
�תעופה חדשים במרכז: - נאסרה כניסת משסים, סללו 2 שדות
או"מ לאזור שכם: - גם הסורים עושים הכנות מאחורי מוי החזית

— מאת סופרנו הצבאי —

. הוא הודיע אמש בחיפה. הגנרל ריילי גילה את הסוד
בשובו מביקורו בבירות, כי הסורים אסרו על משקיפיו להכנס
לאיזור החזית הסורית. או לשוטט מאחורי הקוים הסוריים.
ה,גנרל ריילי מיחה נגד הגיירה, והביע את תקוותו שתבוטל.
ברם, המסיבות אינן נותנות חיזוק לתקוותו. העירקים בסביבות
שכם מקיימים זה כשבועיים איזור רחב מאחורי קוי החזית
? בשומרון, שהוא בבחינת טאבו" למשקיפי או"מ וכניסתם לתוכו

אסורה בהחלט.
בכל זאת הסתננו ידיעות מאיזור זה והן מוסרות כי העי-
ראקים עוסקים בקדחתנות בהכנות למלחמה. הם מקימים
ביצורים וסללו שני שדות תעופה במרחק 5 רגעים באויר מתל

אביב.
הגנרל ריילי אמר אמש בחיפה שאי-
נו יודע אם .הסורים עוסקים בהכנות
למלחמה מאחורי קוי החזית. לאור מה
שידוע על פעולות העירקים — תשו-
בתו זו של הגנרל היא תמימה ביותר.

.� אין ספק שהעראקים, והסורים גרו

ריהם מתכוננים 'להתקפת פתע בחזי-
תם. נראה שהפעם לא יתנו הבריטים
� לעבדאללה לעמוד מן הצד ולראות בנ

פול בני בריתו ובני דודו•
לכאורה. }נדיבים היו הערבים להסס יותר
בנגב וב- לפתוח במלחמה לאוור מפלותיהם "

ן גליל, אולס העובדות מוכיחות ני לא כן הווו
I .הדבר
העיראקים מתגרים

התגרויות העיראקים בחזית המרכזית
�. הס עדיין לא הפסיקו את הולכות וגוברו
�צדק, מגניי' יעיד ההפגזה בסביבות מגדל
שמר, הס עדיין לא פינו את המשלט שכבשו.
בעין�שמר ואתמול כאשר משקיפי האו'ימ
וקציני הקשר הישראליים עב^�ו לקויס
העיראקים כדי לדון על פנוי המשלט -*
הותקפה מכוניתם באש מכונת יריד. והס
נאלצו למצוא מחסה בחעלי) שליד הדרך,
יצוין שבשעת השיחה עם הקצינים העירא•
קיים העיר קצין קשר ישראלי שלאחר שי•
חד. דומה לפני חדשיים הותקף באש בשוטו
לקוי ישראל• הוא הביע את תקוותו שהמק•
רה לא ישנה, והקצינים העיראקיים הבטיחוהו
בודוך אירוני שהפעם הס ישארו במקופ כדי
להבטיח שחייליהס לא יפתחו באש• ואולפ
אד התרחקה המכונית כדי 100 מטרים מקוי'

העיראקים — החל המקלע מטרטר...
אין ספק שהתחצסות זו — משהו מ̂ס

תתר מאחוריה. 1
רק כך אפשר '*�.בין את תלונותיהם הנלין
חי פוסקות של המצרים על התקפות וה*'
צצות שלא היו ולא נבראו. רק אמש/והתאונן
רדיו קהיר שמג'דל ועזר. הורעשנ מן הי0

�דל הופיגזו. ויכי העמדות סביב מג
על רקע זה אפשר גם להבין את הידיעוא
יש* מרדיו רמאללה על התנגשויות בין צםא,

י רא£ ו"בלתי סדירים" בחזי.ת חברון' ו4ולי
זהו פתרון החידה של הנימוס הרב שמצליפ
וויילי הלניין בירושלים בימים האחרונים,
חזקא עליהם הפקוחז שלא לעורר םרוגוק*
ציות, כדי ששום ד0ר לא יקרי-. עד ש&נ

תושלמנה ההכנות.
I גם החלטתם של חפארים הגיורים א•
! לוג'ה להחזיק מעמד "ער הסוף" — 9ל<
שלא לפי טבעם של המצרים! — מעיחז שחם
מחכים למשהו מהפכני: להזזלטה על סנקייומ
באו*מ בעזרת בריטניה, ואפ תקוד זו תאר

^ 
בחמ — להתקפא פללימ.

� פתע העירקים מכינים התקפת  בשווה 4.15 בבוקר התלו לעודד את התוצאות הרשמיות הראשונות

�אפשו היה לקבל ת, עוד אי י אמש. בשעה 2.30 אחר חצו
ות בארה"ב. כל תחנות אפילו סיכום ראשון ממהלך הבחיו
' הראשיות ריתקו' את השידור בעולם וסוכנויות המודיעי
�50 מיליון בוחרים ז. כ תשומת לבן אר ורק לנושא הבחירו
לבחור את חנות קלפי כ^רי �35! אלף ו הצטופפו ביום אתמול ב

I .4 השנים הקרובות� נשיאם ל
� לדברי פרשנים אמריקנים נראו בשעות הרא^ונות סיכו
ייהם של המועמדים כמעט שווים, :*ף כי בראשית הערב %וד

� ו �רוח ואמונה בנצחונו ואמר כי הוא מקדים וללכתחזרו על הנבואה שדיואי ייבחר. טךומן עצמו גילה, לפי סוכ חיטי. קור
'
!נוח

. "אם הוא יעשה ככה — מסכיו ה סוכנות המודיעין _ אי� לישון
1 בצהרים היום-. יפני שעה ופי ' , כל תחנות השידור האמריקניות מתחילות לשדר את התו-אפשר יהיה לקבל כל סיכום ס
צאות הרשמיות הראשונות בשעה 4.15 לפי שעון הארץ ויביאו

10 בבוקר. בולטינים כל חצי שעה עד שעה 15
ו

י בבלטימור, מרילנד, קולומבוס, אוהיו,
� �ג'רסי היתה הש ?ילדלפיה, סגסילבניה וגיו
�יודק עצמה ^תטות עצומה בהצבעה. בניו
1.יו תלונות נגד מכונות בבירות מקולקלות.
י כשעתיים אחר פתיחת הקלפיות כבר
� �יורק 15 אחוז, משלושת מיל הצביעו בניו
�יורקיים. 9000 שוטרים יון הבוחרים הגיו

*מרו על הסדר בתחנות הקלטי בעיר זו.
 ברנרד ברוך, היהודי האמריקני הנודע

י

� �70, הגיע לקלפי כרבע שעה לפגי פתי גן ה
� חתה והיה מראשוני הבוחרים, הנשיא טרו
9ן הצביע בעיירה קטנה?, בה התל את

ירה המדינית שלו, אתו יחד הצביעו הקר
ו ובתו. אשו

< דינות רבות בארה"ב הכריזו על יום
� הבוחרים הצסוטף לאחר < זה 1 חג לאומי וקהל
I � :עה בכניסות לבתי הקולנוע. בכל הא ההצ

רץ תיו סגורים בהתאם לחוק בתי המרזח
� ומקומות המשקאות החריפים, אולם התז
מורות ומקומות השעשועים עשו הכנות
לקרות הערב כשלאחר פרסום התוצאות ית-

| חילו ההמונים בחגיגות הנצחון.
ז תוצאות הראשונות הגיעו מעיירה הר-
רית קטנה בה גמרו התושבים 'ןהצבין תיו

7

דקה. במקום זה קיבל דיואי 11 קולות , 30
וטרומן קול אחד.

במדינות הדרום השייכות כרגיל לדימוק�
רטים, ניתנו הרכה קולות לתורמונד המועמד
המקומי, כיון שטרומן גילה בזמן האחרון
סימני אהדה לכושים השנואים עליהם. כנופ-
� �קלאן פשטו בערים 'ובכ �קלוקס יות הקו
פרים ועשו מאמצים רבים להניא את הכושים

מלהשתתף בבחירות.
כל הפרשנים המדיניים התנבאו לגצחון
של דיואי, אולם ברגע האחרון החלו ולהו-
� דות בכו ני סיכוייו של טרומן עולים )וגוב

יים• ו
כל המנגנון הפוליטי והדיפלומטי בעולם
היה בליל אמש מתוח ורחוק לנושא אחד
בלבד: תוצאות הבחירות בארה"ב, שבהן
 בעיה

: 
תלויות הכרעות חשובות כמעט ,בכל

[ פוליטית וכלכלית בתבל.
המשקיטים המדיניים ציינ* כי אס יבחר
דיואי, הוא ימשיו בהגשמת מדיניות םרומן
והגשת עזרה לארצות החוששות מפנק לחץ
יש יותר את הצורו רועי. ברם, הוא י̂ו
בעזרה לסין והתנגדות להשפעה סוב-
ייטית במזרח הרחוק. הוא יגיש את תמי-
�אירופה, אולם יתנה את �מערב כתו לאיתוד
תמיכתו בהקמת פדרציה פוליטית של

.ארה"ב של אירופה*.
. יתן ברגע בו יוזדע על בחירת דיואי
� ג'והן טוטטר דללאס, חבר המשלחת האמ

בשעה 2.30 בלילה הודיעה
• רויטר כי דיואי עומד בראש
. לרשימה בקנזאס, מ^צר רפוב-
ליקני והנו השני מיד אחרי טרו•
מן במדינת ב1קסם הנחשבת

כמבצר דימוקרטי.
בדרום קרולינה קיבל המו-
עמד של הדימוקרטים הימניים
תלרמונד מספר קולות גדול.
המעיד על הנזק שנגרם לנשיא

טרומן ע"י הפילוג.

השתתפות עצומה בבחירות בארה"ב
הכף נו6ה ל;יד דלואי אך טרומן בטוח בנצחונו

. (יו. פי.). — כוחות ס י ר א פ
הממשלה השתמשו שוב בטנ-
קים נגד השובתים. פעולת הממ-
שלה מתוארת כ"פעולה צבאית

מלאה".
I י כמה מאות כורים הקיפו עצ-
מם באחד המקומות בתעלה
מלאה בנזין. הצבא נסה להתק-
רב כמה פעמים. אך בכל פעם
הציתו השובתים את הבנזין וה-

צבא נאלץ לסגת.
המשטרה מוסרת שהבורים השתמשו גם

ברימונים וכתוצאה נפצעו כמה חיילים.
נמלים נמשכת והפחם' שהובא השביתה ב
לא נפרק. במרסייל בלבד עוגנות 54 אניות
פחם שלא נפרקו. בכמה נמלים נסרק הפחם

ע"י הןילא. ן
שתי שביתות נוספות מאיימות
� סכנת השביתה מצד פועלי העתכת וה
טקסטיל עדיין קיימת, כי טרם נתמלאה דרי-

שתם להעלאת המשכורות.

�כבדים נגד טנקים 
השובתים בצרפת

כשאנשי�"הםרות" הם במיעוט..

מונטור מאשים את ציוני אמריקה
ב"תמיכה מוסרית בב רוריםטים�...

�יורק — טלגרפית מאת סופר "חרות* מיז
נז. ברכי! — ן

�יורק עם חזרתו של הנרי מורגנטאו לניו
�יורק טיימס* רשימה ארוכה על ?רסם .גיו

• מקרע במגבית הארצישראלית.
מתוו שימו! ד""סיימס- מסתבר קי לקרע
� נרםד. טפא*י. החותרת תז*ת סמכוינ ההסתד

I 

� דוח ו;ציונית באמריקה, .התפוסה- בידי אג
�סייבר• מסא"י, התומכת מזנרי מונסור שי
שהתפטר מהנהלת המגבית. דורשת שכספי
המגבית יישלחו ישר לאיי, לא באמצעות
� �התמ �רות הציונית. מונטור, במכתב ההסת
טטרוו; שלו, טוען כי '"הציונים האמריקניים

.� תמכו באופן מוטרי בטירוריטטים

מפא""י תותר^ז תתת ההסתדרות
הציונית בארה"ב

— סלגדפיית מאות סופר ^זרוח'1
בלונדון א• גרינברג 4-

� . של הנהי מויר � דברי האשמ!

