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דנים בבחירת םזכיר כללי ל!אר0

פ ל א ש ינ ג ־ מ י ד א ו ס" יום ב' - .מועצה־הבטחון;תתכנסה היום
לישיבה בלתי־ רשמית ,כדי לדון בשאלת קביעת מועמדים הדשיפ
לתפהיד מזכיר כללי של האו"מ ,נראה ,כי טריגווה לי ,המכהן בתור
יתכיר כללי של אף 8מאז שנת  ,1946לא יעמיד עוד  mמועמדותו.
»ר1יטר(
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ןףש"נסנןן־ תומך במתן סמכות
לעצרת למשל  mpjoתוקפנות
יי י י ק» -א כפ»  ,יומ ג' - .שר־ההו? הנוובייטי אגוויי ווישיגסקי הפתיע היום אר
משלהות המערב &«ו  ,aכשהודיע בוועדה המדינית עלי הבגמתו לכמה העיפיה כהעעה הא
מריקנית ,הדורשת להעמיד לרשות העצרת הפלי לית של האו"מ בוהות מזדיינים לב-עולה גגו
_.._ _ ._ _ . .
תוקפניה גלשהפי
חבר־הלאומים,
הגיש שהביא לתמוטתו
של "™"«
"כמה מהנקודות שהוגשו ע"י המש־ מן המשלחת האמריקנית .אחריו
.י"""" ^
"
?הוא שעור לנאצים ולפאשיסטים יחזק
לחת האמריקנית ,מתקבלות גם על י דעת ווישינסקי את הצעתו.
אה מעמים .חוסר אחוות־דעווז במו־
תמיכת בריטניה
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־ 4הנקודות הדאשוגות שבתוכנית הא־
מריקגית" — אמר ווישינסקי .הוא הו־
$יף , :אין כל סיבר! לחשוב ,כי אני
חומך באופן כלילי ־ במגמת האמריקנית,
אך הריני תומך בכל עקרון שיביא
לחיזוק השלום" י
הצעת ווישינסקי ,כי הוועדה המדינית
תדון על כל אחת 8־ 4ה נקודות שבד,־
צעד ,האמריקנית בנפרד ,נדחתה ע"י
היו"ד ,ר .אורדנטד .מקולומביה ,שפנוק,
בי על הוועדה להמשיך בוויכוח הכללי•

 4העיפי ההעעה

תוכנה של ההצעה האמריקנית מסי
חכם בסעיפים אלה :
א< ־ ,ינוס העצות הכלמה לישיבה
מיוחדת של שעת־חירוס תוך  24שעות,
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־ 9עד , uחברים.
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.
את ההצער ' .נימק ג'ון פוסטר ואלס,

ומן המערכה

)סוף מעמוד אי( v
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"
ועוגה־ אחת ,מטרות אלו ,קרוב לוודאי
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 בסי ני
נג'ו — נקודתיהדיצמלבות של ירני'
ומ•
התחבורה העיקריות ממנג'ודיר.
ססם''ר.
מחיו' ד'גחה? ,ושליש *כוחותיו ייש'
ארו כהתארגנות או בתפקירי־הגטחח
בורוסיקירי־
ובפעולה אנטי־פארטיזאנית
י
אה ,הוא יכול לרכז לביצוע תוכנית
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־
חפרטיזאנים הקלאצוי של קוריאה  ,במ-
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,
צפונית לוו נסאן ,ודרומית־מערבית לפ־
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 הי.38
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-
כולה להיות אחת מן השת'יס  :המשך
המלחמה עדיחרמה תוך ריתוק הכו-
חות האמריקניים ומתיחת הקרבות עד
לחורף .התכלית ה שגיה עלולה להיות
דחיית ההכרעה למועד וי' שיווד־ג?ער־
כות מהאימים 'והר .במקרה השני לא
יהיר ,הדגש בפעולה סדירר• אלא לוח־
מי־החופש הקוויאניים "זכו ב דרכים
שבהן הלכו לפגי־דן במאבקם במשך
 4aשגה עם היפאגים  :נכיגה ימבצר
הריהם בצפון ,פעולה פארטיזאנית ומח
הדתית ממרכז זה לכל הארץ ובניין
כוח חוש לשעה היעודה,
אלה "ם שני ק ווי ההתפתחות האפ-
שריים של המלחמה בצפון ,אם לא
יחולו ברגע האחרון שינייים בעלי
אופי מדיני.

 'onביוזנא באח
כנוס האזכרה

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

קגת י א נ ג ר הביע את תמיכתה ע!.ת־הבטתון אינו צריך לגרום ?כך,
המלאה של בריטניה בתיכגית זו .יאג־ שקדבנות התוקפנות ,הפונים לעזרתו
גר ,שדיבר אחדי דאליס ,אמר בחמשך של האריס ,לא יקבלו את התמיכה
שהיא
דבריו " :ברור כיום ,כי חומר־היוזג'ד! ־מוסרית והחומרית הדרושה,
מצדן של המדינות אוהבותיהשלום! לי ג־ [ לי; א ספק זכותן בהתאם לחוק הבינ-
קוט פעולה משותפת מסוג זה ,הוא לאומי",
)רויטר ויו" פ(

התנקשו בחיי המנהיג
הקומ8ני0טי דיקלו

כ-א די ס ,יום ב־־ — .באסיפה קומוניסטית שנערכה כאן היום.
נזרקו שני רימוני^ .על מנד,יג;ד,נ!ועלים ז'אק דיקיו ,מנהיג הסיעה
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
וגרורותיו" בנפיון י להתגקש בחייו של
>
ויקלו.

גוםטי תיינמאן ,שר ־,פנים בממש
לת מערב־גרמניה ,הגיש את התפט'
רותו לנשיא מערב גרמניה א ד נ א ו ר.

