 8 טונות
בול ד15 טונות. היבול נמסר מכלל ה'י
לסוכן ממשלתי והשאר הובא הביתה.
ההפוש איננו רווח ספסרי. אותו זמן
אפשר היה לקבל 50—60 ל"י הטונה.

גרעיני זריעה
בדברו על האשמה נגי גוית, אמר
של ספ- , הסגיגוד, כי לא היו פה כוונות
לעומת התבואה בכמות' גדולה, , סרות.
שרייתה למשק. המדובר פר! הוא על
a/*3' טוגות! ־ ־שאינם אמצעי "לסםםרווז.
אשר ?ריזח ע'גמד*- הדייגרעיגתריעד.
מחירם הרשמי הוא 65 ל"י הטונה. סך
5 ל"י לטונה אינו בבחינת רווח. הס-
ניגור• ביקש הקלה בעונש, מכיוון שה-
משק גזית הוא צעיר — בן שנה וחצי.
היבזלים במשק היו קטנים — אמר
הסניגור — 0?—60 ?"ג לדונם, בעוד
שבמשקיס אחרים הגיע היבול ל־100—
120 &'ג. ההכנסות אינן מכסות את
הוצאות־הייצור. על המשק רובצים חו-
נות בסך 90 אלף ל"י. ;עשתה עבירה
ראשונה והסניגור *י? אר. גילו הצעיר

של הגזבר.
עדותו של גזבו' גזית

הגזבר בעדוו*ד אמר, כי במשק &
נ מיני גרעינים ז נרעיני־זרעים נמכ'
ריס עליידי "המשכיר המרכזי• בי65—
7c ל"י המונה. המשק קייס רק שנה
יחצ• ןבמשך 8 חודשים היד, יישוב•
מישלט. החברים גריפ בבתים, שהניחו
הערבים, התנאים הס קשים. האדמה —
מדולדלת ודורשת טיוב. החברים חם
מחוסרי נםיון בחקלאות. הקיבוץ חי
בגדעון. אמנם, הממשלה *ייי־ יכולה
להתחשב במשקים צעירים ומביאה בחש-
, של יבול -במשקים בון רק מכסימום
וותיקים, אילם היא מבקש, שבית־
המשפט יתחשב בזה. הייצור אצלם עו-
לה ביוקר. במשק אין ימיים ואין כביש
אליו. בחורף הם מנותקים ויש •ימיט,
שהטראקטור משמש קשר יחידי, בו

מביאים לחם.
נעשה משגר! רציני מצדי מח סר ים־
יון בגזברוח ובידיעת החוק — הודה
הגזבר. כמות היבול כולה היתה 149
טונות ו־5,5 טונות אינה אלא כמות

זעומה,
בית־ד'דין ציין,' בפסק-זיגו, כי דווקא
על גופים ציבוריים מוטיית אחריות?
יתר ועליהם לשמש מופת לאחרים.
השופטים לא מצאו סיבות מקילות

ופסקו, כי העבירות נעשו ביודעים.
; ד"ד אי באך ושני נציגי נדין ישבו

הציבור,

ומן המערכה
v (סוף מעמוד אי)

תונגיתו של מקיאויתור היא, כגראה,
מכתיבזק, שמידותיה — השמדת הצכא
העממי ככוח סדיר, כיבוש פיוגג־יאנג
וגיהוק הדרכים המחברות את צפון־
קוריאה עם סין וגרית־המועצות בעת"
אחת, מטרות אלו, קרוב לוודאי ועוגה־
שיגהד, להגשימן ע«י התקדמות על
פיונגייאנג מהדרום, דרך הכביש הרא-
שי, ומהמערב י- בכביש היוצא מוונ'
באן, בשילוב עס *עולתינחיתה ונו
בצ"נמפו, ננולה של פיונינג, או בסיני
נג'ו — נקודתיהדיצמלבות של ירני'
התחבורה העיקריות ממנג'ודיר. ומ•

ססם''ר.
מחיו' ד'גחה, ?ושליש *כוחותיו ייש'
ארו כהתארגנות או בתפקירי־הגטחח
ובפעולה אנטי־פארטיזאנית בורוסיקירי־
ת

י
אה, הוא יכול לרכז לביצוע תוכני

זאת משלוש עד ארבע דיביזיות »«רי־
קניות, נוסף על הבריגדה הבריטית
בגיזרה המרכזית והמערבית, משלוש
עד ארבע דיביזיות דרומיות בגיזרה
המזרחית וכוח־נחיתה של שתי די•
ביזיוה, גוסף על יחידות מוטסות ומוצ•