� גנלזאו נגד אנגליה, שה̂י עומ
. דת מאחורי ההתקפה הערבית י

/ל מדינת ישראל עשו רושם
בביר בחוגים המדיניים כאן.
זו הפעם הראשונה שאישיות

י,שם בינלאומי, שאין לח- ת בע?
,מא- שוד בה בנטיות .קיצוניות"
: של ב הפוליטי שרת את הניתו
תנועת החרות ביחס לעמדתה

של א^נליה.
ישןם אנגליים רבים לא הסתירו <
את נובוכתם שהצהרת מורגגטאו גרמה
ז להניח ק אפילו בפרלמנט להם ו̂י

עוד יהיו עדים לסהשה זו1

 כבי̂ו באנגליה
 עשו ח^ם

האשמות מורגנטאו

י <ח. 1 נציג ישראל, נ 4 י "
מר מרדכי נבון, אמר, כשהגיע
כאן כי הוא מאמין שהסכסוך
עם הערבים יום1ר בדרך שלום

תוך שלושה חדשים.

הוא הוסיף, שהחיילים משני הצדדים הנם

עייפים מהמלחמה ומשתוקקים לשלום.

נבון עומד לנהל משא ומתן מסחרי בין

ישראל ואוסטרליה.

שלושה חדשים" מבטיה נציג ישץ*ול באוסטרליה ומגלה כי"שלום ̂ת
"ה4לי שני הצדדים עייפים"

קידי הממשלה האמריקנית פנו >
בקד אה לצבור ולמוסדות העזרה שי-
סייע י ל1.ציל את חייהם של חצי מיליון

הפליטים הערביים מא"י, שאחוז גדול
מהם ייספה בחורף הממשמש ובא, אם
לא תוגש להם עזרה מהירה. הפקידים
האמריקאניים שפירסמו את הקריאה
� הזאת הסתמכו על נימוקים הומאגיט

� דיים. 
נמסר ממקורות מוסמכים, כי אינ-
טרסים אמריקניים חשובים דורשים
שהפליטלם הערביים לא יופקרו. ))ם
,לידי הפליטים יופקרו, הרי זה יגרום
התמרמרות גדולה נגד אמריקה באר-

צות הערביות.
� תדמו.ארגוניים אמרי כפי שנודע.
קניים עד כה סכום של מיליון דולר

בערד•
כאשר יתכנס הקונגרס, ייקרא
בוודאי להקציב סכום לעזרת הפליטים
הערביים, אולם הקצבה זו כבר תבוא
בסוף החורף, ואי אפשר יהיה להש-

תמש בה בשבועות הקרובים.

ממשלת **רה"ב לעזרת. פליטי ערב
ו

מתר הדיון בדבר
"הקונסטיטוציה הקטנה,,
� • ועדת החחוקה של מועצת המדיגד. תת
כגט סחר לישיבה. כדי לפתוח בדיון .בזק*
�קטנה בשביל מדי• על עיבוד קונסטיטוציה
גת ישראל לתקופת המעבר מיום הכנס
של האספה�המכונגת ועד שאספה זו תא-
שר את התחוקה הקבועה של מדינת יש-

ראל.

הודעת תנועת אחדות ישראל
הכנוט הארצי של תנועת אחדות ישראל
� שה"ה צריו להתקיים היום נדחה כגלל סי
בות טכניות בלחי תלויות, ליום רביעי הבא
�צ. � ח' חשון תש^ט 10.11.48 בשעה 5 אחה
�בגז �זהישוב רחוב נחלת באולם התאחדות בני
I .ימין 18 קומה בי

1

-—בית-משסון*
I ת�א, !דחי יהודה הלוי 95

I (ע'^י דאר החבילות)
430—2.30� I שעות :8301—13 ו

ר עיי הממשלה) I (א̂ו
I עוזר לכל מי שזקוק זמנימ
ב ס ף ל|
| סוליות 0וח187ת>

! • • י

איטה ויעקב ו^זנר
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מף התנגדותו הנמרצת של מאנואילסקי על

�הבטחון מתר תמכא בפני מועצת
�ינ'— ן — מאת סופרנו המ

ןיגיל �בי-זה ]הופרע 7 י : בשעה שבמשלחת האמריקנית באו"מ - ששלום
'ח סופילחו העצמאית של מארשאל — שררה צפיה *!תחזה לידיעלת הראש 'נווי על �המשנד, <\ל !מועצת הבטנון לניס �יוצאות הבחירות, התכנסה געידת י על מו"מ ישיר בין הצדדים — לא הועילה והועדה אישרה ברוב קולןתגד" מאנואילסילי, — אשר <דגע האחרון טמש| דרש מן המועצה להמליץשל הצעות הסאנקציות נ̂ג ישראל.התער1:ותו הנמרצת '^ל נציג זווקראי
קודמומ �דים" לסגת לקוויהם' ̂ז  הצ

�את חומעה. ה"מתוקנת- הקוראת ל"שגי בנגב, להקים .שטח הפקר" בין קוי היהודים 'והערבים והמאיימת צסאנמ
ציןות נגד הצד שיסרב' למלא *נו זה• ן

מועצת הבטחון תתכנס מחר, ביום
ה1 כדי לדון בהצעת ההחלטה וגורלה
תלוי בעמדה שתתפוס המשלבת האמ-

מזה. ' ריקנית מזה והסובייטית
� %-*<. בחוגי אוימ בפאריס מהלכת סב
� I(ע1יץן כי בין מארשאל ובוויןו הושגה "<©מ*רה" שלפיה תתמוך המשלחת הא
בהצעת הסאנקציות (או על מריקנית '
כל פנים לא תפעל נגדה) ואילו המש-
לחת הבריטית תתמוך בהצעה (או לפ-
חות לא תתנגד) לדחות את הדיון הכ-
ללי על געית א"י בועדה' הפוליטית
�- מועד חלופי הגב- � ינואר  , עד לאחר
רא הרשמיים בבית הלבן. ברוד, כי
יש להתיחס בהסתייגות רבה לסברות
י מעין אלה•/ כי גם אם ישאר מארשאל
ו*ש המדלרים במשלחת האמריקנית,
במקרה שברומאן ייבחר מחדש, קשה
להניח' שהנשיא יתכחש כבק למחרת
הבחירות להבטחותיו לפעול נןנד הצעת
,ייבחר דיואי — ד1:ר, הלזאנקציוח. ואם
שבע.מ כתיבת השורות הללו נךאה נ מ-
� עט בטוח— לא והיה ערך גט להנ ט

חות שנתן מארשאל לבווין
ז היפעילו הרוסים את הןויטו

דתה של גודם שגי, כאמור, היא ע̂נ

המשלחת הרוסית. דובר בר^טי באו"מ
אמו א^מול, (לפי סט"א) כ] אין הוא
� �הוי מאפין שהרונוים ישתמשו בזכות
� יהת �הסא1(קציו̂ו אולם טו :;גד הצעת
!הנמרצת שלן מאגואי'ןסקי כוע- נגדו זו
� דת- זמשנה וכן לןודיניות המוצהרת ול
�המועצות" נותנים איננירסןם של ברית

יסוד להנחה, שרוסיה .תלחם בתוקף
�סינית• נגד ההצעה הבריסית

תכנית באנץ'
בישיבת מועצת הבטחון מחר יעלה
גס באגץ' את תכניתו בדבר הקמת
'"אזורים מפורזים" רחבים.תחת פיקות
או"מ והחלפת ההפוגה בשלום של

קבע.
� אין ספק, כי רוסיה ואוקראינה תי
נגדו לחלק הראשון של ההצעה, כי מג-
מתה שקופה למדי. וגם נציג ישראל
באו"מ קיבל הוראות שלא להסכים
ל"אזורים מפורזים" שתכליתם לגזול
מאתנו את פרי נצחונותינו האחרונים.
�החוץ השליח המיוחד של משרד
מר שילוח שיצא עתה לפאריס מביא
עמו הוראות חדשות לאבא אבן המ-
יוסדות על המצב החדש שנוצר בארץ

עם הנצחוגות האחרונים.

�הסאנקציות המתוקנת בהצעת
ה נ ש מ ה � ת עד ו כ ה  ר ש ו ס א נ ג' ל ס (יו. פי.) —א ו ל

ד"ר קלוד וטסון. אחד המועמדים
לנשיאות, הפסיד את זכות הבחירה

שלו.
� הוא התכונן ולשהות ב ^ם הכחי
זלוח לשם • רות בוינונה ולכן בקש ל'
את כרטיס הבוחר. באופן נ לחי צפוי,
:ח לקחת חחליס לחזור הביתה וש
לה ממנו

י
� עמו את הכרטיס. וכו נש^

זכות הבחירה.

,מועמד לנשיאות להפסיד
ו אף את קול!

— טלגרפית מאת םופרנ נלונדונ
א. גרינברג —

- הממשלה הוצואה כאן חוק חדש יפור-
סם היום בשם .חוק האלחוט והטלגרף'
שיאפשר לממשלה לאסור כל! אדם שיש-
תמש במכשיר ?מסוגל לגרום להפרעות
להביא לדין ) בשדורי הרדיו. "כר זה עלול
מיליוני אגשים קמשתםשים במכוניות, מק-
� ררים. מגהצים קשמליים, מכץירים לסיל
סול שערות וכיוצא בזה. לשלטונות נית-
נה סמכות להכנף לבתים פרטיים ולחפש
אחר מכשירים העלולים לגרום הפרעות.
סבורים פאן שצעד זה בא
כאמצעי זהיירות נגד! פעילות
קומוניסטית אפשרית וחוששים
כמו כן, שהן�א, כמו פל ההגב-
לות הרבות בחיל הפר|ט שהוט-
לו בזמן האהרון התחלה ותי-
רוץ להשליט אורח חיים מש-

טרתי במדיןה.

תוק השמל או...
�משטרה ? מדינת

ישנס בארץ כל המומתים הדרושים
כדי להפוך את יורץ ישראל למרכז המע-
/מר שייה של כל ה^זרח התיכון — אמר
ו באנגלית נתן שטראוס א14ש" בשידוו
ב"קול ישראל". יש עתיד גדיל יתעשןיה
של;ו. עיקרה ז ל התעשייה יהיה מבוןזס

ל �גלם מחו"י ויצוא ̂' על עיבוד חמריי
I .סחורות מעובדו!; לחויל

מר שטראום קרא להפיכ!! ארץ• יש-
ראל ל"ארץ הנופש". הוא מתכוון 'לא למ-
י יירות של ימים צוספד. אלא לב|יקורים ממי�

חה. יש ל:ו שכים של בני חו"ל לשם מנ •
�יכות שחיה אקלים מתאים, שמת הים. ב
� ומגרשי טניס. יש צורו לסתוז את הדנ
נגוגות. ואש דים. האמריקאים אוהבים ת
יוכלו למצוא זאת בארץ — יבואו לכ>ן

בחפץ לב. (!
מר שסראוס הציג. עצמו בפני קהל
השומעים כאדם העומק בשידורים במשו

. 5 שנים ובציונות 40 שנה. הוא הקדיש
לציונות ולארץ ישראל הרבה מזמנו', מרצו

וכססו.
לביקורו בארץ היו שתי מטרות. האחת
�יומיים מן הא- היתה לארגן שידורים יום
� רץ לארה"ב. זה כבר הושג. בינתיים משד
בעתיד יורחבו השידורים. אחרי שמר

�יורק'. אד �יום במשו 5 דקות לניו רים יום
� שטראוס יעזוב את הארץ ינהל את השי

דורים במקומו מר ארתור הולצמן.

המטרה השנייה לביקורו היתה לראות

� את הארץ בהתפתחותה ולבדוק את סי

כויי ההתפתחות הכלכלית. כראש הוועד
המנהל של החברה הכלכלית הא''יית רצה
לראות במו עיניו את המפעלים הרבים.
שהחברה עזרה להקמתם ולקיומם. הוא
ביקר בבתי חרושת. במרכזי השיכון ולשו�

נים וכו' והוא נתרשם מאד ממה שראה.