המ^דב יבטל
אזוד"ו בגרמניה

היופ ,כי
דובר צבאי צר6ו;י .
בקרב שנמשך  5ימים ,־השיבו היחי-
דות הצרפתיות מלחמה ,על כל שעל,
תוך נםיון להגיע למצודה הצרפתית
סאסקיי" .נודע ,כי יחידות קדומניות
ק ו פ ג ה א ג ן ,יום בי — .ווינםטון
משני המורים הצרפתיים ,הנסוגים זה
ימים אחדים בתוך שטח קומוניסטי ,הצ -צ'רצ'יל ורעייתו ,שהגיעו היום לקופנ־
ליחו להגיע לטאטקיי .הדובר הצרפתי האגן לביקור של שלושה ימים ,כאור
הוסיף ,כי לא ניד? על נל יחידות נו -זדט של המלך פרדריק והמלכר! אנג־
ריר ,נדי לקבל במקום הואר של דוק־
ספות ,שהצליחו להגיע למצודה.
טור־כבוד באוניברסיטת קופנהאון —
נתקבל ע"י רבבות מתושבי העיר.
הדובר הצרפתי אמר ,ני מגיחים בשעת מסעו גז־קר .על מכוניתו של
ששרידיהם של שגי הטורים הצרפתיים צ'רצ יל פצצתיכרוזים של המפלגה הקר
עודם עסוקים בפעולות קרב מפוזרות ,רוגיפטית ההולנדית ,אשר פגעה בסמוך
באדמות השוממות צפוגיח לטאטקיי .למכונית .בכרוזים נאמר" :צ'רצ'יל רו-
הדונר הוסיף ,כי לשני  -הצדדים נגרמו צה במלחמה! הנוער הקומוניסטי —
)רויטר(
של בשלום!"
אבידות מרונית• "אבידותיהם
הויאטמינהיים היו מרובות גישלנו —
אמר הדובר הצרפתי י— אף על פי שגם
אבידותינו• היו רציניות מאד".
הקרב התחולל ,כשטח הבקעות ורנ•
עיר־הומל הצרפתית
נים שבסביבת
דונגיקי ,שנלכדה על"ידי כוחות וויי}(־
מינה בי8ו בפפגומבר .אחד משני הטו*
ריפ חצרפתייס־ היה מורנב מהיחידות,
ג ירי ו ר ק? יום ב יי — ? 1איו־
אשד־ גאל*ו ל$נות בשבוע ?יעבר את
קאובאנג ,והשני היד .מורנכ מהיחידות מנים ציוניים ארציים באמריקה פירסמו
שנשלחו מטאטקיי נוי לחפות על נסי• אמש קריאה דחופה אל  700,000חב-
ריהם בכל רחבי המדינה ,לבצר חזית
גחפ.
משותנית למען ביצוע מלא של " תוכ-
"ההו ימה" אוכל
קרבות בקגה-מידה גדול
נית ירושלים" ,שנתקבלה לא מכבר
ד"ר ־אסתר קולמן ,רוכאת ילדים מכפר
הדובר אמר ,ני הטור של טאטקיי בוועידה הכלכלית בישראל .גילוי הדעת
סבא ,סיפרה ,כי פעם אחרי הרחצה
היה עסוק בקרבות
קשים במשך חמשת נתפרסם ע"י יו"ר האגף האמריקני של
י
נחנה לי ה הנאשמת בגדים קרועים וים
ומנה?
הימים האחרוגים ,נאילי הטור של גאוו־ הסוכנות ד"ר נחום גולדמן
רו• חיבי!* ,אותה .גרמניה ,שסיפרה את
באגג נלחם קשה ביומיים חאחויוגים .המגבית הא"י המאוחדת בארה"ב
הנשים ,במיסקד ,בראותה את בגדיה
הוא הסביר ,כי היו אלה קרבות בי 'ה -דולף זוננבורן ,שכינסו בשם דמוסווח
הקייעימ ,נתנה הוראה לנאשמת לחח־
מידה גדול של מלחמה ממש ,וזו היא המיוצגים על־ידיהם לוועידה של יום
ליפן .על ניקרה מזעזע סיפרה העדה,
הפעם הראשוגד!
שהווייטמינה הטיל אחד מאות מנהיגים מאנשי כל הגור
כי אחותה ,שהיתר .במחנה ,קיבלה
למערכה כוחות גדולים ומאומנים באלה .מים הציוניים בארה"ב.
שלשול והנאשמת לא איפשחז לה לצאת
)•ו"פ(
מברקינו
בצורת
הקריאה הועברה
»־ 2גלילת עד  7בבוקר .האחות ברחו,
ל00-ד סניפים מקומיים שי חאירגוניס.
החוצה וכשחזרה ,סטרה יה הנאשמת
ממשלתית
להשיג
עזרה
י וו,כוייחר ,איתר .לכרוע על ברכיה שע־
הפנייה מוגדרת כ" קריאת ס.או.מ .אי
ר.ייפ ,כשבידיה לבנים.
כל הציונים" ותובעת פעולה ממשיף
לגיוס סך  1,500מיליון ז־ודאר לצורכי
בהווש ספטמבר  1944נשלחה קבו-
ת ל ־ א ב י ב ,יום בי — .בסוף חודש
זה ת; ,לא שנה לשידור העברי של רא־ קליטתם של ששים רבוא עולים ביש -צת נשים למחנה אחר ולדרך חילקו
ראל במשך שלוש השנים הבאות ,מהבן הגרמנים לחם ,נקניק ומרגרינה .הנאש-
דו לונדון — הוא השידור הקבוע
היחידי בשפה העברית בחוץ־לארץ .מנ -מיליארד אחד בארה"ב  :א( מאמצים מת הוציאה מידן — לדברי העדר— .
ד-ל המדור העברי של בי.בי.סי ,.ל.ה .למען השגת עודד ,ממשלתית אמריי את מחצית המנות ,וציוותה להחזירן
גוטליב ,שבא ארצה לייקור של שבו -קנית לישראל כאמצעי "לחיזוק גורנו למחנה .העוד: ,יפרה ,כי היתר ,במח-
החירות
במזרח
היחידי