נחות. !
ברור, שאפילו הכיבוש של פיונג־יאזג
וחיסול הצבא חעממי ככוח סדיר, זוס
דבר זה ניתן ולהגשמה? לא יפביקו לי-
צירת הנתונים לביצוע תוכנית או''ט
להקמת .ריסובליקה וימוקואטית ומ-
אוחדת של קוריאה". לשם כך יצטרך
צבא־האינטרבגציה להתיישב על גבולות
סין וברית־המועצות, לבער את מרכז־
במ- חפרטיזאנים הקלאצוי של קוריאה ,
שך ,מאוח שנים — הרי חטומאן —
ובן לחמל את כל היסודות וכל המם•
גרות של המשטר הסוציאליסטי בצפון

תפקידים אלה יהיו הכרחיים, מפני שב-
התאם להשקפה הברורה של מק־ארתור
ובעקבות החרב? של וועדח־או"ס, שצ־
דיבר, לעסוק למלאכת הדימוקראטיזא'
ציה והאיחוד, מלאכה זאת תהיה זהה
עם כפיית שלסון סינגמן רי וכנופייתו

גם על הצפון.
סיכויי הצבא העממי

נפי שצויין נבר כמה פעמים במ-
קום זד" יש גתוגים חיוביים לצנא
העממי בקרב־הגנה, למרית יתרוך
הכוה הגדול של '1ויבו. ברוכסי ההרים,
נסאן, ודרומית־מערבית לפ־ צפונית לוו
יוגגייאנג, אפשר להקים מרחכי־הגנה
חזקים. כו מאפשרת היריעה הברורה
על המקום האפשרי של פעולות־הג•
היתד. גקיסת אמצעים מתאימים. גוסף
לזאת נזקפים לסוית הצבא העממי
תנאייחלחימה בארץ שבה האוכלוסייה
יזהר. אה קיומה עם המשטר המוציא־
לימזנ, בניגוד לורימ, שבו לא הטפיקו,
מחמת המלחמה, ייבצע את כל השינוי
יים החברתיים והכלכליים הדרושים
לשם גיבוש כל ההמונים סביב המש-
מר העממי. בסוסו־של־דבר יהיה נועד
תפקיד ז דל והולך למלחמה הפרטיזא־

נית משני צדי קוו 'הרוחב הי38.
אולם התפתחות המערכה תלויה גכ
בגורמים אחרים: בעוצמת הכוח הלו-
חם של הצבא העממי אחרי נסיגתו מה-
דרים! מידת האירגון של יחידות חו-
שות — מצו אחזי, ובסיוע בנשק בבד,
אווירייה ואמצעייהגנה ימיים מבחוץ-

מצד שגי.
גורמים אלה מושפעים שוב מהתכ-
לית האיסטראטגית של המלחמה, שי-
: המשך כולה להיות אחת מן השת'יס
המלחמה עדיחרמה תוך ריתוק הכו-
חות האמריקניים ומתיחת הקרבות עד
לחורף. התכלית השגיה עלולה להיות
דחיית ההכרעה למועד וי'שיווד־ג?ער־
כות מהאימים 'והר. במקרה השני לא
יהיר, הדגש בפעולה סדירר• אלא לוח־
דרכים מי־החופש הקוויאניים "זכו ב
שבהן הלכו לפגי־דן במאבקם במשך
4a שגה עם היפאגים: נכיגה ימבצר
הריהם בצפון, פעולה פארטיזאנית ומח

הדתית ממרכז זה לכל הארץ ובניין
כוח חוש לשעה היעודה,

ווי ההתפתחות האפ- אלה "ם שני ק
שריים של המלחמה בצפון, אם לא
יחולו ברגע האחרון שינייים בעלי

אופי מדיני.

המוזםוד בשמן אינו מחו"ב-המצ'אות
(0וף מעמוד 1)

כשאני רוצה ל"יצור' מימרה ללחם
/מנת־החוץ" של בעלי' ולילדים ההול• ל'
:ים לביתיוספר, אפשרי הדבר אפ
אבשל קוקוכין עם קצת בצל. כדי לתת
לו-טעם. אך כאן מתחילה' הריצה אחת
הבצל, בשוק "השחור" יש אמנם בצל
סוג ב' באופן "חופשי", אב? במחירים
אער ידי אינה משגת, בשכר העבודה
"הלבן" של בעליי. יכשאני עובדת מחוץ
לבית, כדי ?אזן את התקציב, מאיין
אקח את שעות העבודה הרבות הנחו־
צות כיום 'להכנת ארוחה, שאפש-י יהיה
לאוכלה? לא רק מבחינת כמות האיכל
והקאלוריוח שאנו אוכלות, אך גם
מבחינת כמות העכורה המושקעת בבי־