שמראוס םנבא עתיד גדול לתעשייתגו
יש להצצרך את 'א"י ל"ארץ הנופש"

� הביקורת על המנגנון הממשלה•, שהוש
מעה בהזדמנויות שונות ובעיהר מעל במת
מועצת המדינה, נעשתה לא ךהוך ידיעת
המצב לאמתו — אמי מזכיר המדינה זאב
שרף םפגישת עתונאים, שנערכה אתמול

בת"זן. |
הנואם. שעמד בראש הועדה שהכינה
� את רשימת המנגנון עוד לפני הקמת המ
דינה, קבע, כי במיפקד של פקידי המס�
שלה שנערו בחודש שעבר הוכח כי מס-
פרם מגיע ביןירוב לחמשת אלפים איש
� ואשה, כולל אלפיים שוטרים. חוץ מן המו
דים. לפי דעו ו של מזכיר ו מדינה. אין
נגליה' קיים זה מנגנון מונרז. מאחר שבז
פקיד ממשלתי אחד על כל 10 תושבים...
� במשרד האוצר עובדים כיו ז 450 סקי
דים. לעומת 1250 בימי המנדט. במשרדי
� הבריאות — 50ב, לעומת 1415 בימי המנ
31. לעומת xט. במשרד החקלאות — 1
684. במשרד למסחר ותעשיה -- 3%. לעו-
מת 615 בימי המנדט. במשטר: — 2100.
לעומת 19.000 בימי המנדט. בנ שרד המש�
במי המנדט. טסים — 324. לעומת 1034 
� במשרד העביד* — 301, ?לעום ז 1109 בי

75, לעומת ' \ מי זזסנדס. במשרד זאלימ ̂—

158 בימי המנדט. במשרד הפנים — 268
לעומת 1112 פקידים שעבדו במשרדיפ.
שמילאו תפקידים דומים בימי ממשלת
המנדט בארץ. במשרת של ראש הממש�
לד. — 119 אי-ג. לעו תמ443 איש במש�
רדו של הנציב העליון ובמשרדים שהיו

כפופים לאישיותו.
הממשלה המנדטורית שלמה משכורת
�000ג נוטרים. �36 אלף איש. כולל כ ל
ואילו מקשלת ישראל משלמו^ משכורת

�8000 *יש, חוץ מ�4000 מורים. ל

כל המספרים על המנגנון הממשלתי
כוללים גם את פקידי הממשלה בירושלים.

700� משרדי הממשלה בקריה תיפשים כ
חדר, ועוד 100 חדר מכינים למשרדים.
100.000� למטרה זו השקיעה הממשלה כ

לירות.

� �רושלים מימי המנ הדפום הממשלתי ב
דס הבריטי. שהוא אחד מבתי הדפוס הג-
דולים ביותר במזרח התיכון ואשר הגור�
� מים היהודיים הצליהו להצילי בימי הקר
� בות על ירושלים לפני גמר המנדט. יופ
� עיי בימים הקרובים בשירות מפשלת יש

רזי<

פחות מדי פקידים...

סוכנות הידיעות הצרפתית
� מוסרת כי בלונדון םבורים שתו
הו ובוהו יאיים על סין במקרה
שצ'אן קאי שיק יוותר�ר לרגלי
המשבר, על מקומו בממשלה.
ואמנם, רווחות שמועות כי המנ-
היגים הקומוניסטיים מעיינים
באפשרות של הסכם שלפןו יצ-
טרך צ'נג קאי שיק לעזוב את
סין, ותוקם ממשלה קואליציו-

נית.
� �' מוסרת מנאנקינג כי יו טוכנוח "רויסר
תר מחצי מיליון סינים קומוניסטיים מתכו-
� ננים להנחיח מכה נוספת על צבא צ'אן קאי

שיק.
לאור התבוסה האיומה במננ'וריה. ריכזה
הממשלה 600 אלף חיילים בשוקו ועוד 400

אלף אחרים במרכז טין.
הנצחון הקומוניסטי ישפיע

על כל אסיה
"יונייטד סרס' מודיעה מוושינגטון כי
בחוגים מדיניים בארצות הברית •חוששים
שלאחר התבוסה במנג'ורי'ה לא יהיו הכוחות
�שיק מםוגליט לעכב התקדמות �קאי של צ"אן
! קומוניסטית נוסעת• הם מציינים כי אין ספק
� שהנצחון הקומוניסטי יעודד את הקומוניס
�סין ואולי אסינ טים בבורמה, מאלאיד. והודו

אינדונזיה. לו בהודו !
. (סי"מ> — רדיו ה ב ק ס ו מ
מוסקבה הודיע הבוקר. כי מכי-
נים תכניות לפינוי נאנקין. ראש
ממשלת צ'יאן קאי שק התפטר.

כל אסיה תושפע מנצחון
הקומוניסטים בסין

ארמון שאיו (ס.י.צ. ויו. פר.) —

הועדה הפוליטית שליד או''מ דחתה

את הדיון בשאילת יון ליום הי.
בהמשף הישיבה התקיף וישינסקי .
� קשות את נציג הפיליפינים בהשתמ

שו במלים מעליבות.

"אדם כה קטן ועם זאת מה גדול
הרעש שהוא מקים סביבו" — אמר

וישינסקי על נציג הפיליפינים.
יושב ראש הישיבה, פאול ססאק
נאלץ לנזוף ןוישינסקי ולהשקיט את

הרוחות באולם. 1

ו

"אדם כה קטן
וצעקות כה גדולות...'

רז מצב צבאי לאורך הגבול בעומק 30 קל'יבל; ה̂ו
�כפרים נמלטים: - מאסרי הומוניסטימ תושבי

ו

— מאת סופרנו המיוחד —

אנשי או''מ שהגיעו לישראל ביומיים הא-
� חרונים מבירות, מספדים על האמצעים הח
מורים שממשלת הלבנון נאיצה לנקוט,
כדי להתגבר על הסניקה שפרצה באיזור הג-
בול בעקבות טיהור הגליל ע"י צבא ישראל.

•מצב צבאי הוכרז לאורך כל
גבול ארץ ישראל — הלבנון וב-
עומק 30 ק"מ אל תוך הלבנון.
נסיעת כלי רכב אזרחיים נאס-
רה כליל, וכן נאסר על תושבי
הכפרים להמצא מחוץ לכפ-

ריהם.
! � מטוסים לבנוניים מטילים

ו

כרוזים על י הכפרים, ובהם נא-
מר כי צבא ישראל אינו מתקדם
מעבר הגבול ולכן אין צורך

להמלט.
בבירות הרחוקה עדיין משדות הקרב אין
בהלה, ואולם קיימת התמרמרות עצומה על
� הממשלה. הקומוניטטים ניסו לארגן הפגנת
רחוב ואו המשטרה הקדימתפ ואמדה 40

מהם בטרם התארגנה ההפגנה.
�'מ, הגנרל ריילי וטגנו ראש מנ'ה האו
הקולונל הנרי ביזה חזרו אתמול מביקורם
בבירות• ביזה הצהיר בשובו כי בעית הפלי-
� טים הערבים הולכת ומחריפה כתוצאה מה
הקרבות האחרונים בגליל. הוא העכיר דו"ח

מיוחד על כו למ"מ המיזווו בפריס•

גוברת הבהלה בלבנון

רדיו בירות הודיע אתמול כי הלבנון ביט-
לה את הכרתה בממשלת המופתי. צעד זה
בא כתוצאה מהחלטת מזכירות הליגה הער-
בית לדרוש מאת חברות הליגה לבטל את

הכרתן בממשלת המופתי.
אפגאניםטן הכירה

לעומת זאת נודע כי אפגאניסטן הודיעה
לל הכרתה בממשלת המופתי.

אין שלום בליגה
כישיבת מיעצת הליגה הערבית בקהיר
;נמשכת לע"ע ההתנצחות הפנימית. נוקרשי
פחד, לא בא לישיבות בטענה שהוא "עמוס
עבודה", עזאם פחה הוא .חולה" רמאידו
� • תימן יו"ר המושב הנופחי של מודיע נציג
נציגי ממשלת עזה במושב הנוכוזי יש זכות

הצבעה.

הלבנון ביטלה את הכרו1ה בממשלת עזה

עוד לפני שהוצאו לשוק שטרות המל�
וה הלאומי ישנה כבר בשוק נירות הערד
דרישה לקניה ומכירה של שטרות אלה.
המחיר אתמול היה: קניה — 9.800 —

ל"י. מכירה — 9.910 ->- ל"י.
בחוגי' 'הפיננסים סבורים שעם הוצאת?

! � של השטרות יתחזק ערכם כדי 100% ממ
חירם. ומחיר המכירה עוד יעלה.

�מ שני משקיפי או
הגיעו לאלכסנדריה

אלכסנדריה (ס.י.צ.). — קפיטן
ברגוט, מצרפת, וקומנדר מק�
קון, מארה"ב, הגיעו לאלכסנד-
ריה כדי לפקח על ההפוגה בנ-

מל זה.

קיימת כבר ק1יה ומכירה של
שטרות המלוה הלאומי

�צה (טלגרןןת ל.חרות"). — קוש
בכ"ח תשרי "("31 באוקטובר( נערף כאן
כינוס ארצי של בית"ר הצ'כוסלובקית• בין

היתר נתקבלו ההחלטות הבאות :
כינוס בית"ר בצ.ס.ר. מברןץ

את תנועת החרות, שבה הוא�
� �הדרך ומג רואה את ממשיכת

�בית"ר. שימת תורת ראש

בית"ר בצ.ס.ר. מבטיחה את
מלוא עזרתה לתנועת החרות

בפעולותיה.
נוכח פעולתם של אישים מםוימים
להנהלה העולמית שי הצה"ר י דורש
נ:ינוס בית"ר בצ.ם.ד. לבטל את ההסכם
ד קיים בין בית"ר העולמית ווזצה"ר

!;עולמית.

�ר בציכיה לימין תנועת התרות בית

. במדינת ישראל ערכו היפר^ יו. פי
! � אי�.מיל ביום בחירת הנשיא בארה"ב, מיש

אל בקרב מנהיגי המסיגות הפוליטיות
� בארץ נ^דבר דעתם על המועמד הרפוב
ליקני דייאי. כן בקשו לדעת. מה דעתם
� של ראשי המפלגות. אם דיואי ייבחר כג
� שיא ארה"ב. התשובות שי* מנהיגי המפ

ו

למת בארץ הועברו טלגרפית אחו אחת
ז הל* !יארהיב מיד. סבורים. ני התשובו
� ת** לו, אלה שחיו חיוביות, שמשו חומ

מולה בשביל המועמד הרפובליקני בש*

עות האחרונות לפני סגירת הקלפי באר*

צות הברית.

דעת הקהל בארץ - אמצעי תעמולה בארך'ג ,

.צ.)• — � �יירק (שירית תרות 7!ט"א ום ניי
! 24' שעות לאחר שפורסמה הי-
�יורק טיימס" על הי- דיעה ב"ניו
תר עליה לעשרת אלפים יהודים
מתורכיה מוסר שוב אותו עתון
מאנקרה, כי עלית יהודי תור-
כיה נפסקה לפי שעה לאחר
שהמשטרה הפוליטית באיסטנ-
בול קיבלה הוראות חדשות למ-
נוע מתן ויזות יציאה לישראל
ולבטל את תוקפן של הדרכונים
שהוצאו בשביל עולים מא"י.

הפקודה החדשה באה כתוצאה י

מדרישת נציגי הליגה העצבית
:?את הממשלה התורכית להפ-
סיק א\ז העליה לישראל,
� :טענה כי ,הדבר יגרום לכף שנתינ\ם תור

:ים יילחמו לינ"ן ישראל ואפשר שנתינימ

זורכים אלה יפלו בז4בי הערבים. '

לסי "רויטר" קיבלו עד כה 00י יהודיס
�5000 אחרים הגיזוו בק- ויזית תורכיות ו

שיי?..

אתונה (סי�ים). — מודיעים כי אלפיים
הפליג מתורכיה !ישראל 'הידים שעמדו ל
!וקיבלו ויזות, לא יורשה לע?",לי.ק לצ*ת

�ד,. (מתירכ

העליה מתורכיה הופסקה" לפי דרישןג
ו ן הליגה הערבית י
ו ו

ן (סט"א). — .ממשלת מצרים קיבלה בי-
מים אלה שתי צוללות מאיטליה, כדי לחזק
את הצי שלה הנלחם נגד ישראל" — גילה
מר הנרי מורגנטאו במסיבת עתונאים בניו�

יורק.