התיכון" - .ית רבים ,אולם בשום מחנה לא ד יתד,
עיים כדי לעמוד על תגובת השומעים
הישראליים על שידוריו ,מסר ,כי ב( חיזוק יהמגבית היהודית המאוחדת מפקחת־דיבלוק מבת את העצורות? אלא
הדאדיו הבריטי) ,בי.בי.סי (.משדר יום כמכשיר  .מהיר הפעולה ביותר להת -־ק בברגןיבלזן ,וראוי לציין ,הדגישר,
גברות על משבר הויולארים של יש -ו"ר קולמן ,כ' אוחד! מפקחת היתו.
יום נ;־ 47שפות .השידור העברי הוא
בכל יום בשעה  6.30בגלים  25י־ 31ראל .מלבד זאת דורש גילו• הרעו! קוופי לגן באושוויץ וכנראה למדד .זאת
מטר .הוא כולל שידור חושות כלליות לתמוך בהפצת איגרות חוב ישיאליות ,מהנאשמת.
שוד ,בל ובשטיין סיפרה בין הייתר
ויהודיות )השידור נעזר לידיעות היהו -אפ מפעל כזה ייפתח ולעוור הזרמת
דיות בשירות ג'ואיש כרוגיקל"( ,פר -הון־השקעות לישראל.
)סט"א( על מכה שקיבלו' ,לאוזנה מהנאשמת
ומ{'; היא חשה באוזנה.
שנות מדינית ותוכנית אמנותית .עוב-
דים ב,שירות העיוור  7עובדים ,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-
ת ל ־ א ב י ב — .לרגל הופעת " יבול",
נת לישראל.
קובץ לדברי ספרות ומחשבה עם יובל
אברהם שלונסקי ,בהוצ' "סטרית פוע-
כ פ ר ם ב א ,יים בי — .בוויכוח הי־
לים" — "ערך מ ח ר )יום ר( במוע ־
ילי בוועידת איג,ד עובדייהאריזה ניוו--
חן לחרבות מתקדמת )נחלת בנימין
בהשתתפות סופרים ,נו בעיות שכר ,שיטות־עבודה! תנאים
 (-16סימפוזיון
ת' י א נ י נ  ,יום בי — .תביעה מבקרים ואנשי ציבור על בעיית היסוד סוציאליים וקרן־הביטוח .חוסר הרציפות
לדאגה לאםגקר ,הדירה ,להגברת הפי -המעסיקה כיום את אנשי הרוח " ספרות נעביד־ גורס לעז־בות דווקא בשעת
קוח' לחלוקה כנה של המברכים ולקלי -והגות בשירות האידיאה" )המאבק על שגרעין העוברים הוותיק נחוץ יותר
טת הסוני חברים חושים ברשת הקו? דישקסת עולם ,הסופר העבו י לנוכח יהכשרת ע ולים חדשים למקצוע .הפת-
אופיאציה הצרכנית — השמיעו כאן קיבוץ הגלויות ועולם המהפכה ,חירות רון שהוצע לוועידה הוא העסקת הגר-
עין הוותיק במשך הקייץ בענפים חק-
הערב הנואמיט ,בכינוס הנהלות אגורות ומרות ביצירה' ועוד(.
לאיים אחרים .התביעה להעלאת שבר
הצרכנים ,שהיה מוקדש ?בעיות האס-
)במיוחד למבררות!' ,שכרן ירוד ביו־
פקה' והתייצב לימין הממשלה במלחמ־
תר( ולשיפור תנאי-העבודה ע"י מכ־
הה נגד השוק השחור.
שירים חדישים ,הועלמה ע"י רוב המ־י
י .א פ ט ר  ,מנהל ,המעביר המר-
,
י
וונחים.
כז "' יגא בשלוש תביעות מ פי הממי
שרת־העבודה ג .מאירסון תבעה בנ-
שלה  :להפסיק את ההפליה ביבוא,
ש"לא הספקולנטים! יהיו השולטים ממשלת ישראל החליטה בישיבתה אומה בישיבת אחה"צ תשומת־לב מיו־
ה־ 10באוקטובר חדת ו" לב הס" לעולים החושים שיי-
ביבוא"  :להביא אח היצרניה והאימפור־
היום להכריז על
יומ האו"ס"  ,שיוחג מדי־שנה בכל כנסו לעבודת הפרדס,
«
טרים לידי-כך שיתנו סחייו ,לפי הרי
כ"
אחרון בוויכוח אחה"צ ודה ז .שנירא
שאוה! הגב"רת הייצור הע* מי של מיצ'
המדינה.
רכים ראשוניים לצרכן .אם הממשלה לפי הזמנת הוועה"פ של ההסתדרות )מפייס( ,הוועידה תינעל ־ערב בקנלוו
מתכנסים היום גזברי הקיבוצים ,שיש ה חלטות ובבחירת מועצה ארצית.
לא תעזור בביצוע תביעות אלו יא
תוכל הקואופראציה הצרכנית לעמוד
להם מניות בקואופרטיבים לתחבורה
לימינה.
והנהגים חברי־הקיבוצים? לשיחה עם
הוועדה המרכזת על שאלת עתידם
של הקואופרטיבים לתחבורה.
קמיל הויזמנס! ראש־ממש לת בלגיה
ע פ ו ל ה  ,יום בי — .כינור ארצי
לשעבר ,ורוני מלדמינץ ,נשיא הק-
של התאחדות בעלי־ מלאכד .ותעשיר,
הילה היהודית באנטוורפן ,המריאו
דן
זעירה ,שהתקיים אמש בעפולה.
היום משדה־התעופה ביוד,
בדרכם
חומרי־גלם
בבעיות הקצבת
לבעלי־
הורד .לביי גיה ,מביקורם ב"
מכביוי"
־ומלאכה ובשאלות איוגונ־ות,
מטום-אימוניש מצרי נפל אתמול
באן.
בסביבית מאדי ,בסמוך לקאהיר ,וה-
פתה ש .הדר .י .ברזילי בירך בשם