שיל, אנו וורסות את בריאותנו!"
וההטבה ,המזוווי-

במטבח . המזרחי נפגשים בתופעה
נדייק הפוכה,

"אנו שש ננשוח ומקבלים 4 וחצי
קילו קוקוסין ו",0̂0 גרפ שמןיזית
לחודש" — אומרת אשתו של פועל
יוצא ציארוקו — "והמינימום הדרוש
;י הם 10 קילו שמן לחודש. אצלנו
אוכלים את הכל ג'טוגן. במד!ום שמן',
נות^ם לי 1200 גראם מרגרינה בחו־
וש — בזר. ,פער למרור את השע-
רות בשבת כשהרזכיפ לטייל! אצלנו
לא אוכלים דבר כזה! אז תשאל: מה
אני עושה? בעלי נוסע לכפר ערבי וקו-
נה פח שמן־יית. עכשיו זה כבר עולה
18—20 ל"י הפח, במקום 8 לפני
חודש, אבל כרה פעמים אפשר יקנות
שטן בעוק השחור, כשצריך לתת אוכל

מיהם של 4 ילדים?" לי
ושמן י#!

יכני ימים אחדים, מייד אחרי נאומו
שז ראש המגישזה, "הצליחה" הני'גט־
רה כמ־בצע להתרים 0י טונה שמן•
דה בארד הכפרים הערביים! בעצם
פיייאד. היא, איזו הצדקה הוקית היתר,

להחרמה זו. גידול הזיתים באר'ן איננו
אסור, גפ םסיקת הזיתים א-ינד, אסירו"
גפ בתי־הבד יכולים לעבוד ולהפוך את
הזיתים לשמן. למכור ולהוביל אסור,
אך להחזיק מותר. ו,:יצד יאסרו להח-
זיקו, כאשר קבעו מחיר שאינו מנסר!

את הוצאות הייצור?
השלטונות לא הסכימו ?העלאת המ-
ח-ר, כי צריך לשמור על "האינדכפ
הזול" ויצרו ע"י כך את ד,'" ק השחור
ואת האמרת מחירי השמן. הכמות של
יגטן־זית בארץ יכול•־, להמפיק בהחלט
־אוכלוסיה הרגיל ?הזנת אותו חלק מ
בו, ולשחרר בדרך זו כמויות ־גדולות
של מרגרינה, שהערבים ויוצאי ארצות
המזרח יתתרו עליה ברצון, לכן, כלי
דביזיפ ובלי הסכמי מסחר עס ארצות־
חוץ אפשר להסל את ד,מ'1בר כשמניס.

ציי 'אהראי ?אנדרלמוסיה שנוצרה? .
מן־הדין שיבוא תיקון ;'יידי,' זאת
חניעתם של אותם דיוניה, שאינם ,יבו-
לים לרכוש את השמן ואת המרגרינה
בצלחיוי השוע השחור, כל עוד שכרם

"ייבן".

טלגרימות
?as^

מטום-אימוניש מצרי נפל אתמול
בסביבית מאדי, בסמוך לקאהיר, וה-

רג שני ילדים, ששיחקו במקום.
פלד! א־די", שר החוץ המצרי? ביקש
מאת שר החוץ האמריקני אצ"סון,

שיקבלהו לראיון,
המשרד הםטאטיםטי היהודי
בארה"ב עומד לפרסם בקרוב סיכו-
מים חדשיס, לפיהם חיים באמריקה
כיום חמישה מיייוני יהודים ולא
4,5 מיליון, כפי שמענו םטאט־סט'־

קאיס מסו"מיש לכני זדו לא רב.

§mm£
ממשלת ישראל החליטה בישיבתה
היום להכריז על ה־10 באוקטובר
כ"יומ האו"ס", שיוחג מדי־שנה בכל

המדינה.
לפי הזמנת הוועה"פ של ההסתדרות
מתכנסים היום גזברי הקיבוצים, שיש
להם מניות בקואופרטיבים לתחבורה
והנהגים חברי־הקיבוצים? לשיחה עם
הוועדה המרכזת על שאלת עתידם

של הקואופרטיבים לתחבורה.
קמיל הויזמנס! ראש־ממשלת בלגיה
לשעבר, ורוני מלדמינץ, נשיא הק-
הילה היהודית באנטוורפן, המריאו
היום משדה־התעופה ביוד, בדרכם
מכביוי" גיה, מביקורם ב" הורד. לביי

באן.
גמה מאות יוניידואר, שהוזמנו
ע"י אגודת חוברי־היונים בתל־אבע,
סאינד," מיוחד, לוד במטוס " הגיעו יי
שהותאם במיוחד יצרנים המיוחד ם