י מצרים רכשה 2 צוללות
ו

כחצין מיליון דונם, מאדמות הערבים
�י בעליהן, 'מעובדים כבר. על שניטשו ע'
עבודה זו מפקחים המשרדים הממשלתיים

לים ברכוש הנטוש. ו המטפ
ו

מאבדים הצי מיליון
דונם ש% אדמות נטושות

רושמים גם את ערביי
הארץ השבויים

במחנות ןהשבויים הערכיים נתקבלה
פקודה לרשום את כל החבויים הערבים.
שהם אזרתי הארץ. סבורים. כי רישום זה
הוא לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת.
מאחר שהאזרחים הערבים במדינת ישראל

יסבלו זכות בחירה.

רוצת אתותו בדין
� משפטו שיי גליי ברקוביץ הנאשם בר
צח אהיתו בשכ/ נחלת •עבעה בירושייים
�ד שביעות, התהיי' להתברר את- פני כ 'י

� גילדברג. התי� י מול לפגי* שופט השלום ה

! �טנ•� � ו � �, ד.' קיק �ט ר.רוי: � נע הוא פרק
גיייר. — ע\�ו מ. -. ל". כעד התביע�
הראשון הופיע שוטר שנקרא ראשון לס�
י?ום הפשע. הוא זיהה את הגיסה בבית
�ע"פ ג4ןינה. לדבריו הודה כפניו הדין 

הנאשם כי ד צח את אחותי.
�ד אדום. אחוזןו העיד נהג דין ד

הפשר המשפט נדחה ליום א' הבא.
- • !

מבצע, קטיף" של משרד העבידה"מבצע קטיף" בקשר ל"
יהבינוי | נערכים קורסים לעס•:!(�, בהרצליה,
� �.. בקיר �בית, אבן יהודה וחדרו �סבא, רת בשר

�ש .יאשר,. �.ת:'ים 600 א טיס אייר, מש

�תליה, ביים אי החלי הקורסים בפתח
�. .יביע::ר. �ס בחדרו י�ז העול רעננה יבדה:
ראשין לציון, נם צי�נר, יי:!' וביים ג' ב
' ד' — במחנה העילים בןרדס •יינה. ביום

ח:ין!.
�כ אייה 2500 איש ואשר, *ובשרו בכירס

�ף. �" הקט � �ריש  � על מ0י. ^סשק א

לאבא שרצי.
תנחומי! על מות

ולא תומיף לדאגה עוזי. יאי* ר

יח, I חבריך לעביוחי טועה ריכמן, *. רוסו, אר
) ען! פנוש, הן. שלי נגד, ח. גרוס אן,

י" גדינדייר, י. לי:דמן
ז ן

I I י

(י.). — דובר מיניסטר- קהיר
יון המלחמה- המצרי אמר אור,
ליום ג' כי היהודים פתחו באש
מרגמות ונשק קל על עמדות
המצרים בפלוג'ה, 15 לן"מ צפו-

נית מעזה.
הוא הוסיף שסוללות חון*
מצריות. הדפו אניה יהודית
שהתקיפה עמדות בין מג'ד<

ועזה.
ו

"התקפה יהודית
על פאלוג'ה*

המפלות האחרונות של הערב*
הטילו בהם פחד אימים מסיי צבא
ישדאל ודוברי'הם רואיס ב8ל מןןום

התקסות והפצצות מזודיויא
רדיו רמאללה ראה אתמול מטו• ו

סיס י'הודיט שהפציצו *סרים ערפייפ
בצפון. י

� היהודים רדיו קהיר הודיע 2
"התקיפו את בית לחם". בירות אר
נה כי היהודים מתקיפים במלכיזז.
ומקורות אחרים הודיעו על התקפות
�'ה שלנו על מג'דל ועזה. הצי והאויר

� ן  I
חיל ורעדח יאחזון:..

� עד שעה 5 לפנות בוקר נת

'קבלו רק ידיעות מוקדמות ובל-

תי רשמיות על תוצאות הבחי-

רות לנשיאות ארצות הברית.

לפי ידיעות אלו צועד הנשיא

טרומן בראש עם 1.541.836 קול

�20 מדינות לעומת דיואי — מ

�17 מדינות) וואלאס 1.377.950 מ

— 21.214 ותורמונד — 191.874.

ן בשעה 5 בבוסד

טדומן צועד בראש
� לונדון (סט"̂ז — בנאום בועידח ןהכ
1סיה דרש הארכיבישוף מיורק פעולה 'מי-
דית מצו או"ס בא"י וכן הקמת משטר
בינלאומי בירושלים. הוא הביע התגגדות
לתביעת היהודים ביחס לירושלים וסען:
.תחת שלטון היהודים לא יהיה כל יחס
זקפת נזובלןי לנוצרים ולמוסלמים ותהיה ̂נ '
סכנו! דיכוי או חורבן למוסדות הנוצרים

שהוזמו מכבר ולהמשו פעולתם-.

אזעקה בעזה
רדיו דמשק מודיע, כי אוירוגים יהודיים

הופיעו מעל עזה וניתן אות אזעקה.

ההגמון מיורק' דורש
משטר בינלאומי ,

בענין הברחת 1 ;מטוסיםבירושלים
לישראל

ו

— טלגרפית' מאת סושד "חרות'
בלונדון א. גריןנברג

� בעוד ש-טקוטלאנד יארך• ע!:םד, פרס
מר. הודעה על חקיות שהוא עירכת בקי
� �נ|לחמד, אנגליים ליש שר ל"הברז/ת סטוסי
-, נפוצו כאן שמוןו̂ו כי התובע ד'כללי ראי
.. ראשי 0ןל המדינה עורו חקירה ן נגד
טלאנו יארד אשר גילו גןנין זה הזנחד. סקו

ואולי אף יותר מזה.
השמועה מוסיפה כי .םקוסליד יארד'
' את כל הטייסים שנחשדו בקשר להבי חקו
דח1 פרס לטרנס פארנסילד, שביחס אליו
טופ ר כי הוא קצץ בחיל התעופה!הישראלי.

�ד נד יאו הםקוטלן̂י
הסתבר...



"כיצד לחסל את
שרידי המחתרת"
בישיבתה של המועצה הצבורית לעניני
הרדיו נתגלה פרט מאלף: גם שיטות הטי-
פול במוסד זה נקבעו בהתאם לצרכי הפעו-
לה גג# הפורשים. הפעם נגד .שןידי המח-
תרת", כדבריו של שר הפנים מר גרינבוים.
תחנת השידור העצמית של תנועת החרות
מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי היא
אשר עמדה לנגר עיגיהם של חברי הממשלה,
בקבלם את השיטה .האירופית", הקובעת

מונופולין של המנלשלה על הרדיו.
על גלוי לב זה יש כמובן להודות. חבל
� רק, י שאין השרים כה גלויי לב גם בעני
אחרים, הקשורים במחתרת ובפחד משני נים '
כיבושיה והצלחותיה, האינפורמציה היתד,

אז, 'ללא ספק, מעניינת מאד.
ויאש הממשלה ושר הבסחון היה מספר,
� עמדתו של אצ"ל ערב �צד הציל למשל, כ
הכרזת העצמאות אה העצמאות עצמה. הוא
; מגלה באיזו מידה שימשה ההודעה ד,יה
של I מפקדת אצ"ל לפני התאריו ההיסטורי
הזה שתקום ממשלה גם בניגוד לרצונם של

המוסדות הרשמיים — את רצונו ד,ואז
באיזו !(ידה היא סייעה בידו להתגבר לע
מתנגדיו מבפנים ולהביא לידי התלטה, אשו

שינתה את כל מהלו ההיסטוריה ?העברית.
ועוד היה מספר שר הבטחון, כיצד היו
האיורים של הפורשים, אף בימי הכניעו
�"ים לא •פעם אי �שנ בפני הכובש הזר, נ
, �ה מנהלה בגגישותי המדיניית שהוא ה
הדחיפות ןןם הנציב העל"ן ועוד רבית
� רבות מאיד, יבדו לכנ'ר כל השרים, כ
האחראים למדיניות הרשמית של הזי-
עם המנדטור... שנהן אה הכרזת בדפור.

�ץבלנו על כן .בזכותה" של המחתרת י
�, ביחס לשידורים את .השיטה האירופית'
ולתחנות רדיו. אבל, שכחו המגינים על שי
טת המונופולין הממשלתי ברדיו והסתמכנ
על הדימוקרטיה הבריטית, כי שם ניתנו
רשות הדיבור גם לאופוזיציה, כי שש א*
שירוש המונופולין ניצול הרדיו לתמיכו

בממשלה.
אצלנו המונופולין הוא מלא. אף בשי
דורי התמציון; מתגובות העתונים משליכינ
�עתה של האופוזיציה — של תנועו הס על )
החרות. העת*ן .חרות" לא ייזכר ולא ייפקד
וכפי שנוהגים בשידורים — כן נוהגינ
גם ביחם למועצה הצבורית יעניני הרדיו
חצא ח• שהוקמה זה עתה. גם שם אסור ש"

שהו, אשר קשר לו עם תנועת החרות.
גם בענין זה נוהגים כנראה לפי העקרו
של מונופולין. מונופולין של אנשי שלו

מנו.
בן יצחי המלחמה הפנימית באנגליה מתגברת

ג ר ב נ י ר ג  .*I מאת סופר חרות בלונדון
? כיצד תואלס תעשית הפלדה
תכנית הממשלה להלאים את תע�
שית הפלדה נתפרסמה בהצעת "חוק
הברזל והפלדה"., שתובא לאלתר בפני
הפרלאמנט. התכנית היא, שהממשלה
�ידי תקבל לבעלותה 107 חברות, על
מסירת מניותיהן למוסד ממשלתי
חדש, ששמו יהיה "האיגוד לברזל

ולפלדה בבריטניה".
לפי הצעת החוק. תורכב הנהלת
ועשרה חברים. �ראש ' האיגוד מיושב
�ידי הממשלה ויהיו שכולם ימונו על
כפופים במישרין למיניסטרייון האספ-
כדוגמת פעולות ההלאמה קה. שלא .
ל�ידי ממשלת ע , לכן שבוצעו קודם 
הלייבור, תימשכנה 107 החברות, שה-
בעלות עליהן עוברת לממשלה, להת-
קיים בתורת גופים נפרדים תחת
ההנהלות והשמות שבהוד.. כן תינתן
— לפי הצעת החוק — הזכות לחברות
להתחרות זו בזו ולשווק בעצמן את
תוצרתן. הון המניות ששולם <£זל 107
החברות הוא 200 מיליון לירות בקי-
. ומספר עובדיהן — 300.000. רוב
בעלי המניות יקבלו בתורת פיצוי
מניות של האיגוד לברזל ולפלדה
הממשלתי, שעל גורלו לא תהיה להם

שום השפעה. •
לפי ההצעת החוק נקבע יום הרא-
שון למאי של שנת 1950 כיום שבו
תושלם העברת תעשית הפלדה לבע-
לות ממשלתית. אך שבועות מעטים
נבדלים, בין יום זה ולבין המועד
החוקי של הבחירות הכלליות באנג-
ליה. אולם ייתכן מאוד שממשלת
הלייבור תקבע מועד מוקדם יותר
לבחירות, שיש בו כדי לפייע לנצחון�

בחירות של הלייבור.
מפעלי�תעשיה מסוגים .וממיטים

בעית יוון בבקורת חריפה כלפי השל-
טון הקיים. ואחת הדוגמאות 'היא של
מר אוואט, שר החוץ האוסטראלי שב�
עצרת האו"מ התקיף את שלטון יות

הנוכחי באופן חריף ביותר.
ז) העובדה, כי ממשלת אתונה
*צרה קשרי ידידות טובים עם הפאו�
דאלים והריאקציונרים השולטים במז-
רח התיכון, עם מי שהיו מעדיצי היט�
לר וכרתו' למעשה ברית עם היטלר
חדש — עובדה זו אינה לכבודה, אך
: אופינית היא על פי הפתגם הידוע

תאמר מי ןדידך ואדע מי אתה.
אנו מצטערים שאין בעם היווני
י אנו מאחלים לו שלטון של שלום בית
חרות, של צדק, של דמוקראטיה

ושלום. !