גכיא התבערה האטומית
מבקר בהולאגד

הא"רגונים הוניווי"ם
בארה" ב
קוראים " ס .או .ס".
ל!גי 01המיליארד

שונה לשידור העברי
בראדיו לונדו!

מתר כמוס סופרים
לדיו? על " םקרזת
והגות בשירות האידיאה'

דרישות הקוא31רציה
הצרכנית מהממשלה

«וקר רצימות
בעבודה *ורבו
לעזיבות
ממ;7צו 4הארייזה

§mm£

בעלי ־המלאכה תובעים
צדהבחלומתחזמרי־גלם

טלגרימות

^?as

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

המשרד

חשבוע  rraתערוכה
"בהרונד? 3ם"

הנהלת םולל גונה"
"
!מ .3.חיבה ־־ לבירור
\1ר הנעשה בנמל

היהודי

בארה"ב עומד לפרסם בקרוב סיכו-
מים חדשיס ,לפיהם חיים באמריקה
כיום חמישה מיייוני יהודים ולא
 4,5מיליון ,כפי שמענו םטאט־סט'־
קאיס מסו"מיש לכני זדו לא רב.

גמה מאות יוניידואר ,שהוזמנו

ע"י אגודת חוברי־היונים בתל־אבע,
הגיעו יי לוד במטוס " סאינד ",מיוחד,
שהותאם במיוחד יצרנים המיוחד ם
של הצפודים.

הקבוצה

האולימפית

היי־גיח

תגיע היום ללוד ,כאורחת של חנרת־
התעופה " סאכנד .",היא תתחרה באת-
לטיקה קלה בקבוצה המנצחת של
" המכביד.",

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 ח ומרי־גיים עי" וועדה צי-
נה ית .נשמעו טענות כי בעלי ־המ לאכה
מקוכח־ם בתלויה עי" היןעשיד ,הג־
וולר .והקואוכראט ־בימ .נמסר ,כי ההת'
אחוות מונה  20אלף חבריכ.

ק5עלי־הרבבת מוחים
;11ד ה!9יגוו בתשלום

ה י פ ה .יום כ' — .כמחאה על
הפיגור בתשלום המשכורת לפועלי
הרכבת הפסיקו היום בצהריים למחצית
־!שעדי אר 1עבודתם כ־ 400פועלים! המו•
עסקיפ נבתי־המלאכד ,של הרכבת במפ-
רץ הימה.
הפועלים התכנסו לאסיפה והוחלט
להגיש מחאה להנהלת הרכבת.
יצויין! ני הנהלת הרכבת נוהגת  ,זה
מזמן לפגר בתשלום משכורת ולאחר
מו"מ ואיוב בהפסקת העבודה הבטיחה
ההנהלה כשעתה ,כי עד ל 6-בכל חו-
דש יקבלו היןועליט את משכורתה.

תל ־א בי ב ,יום ב' — .רא
שי הצבא ושרים יהיו נוכחים
ביום ה' בפתיחת התערוכה "בחת־
נדב עם"' המאורגנת ע־ל־ידי אד*
צבא ההגנה לישראל .ביום
כיון
)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" '.1ע"כי ,שפעל בהתחלת מלחמת?
הש"חדור.
התערוכה סודרה בבגיין הכגסת לש-
עיר יברחבד .־סמוכה ,שם הוקם ביתן
מיוחד לתערובת חיל־דרם! בצורת או־
גירי.
ה תערוכה מאורגנת עלי -ידי וועדה מיו-
חדת -העריכה היא ש? ר"ר אבי־יונה.
האדריכל — אלחנני.

נקתץמה חקירת
המפקחת מאושוויץ

אגיוות רבות

הםטאטיםטי

תל ־ א ב י ב ,יום בי — .מנת
הסוכר לתינוקות עד גיל שנהייה,
בעלי כ-נקס־תלושיט ,
אוקטיבדמסוג אי .מצב האוהלים  -מדאיג; הילדים מובטליס מתורה;
תוגדל מחודש
והועמד
על  1.5ק"ג — מוסר משרד־האס־ צפיפןת איומה בצרכביוה; 0ולל־בו»ה »3גד בב"1ה
פקה־והקיצוב.
ת ל ־ א ב י ב ,יום ב' — .בי קורת חריטה על "םולל־בוגה"
כן יינתנו לתינוקות
מנות נוספות בשל <^טיות הביצוע של עבודות" מיין בשיכונים ובמעבדות —
טחון,
אורו
גראם
אלו 300 :
גראם
450
נשמעו; בישיבת הוועדה המרכזת של  -ההסתדרות .הוטל ן!ל שני
קורנפלור ,קופסה אחה קווקר ,קוכהה
קיפפת חברי הוועדה להיפגש ביום' ג' )היום( עם הנהלת י "סולל-בונה"
בת  450גראפ אבקתיחלב מלא,
למנות — ויתבוע ממנה ,להתגייס למפעל זד ,בקצב המתאים לדחיפותו,
הלב משומר וכן — נוסף