של הצפודים.
הקבוצה האולימפית היי־גיח
תגיע היום ללוד, כאורחת של חנרת־
סאכנד,". היא תתחרה באת- התעופה "
לטיקה קלה בקבוצה המנצחת של

המכביד,". "

דרישות הקוא31רציה
הצרכנית מהממשלה
, יום בי. — תביעה נ י נ יא ת'
לדאגה לאםגקר, הדירה, להגברת הפי-
קוח' לחלוקה כנה של המברכים ולקלי-
טת הסוני חברים חושים ברשת הקו?
אופיאציה הצרכנית — השמיעו כאן
בכינוס הנהלות אגורות הערב הנואמיט,
הצרכנים, שהיה מוקדש ?בעיות האס-
פקה' והתייצב לימין הממשלה במלחמ־

הה נגד השוק השחור.
, מנהל ,המעביר המר- ר ט פ א י. 
"' יגא בשלוש תביעות מיפי הממי

כז,
: להפסיק את ההפליה ביבוא, שלה
ש"לא הספקולנטים! יהיו השולטים
: להביא אח היצרניה והאימפור־ ביבוא"
טרים לידי-כך שיתנו סחייו, לפי הרי
שאוה! הגב"רת הייצור הע*מי של מיצ'
רכים ראשוניים לצרכן. אם הממשלה
לא תעזור בביצוע תביעות אלו יא
תוכל הקואופראציה הצרכנית לעמוד

לימינה.

להרחבת הלול',"אץ ם"בו"ם
כינוס 0גדדי־עו13ת במצריה
, יום בי. — היום נערף ה י ר ב ט
נאן כינוה ניגדלי־עופות, בהשתתפות
באי־נוח משרדהחקלאות. נידוני בעיות
האספקה יליל. באיכות משרד־החקלאות
תבע מהמשקיס להרבות באספקה עצ-
מית, על־ידי זריעת גרעינים מתאימים
לצורכי הלול יכן להרבות בזריעת ירק
לוויסמינים. לדבריו, אין כל סיכויים
להרחבת ענף הלול, על-אף העובדה

שהאוכלוסייה גדלה.
אלו יובאו לדיון ביישובי , בעיות

העובדים לקראת - עונת־הזריעה•

™ljrmirr־
בבטן אמו

הוצא ונשאר בח"מ
פרשה םשפחתית

בכפר דר1וי שנםתייסה
בדקירה ובמשפם

חי' ם ה? יום בי. —-משפט פלילי,
הגוגע להווי המשפחתי הדרוזי, עומד

להתברר בקרוב בחיפה.
נערה דרוזית בת ד1 מדלית־אליכרמל
דק" נדקרה ביום י' ר-ל בבוקר חמש ,
רות בגופה ע''י אחיה, על *הרתה
,ביעה כלי שתהיה נשואה. המעשה קרה
בקרבת הנפר. המשפחה אספה את
הנערה בשעה 2 אחה"צ לבית־החןלים
בחיפה, שם גותחה, האשד. היתד• 3חו-
ו# השביעי להריון והוולד נמצא: זיקיון
אף' הוא, אולם היצא ונשאר בחיק.
־ בדי . עצרה את חאח הנאשם המשטרה
'קירר, וכן דרוזי שני, הנאשם בל•"*'•

הנערה.
,Mb מכיוון שהנאשמת' נמצאת בסננת

את עדוחד, - והמעטרד? רצתה להבטיח
הוזמן השופט י. ממן לביה"ח,-־ ע*
פתח בחקירה' מוקדנגת מפי, הנערה,
בנוכחות הנאשמים. השופט הוציא נגד־

שניהם םקודתימעצר לי15 יום.

הא"רגונים הוניווי"ם
בארה"ב

קוראים "ס. או. ס."
ל!גי01 המיליארד

ג ירי ו ר ק? יום ביי — ?1 איו־
מנים ציוניים ארציים באמריקה פירסמו
אמש קריאה דחופה אל 700,000 חב-
ריהם בכל רחבי המדינה, לבצר חזית
משותנית למען ביצוע מלא של "תוכ-
נית ירושלים", שנתקבלה לא מכבר
בוועידה הכלכלית בישראל. גילוי הדעת
נתפרסם ע"י יו"ר האגף האמריקני של
הסוכנות ד"ר נחום גולדמן ומנה?
המגבית הא"י המאוחדת בארה"ב רו•
דולף זוננבורן, שכינסו בשם דמוסווח
המיוצגים על־ידיהם לוועידה של יום
אחד מאות מנהיגים מאנשי כל הגור

מים הציוניים בארה"ב.
הקריאה הועברה בצורת מברקינו
ל-00ד סניפים מקומיים שי חאירגוניס.