שונים. ביניהם ליציקת פלדה וביניהם
להפקת מוצרי פלדה נמנים על 107
החברות שתואלמנה. אולם המפעלים
לייצור מכוניות הוצאו במפורש מכלל

החברות, שהלאמה חלה עליהן.

השמרנים' מתקיפים את תכנית
הממשלה

החובה שהוטלה על ענף תעשית
הפלדה. העומד להיות מולאם, צוםחה
בהוראה כללית זו: "לשאת[ באחריות
למען שיטה, שתהיה יע"ןה ביותר
לגבי טובתם של האינטרסים הלאו-
מיים". הדעה הכללית באנגליה היא.
כי הצעד שעשתה הממשלר בהלאמת
תעשית הפלדה אינו אלא צעד נוסף
המוביל בהכרח למדינה ק אופראטי�
בית ולדיכויים של זכויות הפרט, של
החופש ושל היזמה. עיקר הביקורת
המוטתת עכשיו לגבי הצעת החוק
וע מכוחה היא, שהממשלה עשויה לגו
ים בדרך של תעשיה, שכפי שמניד
. ברוב כלל, היא מנוהלת בשעה זו
כשרון. עם זאת אומרת הבךקורת. כי
ההלאמה תאפשר בידי הלייבור לספק
כש� משרות לאנ"ש, ותהיה מידת איי
רונם <אשר תהיה. העתונות האנגלית
מעלה נימוקים משפעים נגד הליאמת
תעשית הפלדה. שתשמש נושא עיקרי
במלחמה הפוליטית בחדשים הבאים.
ה"טיימס" מגדיר את תכנית הממשלה
כמעשה, שבא להגביר את חוסר הבט�
חון ואת ההפרעות בשדה התעשיה
ולהוסיף נופך של מרירות לוויכוח
הפוליטי והצבורי. "דיןלי טלגרף" או-
מר כי הצעת החוק היא "מטורפת".
: "תכנית מעין העתון מוסיף ואומר
זו עלולה לקום רק במוח, שהוא חולגי
מבחינה פוליטית והיא איננה אלא
חבלה מכוונת". "ניוז�כרוניקל" הליב-
רלי טוען "הצעת חוק זו אין בה מאו-
מה כדי לשפד את סיכויי התעשיה
וכדי להוסיף לפיתוחה. וקרוב לודאי
שהתכנית תגרע הן מסיכויי התעשיה
והן מפיתוחה. צעד הלאמה זה אינו
עשוי ללמד זכות על ההלאמה ואינו

עשוי להצדיקה".
"דיילי הראלד" הסוציאליסטי מע-
לה סניגוריה חלושה לזכות תכנית
ההלאמה וטוען, כי בכוחה לשים קץ
לשיטה של מניעת סחורה מן השוק
. מסולים. אולם אין למען קיים מחיר
העתון מוכיח בעין. כיצד שיטה זו
פועלת בהוד. וכיצד ניתן לנצחה בשל�
�ידי הנהגת תעריפים לגבי מות על
- פלדה הבאה מחוץ�לארץ והנתונה לפי

קוח ממשלתי. ו

כפיה להעלאת פריון העבודה
ועדה משותפת של מועצת הפחם
ושל איגוד הכורים פרסמה גילוי דעת.
בו היא קובעת. כי תעשית הפחם
המולאמת נכשלה בתפקידה לספק
פחם די צורך לאומה. הועדה תובעת
עונשים חריפים ביותר כלפי פועלים.
שאינם עובדים די צורך, שפוסחים
על ימי עבודה, ושאינם נלהבים לש�
עות�עבודה אריכות. 'ועדות מיוחדות
תוקמנה בכל מכרה ומכרה, למען טפל
בכורים הפוסחים על ימי עבודה. הצ-
עות אלו מבליטות את העובדה האי-
רונית, כי דוקא הסוציאליזם של הליי-
בור הוא שהביא את הכורים הבריטיים
�הכפיה, שלא היה אל מתחת לשוט
נודע בימות הבעלות הפרטית. הצעות�
כפיה אלו עשויות להגביר בין הכורים
את מספר התומכים בהורנר, מזכיר
איגוד הכורים. שהוא קומוניסט מובהק.
בין הורנר ולבין ראש איגוד הכורום.
האינטיקומוניסט לובטר נפלה לא מכבר
קטטה. בשעה שהועד הפועל של איגוד
הכורים, גינה את ההצהרה שמסר
הורנר לבורים הצרפתיים, ושבה הבטיח
להם, כי הכורים הבריטיים יעזרו לבו-
רי צרפת, ממש בשם• שהללו עזרו
למרים הבריטיים בשנת 1925. ההב-
טחה של הורנר וההצהרה שנלותה לה
� �ידי הועד הפועל של אי הוכרזו על
גמר הכורים בתורת נוגדות למדיניות
של האיגוד ובתורת נטילות סמכות.
הכרזת הועד הפועל המדברת קשות
בהורנר הוסיפה ואמרה כי "הישנותה
של התנהגות כזו לא תיסבל". זלורנר

הודיע, שאין בכוונתו להתפטר.

ציד על נגועים "במינות
קומוניסטית"

פוליט, המזכיר הכללי של המפלגה
הקומוניסטית הודיע, כי ממשלת הליי-
בור שהשפיע על קונגרס האגודות
המקצועיות באנגליה ועל איגוד הכו-
�ידי רים לגנות את הורנר מגלה על
כך שהיא מכינה התקפה חדשה על
השכר ותנאי העבודה של מעמד הפוע-
לים וכי קונגרס האגודות המקצועיות
חש לעזרת הממשלה על� ידי תביעתו
לערוך ציד על הנוגעים במינות קו-
מוניסטית, וזה למטרה להקל על הממ-
שלה לבצע את מדיניותה". פוליט,
בדברו בשם המפלגה הקומוניסטית,
התרה בפועלים הבריטיים, כי בעתיד
הקרוב יצטרכו לעזרה ולסולידאריות
בינלאומית, ממש כשם שהכורים הצר-

פתיים זקוקים לכך כעת.

ביקור מרשל בלונדון
נ במין מנסה לחזק את עמדתו
�ישראלית של מארישאל האנטי
נברג — — מאת סופרנו בלונדון א. גרי

מארשל, המיניסטר לעניני חוץ של אמר'
קה, אשר ביקר בלונדון יחד עם אשה
לבילוי סוף השבוע. יחד עם השגריר ביגלא
ציין בשיחה! עם עתונאים כי הביקור נוש
אופי פרטי. אולם נודע, כי בשעת ביקוו
�רשמיות עם בווי היו למארשל שיחות בלתי
ואסלי. במנךון סבורים, כי הביקור הו
פרי יזמת •בווין, שביקש למצוא "אויר
מתאימה- למען נטוע בדעתו של מארש
ועל�ידי כך גס בדעתו של הנשיא בעתי
בארצות הברית תכניות בריטיות מסוימוו
שמהן נוגעות גם למזרח התיכון. מניחינ
כי מיניסטריון החוץ הבריטי שקוד ע
תכניות ^זל מניעת כל סיוע כספי לישרא
מאמריקה וכן על תכניות, המחפשות שאמ
ריקה תנקוט עמדה אדישה לישראל אחר
הבחירות מה• שיאפשר בידי אנגליה לפתוו

כלפי ישראל בפעולות איגד, גלויות יותר.

צרור שקרים וקיתון שטנה של עתון מתבוללים
תחת הכותרת "הארגון — הסכנה ו
הגדולה" מפרסם "אופבוי" עתון המת-
בוללים גי,'•וצאי גרמניה המופיע בנהו
יורק ריפורטז'ה ארוכה על אצ"ל, טי-
בו ומעשיו. הריפורטז'ה אינה פיין
עטו של סופר "אופבוי". היא נובעת
ממקור, "מוסמך" ביותר -!- משליו ו
המיוחד של "הועד האמריקאני למן ן
ההגנה". שבא לארץ על מנת לראוי;
את מציאותה ולתארה אל נכון בפו י
� �קאמריקה. והנה £דב  הקורא היהודי 

רי השליח המיוחד •על אצ'יל.
"כשהגעתי לארץ, לפני עשרה
ם, לא היה לדידי •השם אצ''ך

'
ימי

י. שופמן

אלא הגדרה מעורפלת ושמעו
של מפקד אצ"ל, מנחם בגין, לא
הגיע מעולם לאזני. אולם למן
יום בואי לארץ למדתי רבות."

: . לכך והנה ההוכחה

? מה פעל אצ"ל בירושלים
"בירושלים היו אנשי אצ"ל
המסיתים למאורעות. אך אחרי
כן נמלטו על נפשם מן ההמונים
הערביים. היה הכרח• להזעיק ב-
אופן דחוף את ה"הג-נה" למען
כבוש בחזרה את העמדות שניט-

שו על ידי אצ"ל".

אלה תולדות כיבוש יפו**
"ביפו פתוח אנשי אציל קו̂ח

עת בהתקפה. אולם לא עצרו כמ"
להתקדם בשום גזרה עד שהיה
הכרח להזעיק את ה"הגנח" פדי

, להצילם"1
באין יכולת לחזור בלי סוף על הש-
קר של הצלת אצ"ל על ידי ח"הגנה"
מוציא השליח המיוחד דיבה נוספת

מאמתחתו.
"ולא זו בלבד שאנשי אציל
נסו על נפשם, אלא שהם אשמים
בפשע, שאין דומה לו לכובד"
לגבי לוחם עברי — הם הפקי-

! רו את נשקם לאויב

במה בכל זאת מצטיינים
? אנשי אצל

�סמך רשמיו שלו ועל סמך על 
אינפורמציה "מהימנת" של מפקדים
בצבא מתארי השליח המיוחד את הצד
י שבו יצא מוניטין לאנשי ד י ח י ה

אצ"ל.
"אנשי אצ"ל קנו לעצמם טז�
ב* ל  ש ם  י ל י י ח ניטין בתור 
ה (הפיזור במקור, פ ק ה ת י 
המעת') ובידי להעיד כי גדולה
הצטיינותם בשדה זה. נערים ונ�
ערות אלד, מגיל 10 עד 20 פוס*
עים גאיונית בחוצות ת"א כשהם
מזדיינים י מכף רגל ועד ראש,
מתיהרים במעשי גבורתם ושו-
הים בצורה נפרזה. אולם נערים
'ל, דומיה ונערות אלה של אצ'
אפיינית יורדת עליהם בשעה ש�
� ידם צצים בהורי הפלמ"ח מגוד יי
לי הזקן, שבאו זה עתה מגיזרות
� החזית. ברגעים מאין אלה סוב
רים אגשי אצ"ל כי המוצא הטוב
� ביותר הוא, שימלטו בכל המהי

ריר"".

ואף על פי כן: אצ"ל סכנת
לשלום העולם!

אחרי שהשליח המיוחד לא הש-
איר מתום בגוף האצ"ל, אהרי שאשת
את חייליו כעפרא דארעא !שהרי חיי-
לים אלה תמיד נסים על נפשם א0

, מערבי יפו ואם — להבדיל — מאנשי
פלמ"ח) הוא בא למסקנה מפתיעה —
שאצ"י' זה סכנה בו... לשלום חעולס

כולו. \

ה*אמת>> על אצ"ל בפי ..אףפבוי" הניריורקי

מלתמה ללא סיכון
� חברת ביטות למתקיפים או"מ 

הרעיון היסודי בכל ביטוח הןא
את סיכונו של היחיד במקור. ' להקטין
אסון. האמריקאיים הגיעו במקצוע ה
ם לשיאים די משונים כשחברותיו
ביטחו את חיוכיהן של שחקניות' *ו
� קבוצות קדורגל — מפני מפלות בתה
רויות. אך כל השיאים הללו הם כאין
� וכאפס בהשוואה להמצאתם של הבקי
ז: טים בקבעם לאו"מ תפקיד חד; 
להיות חברת 'ביטוח למתקיפים, בתנ*י

שהמתקיפים יפעלו בחסות בריטית.
סוכני הביטוח הבריטיים !קלי:�
�זים וגלובים למי! י- טוניס. קורי^ברי
הם) פיתו את הערבים כי הגם רשאים
להתקיף את היהודים. ששום דבר רא
; יאונה להם. אם יצליחו בהתקפת^
�ר. ואם חם והלילה, יספגו מכות, חב 
הביטוח "או"מ" בערבדן מוגבל מא ד'
שבחבר מנהליה יש לבריטים דלה
לה רבה, תכסה את כל הפסדיהם. במ
אחת הבריטים הציעו לערבים חידיש
שלא נשמע עד כה בתולדות העמי:!