* ר א נ ק פ ו ר  ,aיום בי  - ,הנציב
לגרמגיר,
דאמריקגי
מקילוי ,הודיע
היום ,כי מעצמות־המערב עומדות :ק-
רוב לבטל את האזורים הנפרדים שהיו
נמיכז ויוני הוועדה המרכזת בישי־
עד כה בסמכותן של שלוש מעצמות חתירת סבון־בביסד ,וחתיכה סבורות־
הכיבוש המערביות ,בי טול גבולות זה צר .,אין משרד־האספקה נ;—יע על פר: -תה היום עמדה שאלת המצב תימור
י ווול מייד עס הגיעה של תגבורת צב -טי החלוקה — מזי יחולקו מצרכים :מעברות .נשמעו דו"חיס מפי הבר'
אלה והאם חחלוקה היא ח־־פעמית «ו ־,ווערהפועל ז ,און ,פ .בנדודי ,ב .יפ־
אית מערבית לגרמניה.
צויר ,ב .לין וחברי מתלקוו־העלייה של
מק־לוי ציין ,כי עלטונות־הכיבוש עיתיח,
כן מודיע משרד־האםפקה־והקיצוב ,כי ־,הסתדרות ד"ר יחיל ,מ .אגמי ושרה
משתדלים להשפיע עי העם ,הגרמני
באמצע-שכנוע ולא באמצעות חוקים מנת־השומן הרגילה תכלול  400גרא 9יין ,אשר ביקרו בימים האחרונים בח־
5ש מעברות .השתתפו בדיון גם :צ--
בלגו,
חחאה אוםנוראלית.
ג• מהלקת־העל"ה של הסוכנות.
הנציב הצרכה' הניע חשש ,כי זיו•
הוועדה הרפואית דנה
נו ,של גרמניה ע לול לדחוף איתר,
ליקוייב ישודיימ
וועדה־המישג־! הרמאית ,שליד הווע-
ל"צד המזרח" .הוא דרש ,כי השלטון
צו' נו הליקויים היסודיים בסידורי
יישאר בידי הממשלה הנוכחית ,ולא דה המייעצת לעניי!" תזונה במשרד
האספקה והקיצוב ,דנה כיום ה' שעבר ־:,־,עברות ,הפיגורים חביתיימוצדקים
)רויט!
יימסר לגנרליכ הגרמניים.
1
עלי מצב התזונה בארץ .המומחה לענ: -ביצוע העמדות ,והודגש ,שאם כי
ייני מזון ,ד"ר ד .גל־קםון .מסר סקי -ישנם אוהלים כפולים ,במחסנים ,הם
באי — .הראדיו של האי אמ־ רה על המצב התזונתי ופרטים על הפ: -א הוכגסו לשימוש והמבקרים במעבי
רעש
בון מסר דרוש ,כי רעידת אדמ־ עולות שננקטו לשיפור סורי האספקה ־ות נוכחו ליאות ,כי הטיפטוף הרא-
המורים באי ,והחלוקה .ד"ד בוגר ,בשש הסתדרות שון שב גשם הדר דרך האוהלים ד.ר•
רצינית
גרמת לנזקים
רופאי־הילדים ,מסר בישיבה הרצאר עוע־פ והביא את תושביהם לידי יאוש.
מפנר הקרבנות עדיין לא ידוע.
נמסר ,כי ,סולל־בונד ,''.שקיבל את
הנשיא טרו5ן ן ישא נאום מיוחד מקים־! עי בעיות התזונה של הת־נו־
קוח והילדים והציע שורה של הצעיר! עבודת בגיית מוסדות השירות והשיכוו
לפגי עצרת האו"ם בי4ג באוקטיבר,
מפגר בביצוע .אפילו כשהחומרים הד־
דחופות,
שנקבע כיומ האו''ש.
רושיפ נמצא־מ במקום• " ,וחלת" העי
בתום הישיבה הבטיח דייר גליקסוז,
:ודה .יש שהצריפיפ והבלוקוגיס עומדים
שהמשרד 'חן את דעתו על כל !15
כלי גג.
שהושמע בהתייעצות,
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.
ר ו מ ה  ,יום ב' — ,שביתר ,כללית
ישופרו הצרכניות
בטורין הוכרזה ליום ג' )היום( כאות
ת ל ' א ב י ב  ,יום ב' — .הצעה
במיוחד עמדו הגואמים על חוסר
נו־
סולידאריות עם השובתים במחוז
בארה ,השובתים כב־ שבועיים ימים .למנות ב ית־ די ן הסתדרותי מיוחד הטיפול בחינוך ילידים בגיל הרף וצויין,
ממחוז !ובארה נודע על מספו א-נ־ לחקור את המתרחש בנמל חיפה כי ברוב-המקומות טרם סודרו כיתור.
צידנסיפ רציניים כין השובתים והמש -נידונה בישיבת הוועדה המרכזת בתייהספר ואיו סימנים למאמצים להת-
של ההסתדרות היום.
חיל בלימודים סדרים.
טרה המקומית' בהם הצליחו השובתים
בדיון בישיבה ה ווולגז להטיל עי שגי
להזמין את נציגי
הוועדה החליטה
לזרוק מעל השוטרים את נשקם.
,
)סי"צ( הנהלת " סולל בונו ' ",ומועצת פיעלי חברי הוועדה המרכזת להיפגש עב
חיפו י ,לישיבתה הקרובה למען לעמיןי מרכז הצרכניות לברר את דבר שיפור
מה בפיהם על הגילויים הפליליים ב1מי' ,הפירורים בצרכ גיות במעברות.
צוייגה לשבח העזרה הבאה ממפעל
ובתוצאה מבירור זה תחליט -על הצעדים
מועצת־הפועלות — הן מן המרכז והן
שיש לנקוט.
ההצעה הנ"ל הובאה בפני  ,הוועדה מחברות במקומות — בקשר עפ צויפוד
בי — .בסיום הח -המרכזת במכתב ששלח אליה ב .רפטור ,בילדים ,הדרכת העולות בבישול וגקיון
ת ל ־ א ב י ב  ,יים
וכיו" :.ויחד עם זאת הודגש ,כי מפ-
הנאשמת נציג מפ"ם ,כו הציע בין הייתר " :למ-
קירה במשפטה של א .ט,.
ילה בנ -נות מייד ביחיוין הסתדרותי מיוחד י לבי -על זה )"יו חברות למעברה"( יהיה
:פשעים כלפי האנושות ,בהר!
רור כל החלונות בקשר לנעשה בנמל ללא תועלת ,אט לא יונהגו התנאים
עים יהודיות במחנה אושוויץ ,ביקש
חיפה .ברשות ? בית־דין זה ?חקור ולש -המינימאליים לקיום אנושי.
הסניגור ,ד'־ר מ ,קריצמן ,לשנות אח
הודגשה במיוחד עזרתן של חברות
הסעיפים ולהאשימה לכל היותר לפי מוע את מנהלת סולל כונה ,מועצת
פועלי חיפה ,ועד פועלי הנמל ,מנהלי הקיבוצים הסמוכים למעברות — ושוב
החוק הפלילי ולא לפי החוק המיוחד
עבודה בנמל וכן פקידים בודדים ,חב -גיתנה כדוגמה מסירותן של חברות מש"
נגד נאציפ .ראוי לציין ,שלפי החוק
רי ההסתדרות וגורמים ציבוריים אח -מריה-ימק ,בטרם שהורחקו מן המעב-
המיוחד צפוי לנדון עונש־מוות .התובע,
רים הקשורים לעבודות הנמל .ביתי וין רה ע"י עסקני מפא"י .ההסתדרות נת-
ר .טומקיביץ ,ביקש שהמשפט יועבר
מיוחד זד , .יוצי? 1פסקי־וין נגד מוס -בעה לחקור את פסילת חברות לפעולה
לבית־הוין המחוזי.
דות ויחידים שיימצאו אשמים במעשים קונסטרוקטיבית .זו ,בגלל ה שתייכותי
למפ"פ.
היוס העידה אדית גובי מקפטיגה ,שקרו בנמל חיפה".
בישיבה הקרובה של הוועו־הפועל
ע-סיפרה על התנהגוחת ריקשה של הנא-
מכתבו של ב .רפטור נכתב בקשר
ביום תויילה־ "בעיית המעברות ויוגשו הצ-
שמת כלפי העציויות .לשאלת -התובע ,לאינפורמאציה שנתפרסמה ב"דבר"
י
אח-
ולאחר שבעצמו ביקר צות לפעולה•
ןיי"ו ;'ומקיבי ץ ,אם גם
'בןשגית "ל1ו! וי 63 ,ח .ז"
רים התייחסו נך ,עגתה העוד!:
בנמל.
במחנה אחר שהייתי שם נתנו גם לש-
תות מיים בזמן המפקד".