להשיג עזרה ממשלתית
קריאת ס.או.מ. איי הפנייה מוגדרת כ"
כל הציונים" ותובעת פעולה ממשיף
לגיוס סך 1,500 מיליון ז־ודאר לצורכי
קליטתם של ששים רבוא עולים ביש-
ראל במשך שלוש השנים הבאות, מהבן
: א) מאמצים מיליארד אחד בארה"ב
למען השגת עודד, ממשלתית אמריי
קנית לישראל כאמצעי "לחיזוק גורנו
. החירות היחידי במזרח התיכון"
ב) חיזוק יהמגבית היהודית המאוחדת
כמכשיר .מהיר הפעולה ביותר להת-
גברות על משבר הויולארים של יש-
ראל. מלבד זאת דורש גילו• הרעו!
לתמוך בהפצת איגרות חוב ישיאליות,
אפ מפעל כזה ייפתח ולעוור הזרמת
הון־השקעות לישראל. (סט"א)

הנהלת "םולל גונה"
!מ.3. חיבה ־־ לבירור

\1ר הנעשה בנמל
, יום ב'. — הצעה ב י ב א ' ל  ת
למנות בית־דין הסתדרותי מיוחד
לחקור את המתרחש בנמל חיפה
נידונה בישיבת הוועדה המרכזת

של ההסתדרות היום.
הוועדה החליטה להזמין את נציגי
' ומועצת פיעלי

,
הנהלת "סולל בונו,"

חיפוי, לישיבתה הקרובה למען לעמיןי
מה בפיהם על הגילויים הפליליים ב1מי',
ובתוצאה מבירור זה תחליט -על הצעדים

שיש לנקוט.
, הוועדה ההצעה הנ"ל הובאה בפני
המרכזת במכתב ששלח אליה ב. רפטור,
: "למ- נציג מפ"ם, כו הציע בין הייתר
נות מייד ביחיוין הסתדרותי מיוחדי לבי-
רור כל החלונות בקשר לנעשה בנמל
חיפה. ברשות ? בית־דין זה ?חקור ולש-
מוע את מנהלת סולל כונה, מועצת
פועלי חיפה, ועד פועלי הנמל, מנהלי
עבודה בנמל וכן פקידים בודדים, חב-
רי ההסתדרות וגורמים ציבוריים אח-
וין רים הקשורים לעבודות הנמל. ביתי
יוצי?1 פסקי־וין נגד מוס- מיוחד זד. ,
דות ויחידים שיימצאו אשמים במעשים

שקרו בנמל חיפה".
מכתבו של ב. רפטור נכתב בקשר
לאינפורמאציה שנתפרסמה ב"דבר" ביום
וי, 63 ח. ז" ולאחר שבעצמו ביקר

בנמל.

נקתץמה חקירת
המפקחת מאושוויץ

, יים בי. — בסיום הח- ב י ב א ־ ל ת
קירה במשפטה של א. ט., הנאשמת
:פשעים כלפי האנושות, בהר! ילה בנ-
עים יהודיות במחנה אושוויץ, ביקש
הסניגור, ד'־ר מ, קריצמן, לשנות אח
הסעיפים ולהאשימה לכל היותר לפי
החוק הפלילי ולא לפי החוק המיוחד
נגד נאציפ. ראוי לציין, שלפי החוק
המיוחד צפוי לנדון עונש־מוות. התובע,
ר. טומקיביץ, ביקש שהמשפט יועבר

לבית־הוין המחוזי.

היוס העידה אדית גובי מקפטיגה,
ע-סיפרה על התנהגוחת ריקשה של הנא-
שמת כלפי העציויות. לשאלת -התובע,
ןיי"ו ;'ומקיביץ, אם גם 'בןשגית אח-
רים התייחסו נך, עגתה העוד!: "ל1ו!
במחנה אחר שהייתי שם נתנו גם לש-

תות מיים בזמן המפקד".

ימה" אוכל "ההו
ד"ר ־אסתר קולמן, רוכאת ילדים מכפר
סבא, סיפרה, כי פעם אחרי הרחצה
נחנה ליה הנאשמת בגדים קרועים וים
חיבי!*, אותה. גרמניה, שסיפרה את
הנשים, במיסקד, בראותה את בגדיה
הקייעימ, נתנה הוראה לנאשמת לחח־
ליפן. על ניקרה מזעזע סיפרה העדה,
כי אחותה, שהיתר. במחנה, קיבלה
שלשול והנאשמת לא איפשחז לה לצאת
«־2 גלילת עד 7 בבוקר. האחות ברחו,
החוצה וכשחזרה, סטרה יה הנאשמת
כוייחר, איתר. לכרוע על ברכיה שע־ וו,

ר.ייפ, כשבידיה לבנים.