מלחמה ללא נל סימן.
למל, מהססות אומות העולם להס ז-
יף ? מכיוון שקל להתל בן- במלחמה
יל : ידוע מי מתד בה, אך 1קשה לסיימה
בה, אבל מסופק הדבר מי יזכה פה.
� ובמיוחד מסוכן הוא מצבה של המזי
נד. מתקיפה, במקרה שהיא נוחלת מס�
לה — כייון שאז רשאי הנתקף לנהוט
ועונשין' עי "" - כלן פעולות תגמול

מתקיף יכנע.
והנה החליטו הבריטים להפוך את
קין על כך שאך� סדרי העולם. אין הויי
צות�ערב השכנות היו המהקיפית נוגד
מדינה ישראי' הרכה. אר או 'מ לא
נקף אצבע כדי למנוע את הפלישה
לארצנו, ולהחזיר את הפולשים לגבו-

לות מדינותיהם.
וכשלמרות כל האיחוליס ומשאיות
עם ון.גויים, התחילו היהודים להשת�
� לט על המצב. או"מ, אותה חברת הנ:י
לת טוח למתקיפים הערביים, בהשפ
סוכנה הרם והנשא, היא בריטניה
הגדולה. הוציא צו הפסקה — ומתקד-

מות היהודים* נע*רה.

/ נגמר תאריך ההפוגה הראשונה
ונדמה ה�ה לבריטניה שהערבים כוחם
גדל ביחס ליהודים ומותר לנסות
שגית את מזלם של צבאות הפולשים.
וכששוב התברר, כי יד היהודים על
העליונה, שוב רץ הסוכן, — בריטניה
הגדולה. —י אל חברת הביטוח למת-

."! קיפים ושוב ניתנה הפקודה: "עמוד
אז התחילה סידרת התגרויות ני'
יהודים. והיות. וביזמת הסוכן, הכריזה
חברת הביטוח- כי אסורות פעולות
תגמול ייהפרות ההפוגה ולהתגרויות,
היו גם המבוטחים וגם הסוכן וגם
הברת הביטוח שקטים ובטוחים ששום
דבר לא יאונה למהגרים. עד שפקעה
סבלנותנו והראינו למצרים את נחת

זרוענו.
שוב התערבה חברת הביטוח למת�
קיפים\ ונתנה צו הפוגה, והסוכן אשר
� מסר את הפויייםה לפולשים יצא בתבי
עה שימלאו את תנאי הביטוח ויחזירו
עמדותיהם אשר היו את הפויש"�ם יי
בידיהם בהתחלת הפלישה. .ומכאן יו-
צא שתהיה אשר תהיה התגרותם של
הפולשים. ואף אם יצליחו היהודים
, שטחים �דם לכבוש בחזרה בקרבגות
מידי המתקיפים. הברת הביטלה תשים

את כל הישגיהם לאל.
וכל המשחק מתנהל לפי פללי
לי. וצריך לדעת. כי המשחק האנג
: שיטה ייאנגלים שתי שיטות במשחק
אהת כלפי פנים. לשימוש בין האנג�
לים לבין עצמם בלבד, והיא נקראת
. "•'(!!!ק-ז!*'", כלומר "מש- בלשונם
� ; ושיטה שניה לשימוש ני חק הוגן-
הסם ?ל האנגלים לעמים אחרים.

: הנקראת בלשונם
"1036 "ס'{ — 8.11'} :ן!I *•1 — 1>£י.11<"

: "איך שלא תשהק, אני אזכה כלומר
י" האנגלים רוצים שלפי ואתה ת5מיד
השיטה הזאת יתנהלו העניגים גם
במלחמה בין היהודים לבין הערבים.
ולתוך המ?זחק המביש הזח היא סוח-

בת את או"מ.
ונכון הדבר, רעיון האו"מ הוא
רעית דומה לחברת ביטוזו, אבל חכוו�

נד. היתה — לביטוח העולם בנאי
מלחמה ולהענשת מתקיפים ע"י כל
�ם. כדי שלא יהיה חשק לא אומות העוי
למתקיפים אלה ריא לאחרים להתחיל

שוב במלחמת.
השאלה היא, האם מופן או"ם ל•�
לא תפקיד מכובד זה. או שהוא עומד'
ביזמת הבריטים, ליהפך לחברת ביטוח
למתקיפים, גדי לשמור להם לבל יאו�

נד. להם כל רע.
הימים הקרובים יתט• • ל* *ת
התשובה, וניע מ* וון המסקנות שיש

לוביק ממני*.

̂ז"י ז, י ממי ל)מד ה
, הקשורה עם בעתונות חלפה ידיע̂ו

!גל המאסרים האחרונים.
.אסרו אות* אם יש לכם דבר נגדי,
ואם לאו, חדלו להטפל אלי'' — כך
י פנה לשלטונות מר עזרא (וישלזון,

�אביב, באמצעות < מרחוב שינק̂י בתל
*וה''ד ם. זליגמן.

� סר פישלזו{ סיפר לפרקליט כי לפ
" 1י זמן מה מניעו לביתו אני זי צב>ן
ומשטרה וערפו חיפוש. הדבר היה
גשעה 3 בלילן! והמחפשים לא מצאו
כלום. אחדי .יומיים באו המחפשים
שנית בשעח 3 בלילה וגם הפעם חזרו
.,] גם הוא ן כלעומת שבאו חיפוש שלישי
באותה שעה, נערך אחרי עוז; יומיים.
ף מר פישלזין] מביתו

י
הפעם נלק

י והובא לבנין ההסתדרות ברחוב אלנבי.
; הובא אל אדנ! שישב בראש שולחן
: .אנו רוצים שתעזור ו ופנה אליו ואסר
| לנו באינפורמציה'. הנעצר השיב. כי
הוא אזרח נאמן למדינה ורוצה להיות
חפשי כלי להתערב בעניניק משטר-
י חיים. אחרי ד}ן ודברים הורשה לחיזור

I .1 לביתו
כעבור יומיים הגיעו ןזמח^שים
, ברביעית לביתו והביאו אותו שוב
<אותו בנין ואל אותו אדם. האיש �  :
?הוא חזר ע< דרישתו שפישיקמן יעזור

: .אני הוא לו במסירת ידיעות והוסיף
הכוח בארץ ואתה מוכרח לעזור לנו
גצר כי אתה מכיר את אנשי לחייי. הנ
יצה חזר על עירובו ואמר כי אינו ר
ולהיוח מלשין, הושיט את ידיו לח •קר
: .אם ברצונך, אסור אותי ולא י ואמר
� תרשה לי ללכת". גם הפעם הוחזר סי
שלזון לביתו. הוא פנה לעו"ד מ..
זליגמן אשר יפנה לשלטונות בבי שה

. לחקור בעגין ולשים קץ להטדדותי
בזמן החטיפות הידועות נחטף נם
�בר פישלזון מדירתו ברתוב גורדון. ה 

היה לפני כשלש שנים.
למקרא הידיעה הכרוניקלית זזו,
כאילו תהום פערה את פיה מתחת ל לגי-
:יד לים של כל אחד ואחד מאתנו; מי י
עפר מעיניכם, הר$ל, נורדאו, ד בו�
טינםקי, תרומפלדור, לילינבלום ו; 'אד
? האם זהו ח;יום אבות חולמי ציון
בת ? האם לש מדינת היהודים שלכם
ציון זו הזיתם והקרבתם את חיי!ם?
האם חלמתם באחד מחלומות הבלו ות,
שמדינת ישראל תהיה מבוססת על
סחיטת ידיעות בנוסח הממשלות הטו-
'ע! ! רבש טליטריות, בנוסח הגסטאפו

...? עד היכן הגענו

בעית אבו-גוש
ולה המזדמן לניםוע עכשיו מהשו
לבירה, כלומר מת"א ירושלימה, או
להפך, יראה משני עברי הכביש ו""רך
בורמה", כפרים ערביים מהם מוזנזים
מתושביהם מהם תלי חרבות., ורק ':פר
ערבי בכל הדרן)' עומד על תלו. תוע ביו
הערביים נראים, לכשהם עסוקים איש
. איש החיי יזם יום שלו, באין מכלים

דבר. כיצד קרה• הדבר י האם קרה הד-
בר תודותולפעולת ההסברה של אנשי
"ברית שלום" וגלגוליה השונים י לא
יבדית שלום" ולא תודות

תודות ל"
ל"אחוות 1,נמים" לא הלכו ערבי אבו�
גוש, כלומר קדית�יערים, בדרכי שאר
הערבים אשר מימין לירדן, במידה
שהוא נכ&ש ע"י צבא ישראל. כפר
אבו�גוש נשאר על יתלו תודות לפעו-
לת המחתרת העבריין! הלוחמת. לא
בשקלא וטריא באיזו מידה י נכנם בזה
פעולה זו היתד, נחוצה לנו או לא נחו-
: צה... אבל האמת צריכה להאמר
אחוות עמים" "ברית שלום" נכשלה, "
י נכשלה, אבל פ^גולת המחתרת בקרב
הערבים נשאה פירות מםויימים. ואנו
חוזרים ומדגישים, שאין אנו באים לדון
, בזה, אם אלה הם ..ענבים'' או "באר�

שים"...
בכפר אבו�גוש חי השייך הנושא
ל וללח"י את שם הכפר, שסייע לאצ"
בימי המלחמה נגד הבריטים. והנה עם
ההיםול הרשמי, מטעם הממשלה הזמ-
נית שב"קריה", את לח"י ועם המא-
סרים ההמוניים עם רצח בלנדוט, נא�
סר גם אבו�גוש. לפי הידיעה, שחלפה
בעתונים, הוא נשלח למחנה של שבת

יים ערביים. ולבנו ערל מלהבין אתי'
כל הטעם ואת כל החכמה המדינית.
הקשורה עם מעצר אבו�גוש. אין אנו
יודעים בשל רד, ומדוע נעצר אבו�
גוש, כשם שבין לא נבין לסיבת המע�
ל ,*נז צרים ההמוניים בלי"ר עש אשמתם
נודדים אימינים, שידם היהה בברנ�
�כוש י דוט. מדוע נאסר או נעצר אבו
האפ נאסר בשל היותו ערבי והלכך

? אם הוא חשוד לריגול לטובת אויב
כן הוא דבר. מדוע כה איהרו במאס�
רו? אכן אבו�גוש לא נאסר בשל הש-
תייכותו הלאומית, אלא בשל השתיי-
�גוש , נעצר או כותו המדינית. אבו
נאסר בשל היותו חבר לח"י.
ואם אמנם כך הוא הדבר, הרז שצריך
היה להחזיקו בקרב עצורי לח"י ולא
בקרב השבויים הערביים. אלה נלחמו
בנו. אבו�גוש לא נלחם בנו. דינו של
אבו�גוש לא )כדין שבוי מלחמה, אלא

כדין עציר או1 אסיר פוליטי.
הממשלה הזמנית אינה פוסקת לד-
בר על ידה השלוחה לשלום לעבר הע-
רבים. אין אנו יודעים דבר על הצלחו-
תיהם של שר המיעוטים, של שר הד-
תות, של שר העבודה על התעמולה
בקרב הערבים. לעת עתה ידוע לנו,
שהיה לנו ידיד כן בקרב הערבים
�גוש. והנה נעשה [הכל מטעם ושניו אבו
אכזב את הידיד המשטר הטוטליטרי ל

הזה."