בקרב עז מיגרו כוחות ווייטמינוז
שביתה 3ללית
 2טורים צר9תיים
,
היומ בטור !

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.

תינת! תוספת המצב הקשר! במעברות
¤ן לתינוקות בדיון בוועדה המרמת

עשים חמורים
על קינוצימ

?יי
)סוף מעמוד (1
חשבונות ומכנים לקלקולאציה גס את
חשבון הקנס ...הקיבוץ גלעד קיים מש-
נת , 1939יעלה על הקרקע ב־ .1946זהו
משק הררי וכל דונאם בו טעון סיקול.
המתיישבים חצליחו בגידולי פלחה וב-
אחרונה נוספו בו רפת ולול• המשק
מונה  170חברים ו־ 400נפש .הקיבוץ
קלט  120משפחות 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  8טונות
מכלל ה'י בול ד 15טונות .היבול נמסר
לסוכן ממשלתי והשאר הובא הביתה.
ההפוש איננו רווח ספסרי .אותו זמן
אפשר היה לקבל  60—50ל"י הטונה.

גרעיני זריעה

בדברו על האשמה נגי גוית ,אמר
הסגיגוד ,כי לא היו פה כוונות  ,של ספ-
סרות , .לעומת התבואה בכמות ' גדולה,

שרי יתה למשק .המדובר פר! הוא על
 '3*/aטוגות! ־ ־שאינם אמצעי"לסםםרווז.

אשר ?ריזח ע'גמד* -הדייגרעיגתריעד.

ובאלחוס \

י'יי מהעתקות־שנוש
וליחת־של־נומש

ת ל ־ א ב י נ ,יויס בי — .נער
נן  ,17שנפשו השקה בשטרות
:סף בגו ת  5ל"י נעצר היוס
ע"י המשטרה .ה נער - ,העובד
בהברת ..מקורות",
ניצל את
ווהזדמנות ,שהחברה בגהה מבו-
והעתיק
נה להעתקות־שמש,
שטדות־כסף גנות  5ל"י .ה ו א
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
גלעדי וו תיקי הבוקרים בארץ,
בוקרי הגליל ד,ע ,יון ,באי־נוח
והתאחדות
משרד החקלאות
*;בוקרים ואורחים מחוץילארץ.
התאחדות הבוקרים שלחה הזי
מנות־' בצורת אלבום ,חמביל אח
תטונת "םתוית" וצאצאיה ותיל•
דות־חייר .עד היום הזח .ביום
ה' יופיע בול-דואר עם תמוגת
'־םתוית";< .שר יוחתם בחות־
מת מיו!1רת.