בהווש ספטמבר 1944 נשלחה קבו-
צת נשים למחנה אחר ולדרך חילקו
הגרמנים לחם, נקניק ומרגרינה. הנאש-
מת הוציאה מידן — לדברי העדר. —
את מחצית המנות, וציוותה להחזירן
למחנה. העוד, :יפרה, כי היתר, במח-
-ית רבים, אולם בשום מחנה לא ד יתד,
מפקחת־דיבלוק מבת את העצורות? אלא
־ק בברגןיבלזן, וראוי לציין, הדגישר,
ו"ר קולמן, כ' אוחד! מפקחת היתו.
לגן באושוויץ וכנראה למדד. זאת קוופי

מהנאשמת.
ובשטיין סיפרה בין הייתר שוד, בל
על מכה שקיבלו', לאוזנה מהנאשמת

ומ}'; היא חשה באוזנה.

התנקשו בחיי המנהיג
הקומ8ני0טי דיקלו

כ-א די ס, יום ב־־. — באסיפה קומוניסטית שנערכה כאן היום.
̂. על מנד,יג;ד,נ!ועלים ז'אק דיקיו, מנהיג הסיעה נזרקו שני רימוני
הקומוניסטית באסיפה הלאומית הצרפתית, בשעת נאומו. הרימונים

זתפתצו, אך לא פגעו בנואם. המתנקשים הצליחו להימלט.
אפיין ס־אן, ממנהיגים הקומוניסטיים

:ערפת, האשים בדבריו את אמריקה גוםטי תיינמאן, שר ־,פנים בממש
וגרורותיו" בנפיון י להתגקש בחייו של לת מערב־גרמניה, הגיש את התפט'
ויקלו. < רותו לנשיא מערב גרמניה א ד נ א ו ר.

המ^דב יבטל
אזוד"ו בגרמניה

* ר א נ ק פ ו ר a, יום בי, - הנציב
דאמריקגי לגרמגיר, מקילוי, הודיע
היום, כי מעצמות־המערב עומדות :ק-
רוב לבטל את האזורים הנפרדים שהיו
עד כה בסמכותן של שלוש מעצמות

טול גבולות זה הכיבוש המערביות, בי
ווול מייד עס הגיעה של תגבורת צב- י

אית מערבית לגרמניה.
מק־לוי ציין, כי עלטונות־הכיבוש
משתדלים להשפיע עי העם, הגרמני
באמצע-שכנוע ולא באמצעות חוקים

בלגו,
הנציב הצרכה' הניע חשש, כי זיו•
לול לדחוף איתר, נו, של גרמניה ע
ל"צד המזרח". הוא דרש, כי השלטון
יישאר בידי הממשלה הנוכחית, ולא
יימסר לגנרליכ הגרמניים. (רויט! 1

רעש באי. — הראדיו של האי אמ־
בון מסר דרוש, כי רעידת אדמ־
רצינית גרמת לנזקים המורים באי,

מפנר הקרבנות עדיין לא ידוע.
ן ישא נאום מיוחד הנשיא טרו5ן
לפגי עצרת האו"ם בי4ג באוקטיבר,

שנקבע כיומ האו''ש.

1
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תל ־א בי ב, יום ב'. — רא
שי הצבא ושרים יהיו נוכחים
ביום ה' בפתיחת התערוכה "בחת־
נדב עם"' המאורגנת ע־ל־ידי אד*
כיון צבא ההגנה לישראל. ביום

(י תיפתח ד-תעהפד, לקהל.
התערוכה רבמ־המדוריס מתארת את
תולדות התגוננות היישוב מאז .השי־
ער" ועד ימינו אנו, מכילה תצלומים!
ויאגראמות, מיסמנים וכן מוצגים רבים
אחרים! בין המיפמנימ — כאלה שמת•
!רסמיס לראשונה! ביניהם מיסמביפ שנמ•
צאו בארכיון הבולשת הבריטית ואצל
הערבים. כן מכילה התערוכה כלי־'נשק,
החל ב"גאבום־ם" של מהגומי תרפ"א,
רימוני־ביטון מתקופה זו ועד ל"מסר־
שמיט"'1.ע"כי, שפעל בהתחלת מלחמת?

הש"חדור.
התערוכה סודרה בבגיין הכגסת לש-
עיר יברחבד. ־סמוכה, שם הוקם ביתן
מיוחד לתערובת חיל־דרם! בצורת או־

גירי.
תערוכה מאורגנת עלי-ידי וועדה מיו- ה
חדת- העריכה היא ש? ר"ר אבי־יונה.

האדריכל — אלחנני.