תורת הגזע. אבל מאןדך�גיםא
נות גילו צאו וראו כמה מידת סבל
טין, העומד מאחריו, ל השיפוט והש
במקרה משפט הריגול. רוב הנאשמים
ן שוחרר חלקו לפני הביריך המשפטי
�ור המשפטי. ירק וחלקו בשעת הכיי '
אחד האנגלים, שנאשמו בריגול לטובת
האויב, נמצא אשם ונידון ישבע שנות
I מאסר י^אחר, ולפי פקידת הממשלה,
הוסרה ממנו האשמה בעיון: השתתפות
בפיצוץ רחיב בן�יהודה. וכך הוא הד-
כשעל ספסל הנאשמים יושבים -בר, ל

גוייש.

וזה לעומת זה. איזה חוסר סבלנות,
איזו מידה דגושה של שרירות טוטלי-
טרית, גילו ומוסיפים 'לגלות השלטון
נות, עם הדיקטטור בראשם, במקרה•
לח"י. לאחר רצח ברנדוט, אשר שד�
החוץ של ,.הקריה" כה הרבה לבקרו
קשות, נערכו מאסרים המוניים שרירו-
תיים. המאסרים נערכו ללא הקירות
מרובות. ברור, שבאם אורגן הרצח,
הרי שידעו עליו והוא הוצא יוזם
והוצא לפועל ע"י בודדים ולא בידי
מאות. ראות הנאסרים, מיד אחר• הר-
צח, בוודאי נודע להם על המקרה רק
לאחר מעשה. כשם שלאתר מעשה נודע

על כך לנו, שלא הירתברי לדדי.
מדוע הוא יותר מד גורלם של
מאות אנשי לח"י, או שהנם אנשי לח"י
ייסי דעת הש"י, מגורלם של י גויים
!), בריגול חשודים (ללא השד שוא
? התשובה על שאלה זו לטובת האויב
היא פשוטה עד למאד. הכא יהודים,
התם אנגייים. וב"קריה" נוהגים לפי
הסימן הגזעי. אבל בל נהשוד את הטו-
טליטריות של מפא"י בנוסח הטוטלי-
טריות של הנציונל�סוציאליזס הגרמ-
ני. במפא"י מנסהיס את תורת הגזע
ן בצודה הפוכה. ההיטלראים נהגו להקל
כלסי גרמנים ולהחמיר כלפי לא�גרמ�
י נים ומכל שכן יכלפי יהודום. הבן�
: הם ! גוריונים נוהגים! את ההפך מזה
פי גוייים ומחמירים, מאד ן מקילים כל
י מחמירים. כלפי יהודים. בקיצור, תו-

רת הגזע, אבל מאידך�גיסא.

* . . א. גיא � י
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�ח• י  הג "בן הברית 
בפיליטון שלו מערב I שבת חאח�
רון עם מר י. נץ על העובדה, שאל-
ם — זה I "בן הברית י ב ער מלא ה 
הנשכח" שלנו — המסרבןם בעקשנות
! אלמלא ובתוקף להסכים לכל פקרה
הם ועקשנותם לא היינו בארץ היום
למדינה עברית ולא ד.יינ!ו מרחיבים

את גבולות "החלוקה". .
והדי דוגמא אופיינית לכך במאמ-
רים הראשיים ב"משמר* וב"הארץ"
מגליון מם ג', המוקדשים לשהרור

הגליל. —
! — .- — ואכן הארץ' כותב
�כריחו אותנו, כן הכריחו אותנו לה-

כות אותם אחד אחרי השני"...
: אך לנו אין בוץ� "משמר" כותב
רא. אין לנו ברירא אלא להדוף באמ-
צעים צבאיים את ההתנקשות שסכל�

נוה קודם לכן בדרכים מדיניים"...
- י ר ב ן  י א ו א ו ת נ ו...  ח י ר כ ה
ר א... כן, ככה יכריהו $תכם גם להבא,
ולא תהיה לכם ברירא. בעל כרחכם
•תעמדו מול ההתפתחות ההיסטורית
אשר ת ה כ י ם אתכם לראות בהקמת
מדינה עברית שלמה משני עברי היר-

� י ש ר א ל. דן — מדינת א ר ץ 
כשם ש...מסכנים שכמותכם, הוכ-
ת .ב ר י ר א" להכיר י ל ד ב " -חתם 
ככלל בצורך ב"מדינד. !לברית" (שו-
י !יניזם). צבא עברי (מילטריזם) משטר

!וכוי. עצמאי ;פאשיזם)... וכו'
כבוד ותהלה לבן הלרית הנשכח"
ח ו"אינו נ|תן ברירא"... י ר כ מ ה  —

שיחדור וכיןוש
ה •ל- בישר "על ר ר ח ו ש מוקדן 
המשמר" לקוראיו בכותרת לידיעה
ה של העיר ע"י ש ו ב י כ שמסרה על 

הכוחות הקומוניסטיים.
, — הודיע ה ש ב כ נ באר�שבע 
"על המשמר" בכותרת לידיעה שמסרה

ר הנגב ובאר שבע. ו ד ח י ש על 
: הי- ואין כל פלא בהבדלי הניסוח
- ו ק ה ה מוסרת על  נ ו ש א ר ה דיעה 
, הקרובים מאד ן י ס ב ם  י ט ס י נ ו מ
ה י נ ש ה לעתון זה בעוד שהידיעה 
"גם" היא מספרת על .,משהו", אולם
לא כל כך קרוב כנושא שעליו דנה

הידיעה הראשונה.
. . ר. ש ושם שחרו ו ב י כ כאן — 

בר�מזל
בעכו. מספרים העצורים ששוחררו, '
יושב יהודי בגיל מבוגר למדי החשוד
בלח"י. כשנחקר היהודי הג"ל, . בתמיכה
ם ל ו כ ב הוא טען שהוא תמך בשעתו 
�באצ"ל. ועל כך הת- גם ב"הגנה" וגם 
: יהודי הלכה המימרא יבין העצורים
זה "הסתדר" מצוין — בכל שלטון

לא יהא בארץ — הוא י ש ב- ש
ו

"פירוק שותפות"
צירופן של שתי המלים הללו יחד
; מהווה "מונח מסחרי* רגיל ומקובל
שגי ם ו ח.ר י ם משקיעים כסף בעסק
ח כ6� י ו ו ר ה ל פרטי מסוים על מנת 
פים. כשהעסק "אינו הולך", מחליטים

על "פירוק השותפות".
עם המדובר ב"פירוק שות- פ ה גם 
פות", אף היא על בסיס מםהרי רחב
— הכוונה ל"שותפות" הזו שהיתר. קיי-
מת בין מפא"י' ומפ"מ. המונח המסחרי
ת ר ת ו כ "פירוק השותפות" מהווה 

� למאמר הראשי ב"על המשמר" מגל
^ון אתמול המוקדש שוב לנושא הבו'
ער של "ההתנקשות בפלמ"ח צפוד
!פשה של תנועת הפועלים" — הצ�

ח ה... ר פ פור אשר 
� | "למעשה כותב "על המשמר', זכי
;ו בא"י למעין חזית מאוחדת, שתנועיו
הפועלים לא הגיעה אליה ברוב האר�
ר עב מ ה  ג ר ח ^ות שהרי השותפות 
ם הצרו- י עי ו צ ק מ ה ם  י נ י ענ ץ
פים". '"עתה הוגפה היד על• השותפות
הזאת. הדבר ההל בדהיקת רגלי שות�
?ג העיקרי שן' מפא"י ב"הגנה* —

"לגת הפועלים המאוחדת"...
כן. הרבה יש לבכות ולקונן על
,פירוק השותפות" הזו שחרגה מעבר
ענינים המקצועיים". היה זה "עסק '

זוב" ו"מכנים" בכל השטחים...
ועתה — הולך אחד השותפים ו&ד

זרק את ה"פירמה"...

אדון מכובד וכלבלבו הקולני
� בבית מגורי נמצא כלבלב קטנסן, שקו
5ו חזק וצורם. מדי עברי במדרגות, פבלי
שים לב אליו. הוא מתנפל עלי בגביחח
קולנית, קופץ לכאן ולכאן סביב למכנסי
•מנסה לקרעם ולנשוך את רגלי עד לכאב.
איני מגיב על .פרובוקציות" של כלב-
לב זה. שכן בעלו הוא אישיות חשובת
שנימוסיה נאים ושהראתה •לי. מרצוגה
שלה, סבר פנים יפה ואותות ידידות. על
כן נמנע אני מלפגוע באותו כלבלב. מח-
שש שבעלו יראה בפגיעה זו עלבון בכ-

בודו.
ומאותה סיבה בדיוק אין עתוננו מגיב
על ההתקפות נגדו ונגד תנועת מחרות

מצד .קול העם".

קצר י
י ההודעה של המפקד המהולל פאוזי
אלקאוקג'י על נצהונותיז האחרונים
: "נוחותינו בחזית הלבנון אומרת

ו את קוי החזית"... ר צ ק !
ר את התאור ו צ י ק ב אם לסכם 
על הקרות האחרונים אפשר להמשיך

ברוח זו:
ו קצרו את קוי החזית, נ י ת ו ח ו כ
ו — קצרו את חייהם... נ י ל י י ח

וכן הלאה, וכן הלאה...

קדמה — שוב אינה מתקדמת
"קדמה" — ששמה ההולם ביותר
היה צריך להיות בלשון סגי גהור

"קדימה". בשים לב לעובדה שמדי י
פעם בפעם היא נעצרת לשם תיקונים
"קטנים" הגוזלים בם"ה כמה עשרות
אלפי לירות וכמה חדשי עבודה. '"קד�

ג

יייי י'י"• "י- י? ̂י יי- יי -,"יי,"- ."י

-.1^ ..^^.."
מוסרים. כי היא תיאלץ לעגון בג-
מל פיראוס, במשך חדשיים, לאחרי
ש"כוחותיה" לא עמדו לח להגיע מד

לנמל "גינואה"..
"הארץ" מוסר כי בחוגים הימיים
בחיפה "גברה הדרישה לפרסום הדו"ח
של ועדת החקירה שנתמנתה בשעתמ
� הנהלת הסוכנות לחקור פרשת ע"י

אניד. זו וכשלונותיה".
י ביותר. חייתי ש ע מ זה אינו 
מציע לפתוח כבר מעתמ בחקירות
ת שנקנו זין ו ש ד ח ה | בקשר לאניות 
עתה וכץ אלו שעומדים עדיץ לקנות.-

להצלת היהדות בארצות ערב
: במסיבת רבת משתתפים מכריז ם. בגי?

ו "עלינו לחפש כל דרך להוצאת אחינו מהתופת
..מרכז הס^ל והיורים היהודי נדד
� עתה לארצות, ערב. שם עומד עתה הר
געש העלול לפרוץ ולכלות את אחינו על
כן חובתנו הקדושה היא — הצלה דחופה
של היהדות בארצות ערב ועלינו לחפש
כל דרר וכל אפשרות בכוון זה" — הצהיר
מר מ. בגין יו''ר מרכז תנועת החרות
במסכה רבת המשתתפים שנערכה מסעם
� ושבה השתתפו "שנועה החרות
� ראשי עסקני ונכבדי בני עדות
הנןזרח כארץ ובהס ה-ה: ד"ר בכר
יקיר: גד עבו! שמעון מיאכי: נסים תגיר!
�ציון כהן! יום חכם שבילי: יצחק לוי; בן
�עמי: טוב משה! יום סוב מזרחי! עו"ד בן
� כהן מירושלים: אברהם מזרחי: יהושע יש
ראל, מוכתר שכ' "התקוה": נסים כהן!