לייבלה ןו"ספיש
מעדיף גלותו
י ד ו ש ל י ם ,יום בי — .ליי־
נלד ,ווייספיש ,גן  ,27מואשי
"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,
וקציגי הלגיון
הצלב האדום
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
צבאי .בן • סירב לענות ' בעברית
ודיבר ...ערבית-להפתעת 'נולס,
כשנתבקש? לחתוס על הצהרה,
כי הוא חוזר למדינת ישר-אק
דרש פתאום'
מרצונו הטוב,
שהות של שלושת או ארבע3
ימים להתעשת ,וכשנאמר לו,
כי עליו להחליט »יי
' ,1במעמד
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.

™ljrmirr־
בבטן אמו
הוצא ונשאר בח"מ

מחירם הרשמי הוא  65ל"י הטונה .סך
 5ל"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 — "? 60—?0ג לדונם ,בעוד
שבמשקיס אחרים הגיע היבול ל־—100
'& 120ג .ההכנסות אינן מכסות את
ט ב ר י ה  ,יום בי — .היום נערף הוצאות־הייצור .על המשק רובצים חו-
חי' ם ה? יום בי-— .משפט פלילי,
נאן כינוה ניגדלי־עופות ,בהשתתפות נות בסך  90אלף ל"י; .עשתה עבירה הגוגע להווי המשפחתי הדרוזי ,עומד
באי־נוח משרדהחקלאות .נידוני בעיות ראשונה והסניגור *י? אר .גילו הצעיר להתברר בקר וב בחיפה.
האספקה יליל .באיכות משרד־החקלאות של הגזבר.
נערה דרוזית בת ד 1מדלית־אליכרמל
תבע מהמשקיס להרבות באספקה עצ-
עדותו של גזבו' גזית
נדקרה ביום י' ר-ל בבוקר חמש  ,דק"
מית ,על־ידי זריעת גרעינים מתאימים
כי
אמר,
הגזבר
&
במשק
בעדוו*ד
רות בגופה ע''י אחיה ,על *הרתה
לצורכי הלול יכן להרבות בזריעת ירק נ מיני גרעינים ז נרעיני־זרעים נמכ' כלי שתהיה נשואה .המעשה קרה ,ביעה
לוויסמינים .לדבריו ,אין כל סיכויים ריס עליידי "המשכיר המרכזי• בי —65בקרבת הנפר .המשפחה אספה את
להרחבת ענף הלול ,על-אף העובדה  7cל"י המונה .המשק קייס רק שנה הנערה בשעה  2אחה"צ לבית־החןלים
שהאוכלוסייה גדלה.
יחצ• ןבמשך  8חודשים היד ,יישוב• בחיפה ,שם גותחה ,האשד .היתד• 3חו-
בעיות  ,אלו יובאו לדיון ביישובי מישלט .החברים גריפ בבתים ,שהניחו ו #השביעי להריון והוולד נמצא :זיקיון
'
העובדים לקראת  -עונת־הזריעה•
הערבים ,התנאים הס קשים .האדמה — אף הוא ,אולם היצא ונשאר בחיק.
מדולדלת ודורשת טיוב .החברים חם המשטרה  .עצרה את חאח הנאשם ־ בדי
מחוסרי נםיון בחקלאות .הקיבוץ חי 'קירר ,וכן דרוזי שני ,הנאשם בל•"*'•
בגדעון .אמנם ,הממשלה *ייי־ יכולה הנערה.
להתחשב במשקים צעירים ומביאה בחש-
מכיוון שהנאשמת' נמצאת בסננת ,Mb
להחרמה זו .גידול הזיתים באר'ן איננו
אסור ,גפ םסיקת הזיתים א-ינד ,אסירו" בון רק מכסימום  ,של יבול -במשקים והמעטרד? רצתה להבטיח  -את עדוחד,
,
שבית־
מבקש,
יקים
אילם
ת
וו
היא
־
לביה"ח,
י
פט
השו
ממן
.
הוזמ ן
 ע*גפ בתי־הבד יכולים לעבוד ולהפוך את
הזיתים לשמן .למכור ולהוביל אסור ,המשפט יתחשב בזה .יהייצור אצלם עו -פתח בחקירה' מוקדנגת מפי ,הנערה,
אך להחזיק מותר .ו:,יצד יאסרו להח -לה ביוקר .במשק אין מיים ואין כביש בנוכחות הנאשמים .השופט הוציא נגד־
זיקו ,כאשר קבעו מחיר שאינו מנסר! אליו .בחורף הם מנותקים ויש •ימיט ,שניהם םקודתימעצר לי 15יום.
שהטראקטור משמש קשר יחידי ,בו
את הוצאות הייצור?
ההלמות הממשלה בדבר משכו;
מביאים לחם.
השלטונות לא הסכימו ?העלאת המ-
רות השופטים — שנתקבלו בישיב-
נעשה משגר! רציני מצדי מח סר ים־
יי
תה אתמול — יגעבוו י לכנסח.
ח-ר ,כי צריך לשמור על "האינדכפ יון בגזברוח ובידיעת החוק — הודה
הזול" ויצרו ע"י כך את ד "',ק השחור הגזבר .כמות היבול כולה היתה ; 149ניתהה לשכת »פהי ,ישראלית,-
'
ואת האמרת מחירי השמן .הכמות של טונות ו־ 5,5טונות אינה אלא כמות
שבדית ,שאליה משתייכים־ גדולה הסי*
,
חריס בשבדיה.
יגטן־זית בארץ יכול•־ להמפיק בהחלט זעומה,
?הזנת אותו חלק מ ־אוכלוסיה הרגיל בית־ד'דין ציין ',בפסק-זיגו ,כי דווקא אקדח נמצא ביום «' בד ה' יוסף.
בו ,ולשחרר בדרך זו כמויות ־גדולות על גופים ציבוריים מוטיית אחריות? בחיפה ונמסר למשסרה.
של מרגרינה ,שהערבים ויוצאי ארצות יתר ועליהם לשמש מופת לאחרים .תינוק כן-יומו נמצא בשנת/עזוב
»»1חגדי־
המזרח יתתרו עליה ברצון ,לכן ,כלי השופטים לא מצאו סיבות מקילות
בביתרהשימוש הציבורי".
דביזיפ ובלי הסכמי מסחר עס ארצות־ ופסקו ,כי העבירות נעשו ביודעים.
רעולים ג' בעין־שמר .הוא הועבר,
חוץ אפשר להסל את ד,מ'1בר כשמניס.
נדין ישבו ; ד"ד אי באך ושני נציגי
לביח"ח במחנה .חחיפושיס אחייי אמו
ציי 'אהראי ?אנדרלמוסיה שנוצרה? .
הציבור,
י
נמשכים.
מן־הדין שיבוא תיקון ;'יידי ',זאת
?-
•!in
י——ו?
של אותם דיוניה ,שאינם יבו -י——י ——־—
— —«——"»-^«--
חניעתם
,
לים לרכוש את השמן ואת המרגרינה
השחור,
בצלחיוי השוע
כל עוד שכרם
י
"י בן".