חשבוע rra תערוכה
"בהרונד3 ?ם"

ק5עלי־הרבבת מוחים
11;ד ה9!יגוו בתשלום

ה. יום כ'. — כמחאה על פ י ה
הפיגור בתשלום המשכורת לפועלי
הרכבת הפסיקו היום בצהריים למחצית
־!שעדי אר1 עבודתם כ־400 פועלים! המו•
עסקיפ נבתי־המלאכד, של הרכבת במפ-

רץ הימה.
הפועלים התכנסו לאסיפה והוחלט

להגיש מחאה להנהלת הרכבת.
זה , יצויין! ני הנהלת הרכבת נוהגת
מזמן לפגר בתשלום משכורת ולאחר
מו"מ ואיוב בהפסקת העבודה הבטיחה
ההנהלה כשעתה, כי עד ל-6 בכל חו-

דש יקבלו היןועליט את משכורתה.

־המלאכה תובעים בעלי
צדהבחלומתחזמרי־גלם
, יום בי. — כינור ארצי ה ל ו פ ע
מלאכד. ותעשיר, של התאחדות בעלי־
זעירה, שהתקיים אמש בעפולה. דן
בבעיות הקצבת חומרי־גלם לבעלי־

־ומלאכה ובשאלות איוגונ־ות,
פתה ש. הדר. י. ברזילי בירך בשם
המועצה המקומית. י, גרינשכן מסר
,ידיח על מעולת הצירכז. כן סיפר עי•
••,כגישה שי. וישלחת האירגון עם ראשי

־,ממשלה.
בדיון נשמעה התביעה לחלוק", צו־
דקת של חומרי־גיים עי" וועדה צי-
לאכה ־המ נה ית. נשמעו טענות כי בעלי
מקוכח־ם בתלויה עי" היןעשיד, הג־
־בימ. נמסר, כי ההת' וולר. והקואוכראט

אחוות מונה 20 אלף חבריכ.

on' ביוזנא באח
כנוס האזכרה

ערך הערב 10.10 נ־8.30 באויים
ב-ת החלוצות בתל־אביב.

MMiiBeaiaMMHmMUH

|

"»- «̂--——«— — -? !in• ?י——י ——־— י——ו

j חריש" השכיויס [ לכל טעלי "
\ ! ו ב י ש ק ה  |
J !1.10.50 השניתמ שנועדה ליש רביעי
נ ד ת !ת ה " )
! ביוב רביעי 11.10.30 בשעה 8 בערב |

{ srairn כפדיון rm'm \
I .בכית כרכר I
ליה ן ע עד ה פו ו ו j על כו־יש להופיע בזמן, 

ukUa••••• !!??•••!.?•••••?••••??•?,.....,.. ...,,".,.,..,,..,. ...us.u,"",...",.

{* ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ־ישראל' <
J היעד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ־ישראל £ ן jl

| nniaiun ?האי«? למנהל IOBH \\ אסיפה כללית של חבוי המכון \
•! תתקיים ביום ז' בחשון תשי"א, (18 באוקטובר 1950) בשעה 17.00 5
•J בבית מרכז הפקידים תל-אביב, רחוב הירקון 23ז, חדר מסי 6, 5
c - ס ו ר ד, י ו ם! א) דו"ח ההנהלה 

£ ב) חרוש פעולת המכון 5^
JJ 1" ג) בחירות ר.י.:הלה
I* באם במועו הג"? לא יתאסף מגין החברים הדרוש על פי התקגוון, >
;י תתקיים אסיפה כללית 'מניה ביום י"ט בחשון חשי"א (30 >
*י באוקטובר 1950) כאותו המקום ובאותה השער,. אסיפה זו תתקיים 5

I• הנהלת המפץ >'.' בכל מספר חברים שישתתפו בה, 5
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ה א ג ן, יום בי. — ווינםטון ג פ ו ק 
צ'רצ'יל ורעייתו, שהגיעו היום לקופנ־
האגן לביקור של שלושה ימים, כאור
זדט של המלך פרדריק והמלכר! אנג־
ריר, נדי לקבל במקום הואר של דוק־
טור־כבוד באוניברסיטת קופנהאון —
נתקבל ע"י רבבות מתושבי העיר.
בשעת מסעו גז־קר. על מכוניתו של
יל פצצתיכרוזים של המפלגה הקר צ'רצ
רוגיפטית ההולנדית, אשר פגעה בסמוך
למכונית. בכרוזים נאמר: "צ'רצ'יל רו-
צה במלחמה! הנוער הקומוניסטי —
בשלום!" (רויטר)

גכיא התבערה האטומית
מבקר בהולאגד

יבול", ת ל ־ א ב י ב. — לרגל הופעת "
קובץ לדברי ספרות ומחשבה עם יובל
אברהם שלונסקי, בהוצ' "סטרית פוע-
ר (יום ר) במוע־ ח מ לים" — "ערך 
חן לחרבות מתקדמת (נחלת בנימין
16-) סימפוזיון בהשתתפות סופרים,
מבקרים ואנשי ציבור על בעיית היסוד
ספרות המעסיקה כיום את אנשי הרוח "
והגות בשירות האידיאה" (המאבק על
י לנוכח דישקסת עולם, הסופר העבו
קיבוץ הגלויות ועולם המהפכה, חירות

ומרות ביצירה' ועוד).