 ",אץ ם"בו"ם
להרחבת הלול'

פרשה םשפחתית
בכפר דר1וי שנםתייסה
בדקירה ובמשפם

כינוס 0גדדי־עו13ת במצריה

המוזםוד בשמן אינו מחו" ב-המצ'אות
)0וף מעמוד (1
כשאני רוצה ל" יצור' מימרה ללחם
ל'/מנת־החוץ" של בעלי' ולילדים ההול•
: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
י
"הלבן" של בעל י .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
נדייק הפוכה,
"אנו שש ננשוח ומקבלים  4וחצי
קילו קוקוסין ו" ^00,גרפ שמןיזית
לחודש" — אומרת אשתו של פועל
יוצא ציארוקו — "והמינימום הדרוש
;י הם  10קילו שמן לחודש .אצלנו
אוכלים את הכל ג'טוגן .במד!ום שמן',
נות^ם לי  1200גראם מרגרינה בחו־
וש — בזר, .פער למרור את השע-
רות בשבת כשהרזכיפ לטייל! אצלנו
לא אוכלים דבר כזה! אז תשאל :מה
 9ת ח־ת ק ו ו ה  ,יום ני — .בנו-
אני עושה? בעלי נוסע לכפר ערבי וקו -כחותם של מאות עולים ונציגי מוסוות
נה פח שמן־יית .עכשיו זה כבר עולה מרכזיים נחגן אמש בית הדםתדרות
 20—18ל"י הפח ,במקום  8לפני בראש־העין .נשמעו ברכות מפי גציגי
חודש ,אבל כרה פעמים אפשר יקנות מוסדית מלונייים וארציים .נציג העד
ישטן בעוק השחור ,כשצריך לתת אוכל לים במקום דרש בנאומו במפגיע לג-
ל מיהם של  4ילדים?"
שת :אופן דחיף להקמת בתים בשביל
|
העולים,
יכני ימים אחדים ,מייד אחרי נאומו
מקהלה ,בניצוחו של טוביה עובדיהukUa••••• !!??••• !.?•••••?••••??•?,.....,.. ...,,".,.,..,,..,. ...us.u,"",...",. ,
י
שז ראש המגישזה " ,הצליחה" הני 'גט־ השמיעה שירי תימן ,שנתקבי ו בת*} -
>
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ־ישראל '
רה כמ־בצע להתרים 0י טונה שמן• שואות .סעדיה דמארי הנעים בפרקי
היעד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ־ישראל
 £ןJ
דה בארד הכפרים הערביים! בעצם מלרא .בסיום השתלבו מעגלי ות וה גוער jl
פי ייאד .היא ,איזו הצדקה הוקית היתר ,יצא בריקודי־עם.
IOBH
בתופעה

בראש־העץ גרונך
בית־־ההםתדרות

ושמן י!#

האי»? למנהל? | nniaiun

] לכל טעלי " חריש" השכיויס  \ jאסיפה כללית של חבוי המכון \
^
?ו? ^ ^^n,

|
!

\

ה ק ש יב ו !

 rm 'mכפדיון srairn
בכית כרכר.

I
 jעל כו־יש להופיע בזמן,

\
בבית מרכז הפקידים תל-אביב ,רחוב הירקון 23ז ,חדר מסי ,6
•J
ס ו ר ד ,י ו ם! א( דו"ח ההנהלה
^
ב( חרוש פעולת המכון
£
ג( בחירות ר.י:.הלה
"1
באם במועו הג"? לא יתאסף מגין החברים הדרוש על פי התקגוון,
*I
|
'מניה ביום י"ט בחשון חשי"א )30
•!

השניתמ שנועדה ליש רביעי !1.10.50
ביוב נ ד ת !ת ה "
 11.10.30בשעה  8בערב
רביעי
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תתקיים ביום ז' בחשון תשי"א 18) ,באוקטובר  (1950בשעה 17.00
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תתקיים אסיפה כללית
באוקטובר  (1950כאותו המקום ובאותה השער .,אסיפה זו תתקיים
בכל מספר חברים שישתתפו בה,
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