מתר כמוס סופרים
לדיו? על "םקרזת

והגות בשירות האידיאה'

י ב, יום בי. — בסוף חודש ב א ־  ל ת
זה ת;, לא שנה לשידור העברי של רא־
דו לונדון — הוא השידור הקבוע
היחידי בשפה העברית בחוץ־לארץ. מנ-
ד-ל המדור העברי של בי.בי.סי., ל.ה.
גוטליב, שבא ארצה לייקור של שבו-
עיים כדי לעמוד על תגובת השומעים
הישראליים על שידוריו, מסר, כי
הדאדיו הבריטי, (בי.בי.סי.) משדר יום
יום נ;־47 שפות. השידור העברי הוא
בכל יום בשעה 6.30 בגלים 25 י־31
מטר. הוא כולל שידור חושות כלליות
ויהודיות (השידור נעזר לידיעות היהו-
דיות בשירות ג'ואיש כרוגיקל"), פר-
שנות מדינית ותוכנית אמנותית. עוב-
דים ב,שירות העיוור 7 עובדים, מהם —
ארבעה קרייג־מ יליד הארץ. דישיוור
נשמע היטב בארץ, בארצות תסמונות,
באיטליה יבילג'ה אולם גש"ןע רע באנג•
ליה עצמה ובארצות אחרות באירופה —
כ'-השידור הוא בהקרנה מרוכזת ומכוו-

נת לישראל.

שונה לשידור העברי
בראדיו לונדו!

כ פ ר ם ב א, יים בי. — בוויכוח הי־
ילי בוועידת איג,ד עובדייהאריזה ניוו--
נו בעיות שכר, שיטות־עבודה! תנאים
סוציאליים וקרן־הביטוח. חוסר הרציפות
נעביד־ גורס לעז־בות דווקא בשעת
שגרעין העוברים הוותיק נחוץ יותר
יהכשרת עולים חדשים למקצוע. הפת-
רון שהוצע לוועידה הוא העסקת הגר-
עין הוותיק במשך הקייץ בענפים חק-
לאיים אחרים. התביעה להעלאת שבר
(במיוחד למבררות, '!שכרן ירוד ביו־
תר) ולשיפור תנאי-העבודה ע"י מכ־
שירים חדישים, הועלמה ע"י רוב המ־י

וונחים.
שרת־העבודה ג. מאירסון תבעה בנ-
אומה בישיבת אחה"צ תשומת־לב מיו־
חדת ו"לב הס" לעולים החושים שיי-

כנסו לעבודת הפרדס, »
אחרון בוויכוח אחה"צ ודה ז. שנירא
(מפייס), הוועידה תינעל ־ערב בקנלוו

החלטות ובבחירת מועצה ארצית.

»וקר רצימות
בעבודה *ורבו

לעזיבות
ממ7;צו4 הארייזה

, יום ב', — שביתר, כללית ה מ ו ר
בטורין הוכרזה ליום ג' (היום) כאות
סולידאריות עם השובתים במחוז נו־
בארה, השובתים כב־ שבועיים ימים.
ממחוז !ובארה נודע על מספו א-נ־
צידנסיפ רציניים כין השובתים והמש-
טרה המקומית' בהם הצליחו השובתים

לזרוק מעל השוטרים את נשקם.
(סי"צ)

שביתה 3ללית
היומ בטור,!

ההלמות הממשלה בדבר משכו;
תה אתמול — יגעבוו י לכנסח. יירות השופטים — שנתקבלו בישיב-

;ניתהה לשכת «פהי, ישראלית-,
שבדית, שאליה משתייכים־ גדולה'הסי*

חריס בשבדיה.
אקדח נמצא ביום »' בדה' יוסף.

בחיפה ונמסר למשסרה.
תינוק כן-יומו נמצא בשנת/עזוב
בביתרהשימוש הציבורי". ««1חגדי־
רעולים ג' בעין־שמר. הוא הועבר,
לביח"ח במחנה. חחיפושיס אחייי אמו
נמשכים. י