רפאל נדב: ומאיר יושע.
.כשם שכל מדינה מפנה אזרחים מקו
האש הראשון, ציין מר בגין, כן חייבת
מדינת ישראל לדאוג לפגוי ארצות ערב
מיהודיהן הנמצאים בקו האש הראשון.
באירופה סבלו אחינו מפני שהיו יהודים
ותו לא, בעוד שבארצות ערב סובלים
אחינו ומועלים לגרדום כתוצאה של הת-
�ערביות לא רק בשל פוצצויות בו?טיות
היותם יהודים. נכון הוא שהם סבלו באשר
יהודים הם. אך היום הוטל בסמן שאלה
� עצם קיומם כתוצאה מהקמת מדינת�יש
ראל. הם מז]עלים קרבן עולה על מזבח
החרות העירית שמהם נהנים אנו, על כן
רב הוא החוב אותו חייבים אנו לאחינו

. י בארצומ ערב!'
המסיבה נפתח ע"י מר גאוני שציין
את• החרק החשיב שתפסו עמת המזרח
� בתנועת השחרור העברית בהיותה במה
תרת. וכן הציע לשלוח מחאות נגד תליתו
של היהודי טוסיק עדאס בבגדאד ונגד
� מאסר הרבנים הראשיים של הקהלות הי

הודיות בסוריה ועיראק.
הביע את תקותו שהנוכחים מר זאוני.
יסייעו להקמת הת915ה ויביאו עי"כ 'לשנוי

יסודי במדינה.
מר בגין פתח את הרצאתו בהזכירו
את זעקותיו ואזהרותיו של ז'בוטינםקי
לחסול הגולה ואת התפרעויות הזעם המעו-
שה נגד אזהרת הפנוי שהוא היה עד
להן בשעתן. עתה חפכו ארצות ערב למר-
כז הסבל והימורים ויש להסיק מיד שתי

מסקנות יסוד בשאלה זו:

א( התעוררות כללית שן העם כו-
� העולם ובעילר בארה''ב לו בכל רחבי 
� למען הצלת אחינו, לבל תחזוו שנית 1.א
דישות ששררה ביהדות האמריקאית (:ש-
נשחטו יהודי אירופה. וכשתנוא ההתעו-
קצוץ כנפי ררות תמצאנה כבר הדרכים י

מלאר הןות המתהלד בקרב אתינו.
: על זמשלת יש- 'כ)1 דרכים מדיניות
ראל להכריז על ?הודי ארצוו ערב כעל
אזרחי מדינת�ישדאל. לקבלם זחת חסותה
� ולשלוח התראה לשליטי ערב שבאם יית
�ישראל. ן נכלו לאזרחיה בכוח של מוינת
�1- יתקיפום. ויראו בפשעים אלה — סש�
�ק עי יי מלחמה. הערבים יודעים : י יד הצז
העברי מגיעה רחיק יהם 'הו שבי באזה-
רה זו. כן יש להעלות בעיה זו בפני כל
הגורמים הבין לאומיים. על ממשלת יש-
ראל לצאת בהאשמה גלויה :גד מדינות
ערב המודרכות ע'יי בריטניה בשל יחסן
כלפי האיכלוסיה היהודית ח! זרת .המגן.
ישגן גם דרכים מעשיות אחרו: שלא כאן
המקום לפורטן. עלינו לפעול יפי העקרון
של .כל המציל נפש אחת מיןיראל כאלו
קיים עולם מלאי' הנה אפשר להצילה אילו-
� פי יהודים הנמצאים בארצות י ש2
זצלה הג- נות , אם ;י אין זו ה
דולה, אולם היא עלולה לש<:ש כפתיחה

לה.
בעיית הצלת יהדות המזרח — הצלה
מעשית ומדינית — היא אחת הבעיות
הנובעות מהמצב הכללי הקיים בעמנו ובמ-
דינתנו. הקמת מדינה זו, שהיא שלב חשוב
מאד בהשגת מטרת עמנו קמה מחזון מע-
� כי בבוקר טים ודמי לוהמים. הרי אין לומ
: .אתמול לא עבות החליט בווין לעצמי
ביקר בארמון הנציב שלי ב>!ר"י יהודי
�גוריון. שתה עמו ת ז ואמר לו בשם בן
� כמה דברים מחוכמים ועל כן מהיום והל
אה אנו עוזבים את הארץ'' או אולי בגלל
גל התזכירים זועזע מר בוויןל המאורע קם
והיה לאחר מלחמה ממושכת שבה לקתו
ו וארגוניו. חלק כל שכבות הע6 על זרמ
אין אנו המונוסוליסטים בהש, ת המדינה.
למרות שמלחמתנו היתה הק2וה ביותר
לעומת היותנו נתונים לרדיפוי חוץ ולר-
דיפות פנים של הסגרת לוחמי נו. המדינה
לא קמה בזכותו של יחיד. קבוצה או

ז. ארגון — כל העם נתן למענ
I אעפ"כ המדינה איננה. לצערנו. נחלת

� הכלל. המשטר הקיים הוא של חזקה וחלו
קה. מצד אהד קמה שכבה של שליטים על
� הכל ובכל ומצד שני המון רחב טל נשל
סים. המחתרת מונה מאות קרבנות מלחמה
ופצועי קרב .אלפי אנשים שמסרו את
שניתיהם הסוכות ביותר להשגת המטרה
— אנשים שספלו יסודי נפש — הגדולים
מיסודי גוף. המחתרת העמידה את סובי
המפקדים בטקטיקה ואיםסרעגיה — והנח
ישנו מטה צבאי בישראל ואין בו אף
אחדי מאותו ארגון לוחם. שידע להתגבר
על מאות אלפי חיילים בריטיים במחתרת.
נהלנו גם מלחמה מדיגית — ולא בלי
הצלחה — גרמנו להעלאת הבעיה בפני
�לאומיים. הוא הדין גורמים מדיגיים בין
בהוראה. תחבורה. ארגון וכו'. ואין אגו
אפילו כותבים על כד בעתונגו. אין זו
שאלה שלנו דוקא (המשפחה הלוחמת) —
: לא יזכר ולא יפקד שמנו. אבל שם בקריה
� אד אנו לא נתלונן על .החפ'' — על .תפי
� שתם" הכל. גכונה מאד היא המימרה הק
צרה ורבת המשמעות .עבד כי ימלוך"
ואעם"כ שותקים אנו. מה בצע אם הם —
כדי לפייסנו — היו לקוהים כמה עשרות
בחורים שלנו ועושים אותם לםגגי סגנים
� של מפקדי גדודים. או אפילו של .םיניסט
� ? לא זה הפתרון לבע רים''. מה בצע בזה
. זה. שהדבר היהידי יה היסודית. מצב
הקובע אצל האזרח יהיה כרטיסו המפלגתי
הוא בלתי נסבל! זוהי דימורליזציה. מגב
זה לא יתכן לאורך ימים. אין שליטים
ונשייטים בישראל. לכולנו חלק במדינה

ובחרות ישראל.
משטר זה של .הלוקה" ו"חזקה" מהווה
סכנה חמורה לעצם קיום המדינה. לא על
חלוקה, אלא על רקע של תכנית מדינית
הן ביחס לצבא. מדיניות חוץ. כלכלה וכוי.
� — צריך להיות מבוסס המשטר. לא הכר
טיס המפלגתי הוא הקובע. אלא האינטרס
העליון של האומה. פתרון שאלת הצלת
יהדות ערב נעוץ בפתרון שאלת המשטר

הקיים.
עם צאתנו מהמחתרת היינו לתנועה
מדינית. כדי להמשיך את מלחמתנו בדר-
כים פוליטיות חדשות. טרם הושגה מטר-

תנו : ..מולדת שלמה ועם אחדי. — ולמען!
מטרה זו קורא אני לכם לפעול בצותא.

� עם סיום המסיבה הונח היסוד להקמת הלי
גר, להצלת יהדות ערב.

1 
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פתון חפשי, חד יםחרזזש בארץ ובעולם, מ!1ח לנזזזשבת�חרות •וצרת ןונזזז' יי
,תנועת ווחרותעזב' � דעת. רק חנזאסריס הראשייס וח 'נריפ 9ו עס0 טל ראש

I .ים *ת ועת הזערכת וחתנהנח•

חרזה !
!הרחיבו את ריבונותה ש< לא זו בלבד < ; נ1חוגותיו ?1ל צבא ישראל
חנו על שטחי בעלותה הטבעיית ו ההיסטון�ית, שלא זו בלבד שהעלו או נזד̂י
ים נ ודיני הולך ומתחזק — ה! קרנה של המדינה בעיני זדים זזפוווה לגוו
חנה הדרבי עצמו. עוד מוקדם להערין הביאו לידי תמוהות ממשיות גם בנ
באיזו מידה הרו|יקה השפעה זו ונה הן !;תמירות שהולידה לנגד עינינ
:רור לנל: ",ממשלת עזה'' הוכתה' מכו במחנה האויב, אבל דבר אחד כ&ר 1
*ות בשבועיים האחרונים ובטרם הספיקה להפוך גוף מזייני אמיתי עברו

;
| 

 י
מן.•העולם. ובטלה 

"ממשלת עזה" כשלעצמה ̂ל היוותה אף שעם סכנה רצינית לישראל
9*0 הקמתה היה סימן לאכזבת הפולשים להשיג את מטרתם בכוהותיהנ
הנםיון המלחמתי 4!אז ד.�!1 במאי הוכיח למדינות ערב הצבאיים בלבד. '
•י בנשק לא יצליחו למגר את מזינת ישראל וההתפתחות ,המדינית הוכיחה
'ני על אין�אונים צבאי זד. מוכרחות גם להת וסף תוצאות פוליטיות מדחיקוי
ל המדינ ל ח ה , למלא את  לבת: האפשרויות שנפתחו בפני מדונת יש *אל
שהתהווה באותם החלקים של ,ארץ�ישראל המערבית, בהם טרם הושלן

דחוק הישראלי החדש. !
, כאשר כלפי העולם החיצוני לא היז תוצאות כאלו היו בלתי נמנעו̂ו
נושא עצמאי, ל"הגנד," על החלק|ים מתפוסי 1 עדיין בידי הערבים. באין מוסז
ערבי מייצג את ערבי הארץ היתד. לאמיתו שלי דבר התקדמותו של הצב!
שליט וללז; בעל מוסמך. עם כל להט העברי התקדמות לשטחים ללא !
התעמולה העדבית�אנגלית אי�אפשר היה לנ תור את העובדה, שצבא עיראק
או מצדי על אדלןת אדץ�ישראל אימנו,אלא צבא פולשים זר, שזכותו שי

המותקף היא לגרשו ולסלקו בכל האמצעים.
ומבחינה זו היה ל"ממשלת ]עזה' ערך מםויים במערכתם של הסולשי!
ם את הזכות להלחם על אדמו הערבייס�ברישיים. היא נועדה להקנות לזר
 "^בא :שיחדור הפלשתינאי" למרוי

 של
הארץ, להניח יסוד לחידושו

כשלונותיו, וליצור סמכות מדינות ל4ין ודו:דים במוסדות הבינלאומיים עי
גורלה של הארץ ועל המתרחש בה. |

מבחינה זו הביאו נצחונותיו של הצב;1 הישראלי תמורה מכרעת
ה" למענן הן, נאלצו לבטל אי הפשלות ערב אשר הקימו את "ממשלת עז
 יזו, באשר עצם קיומ|, עצם מעמדן חייב זאת. בלעדי ביטוי

�תן בממשלה הכו
הוזכרה עמת כולן מחוסרי יכולת כלפי ה* בא שלגו, ולמען רכוש תמיכו
של הלגיון הערבי היו נאלצוח| להסכים י 'דרישתו של עבדאללה החוש
לעצמו ז|ת מקומה של !"ממגילת ץזה" כסי שתפס קודם לכן א . לתפוס
מקומו של הועד ו הערבי העליון.] עבדאללה הוא הוא הגורם הערבי המתכוו
ק, שאל תוך מרחביו התקדם צבא ישראל בשבועון י הר ל  ל ח ה למלא או/ 

מאחרונים.
אמת זו מוכרח להבין כל הרודה ב^מת ובתמים לחסל ?ל השפעה בריטי!
גארצנו ולהבטיח לנו ריבונות ו;:צמאות מלאות. אנחנו במו ידינו, בהכר!
שאנו נותנים לעבדאללה מחזקים גורם אשר בעוכרינו הןא, אשר מצר אי

ונעלינו ומאריך את תוקפה של ?השג ועת הבריטית בשטח זה של העולם.
ת רק שלב ראשון במערכה המדיניו חיסול "ממשלת עזה" חייב להיו
בידנו הדבר להפוך גם את עבדא^ילה ;'כלי ריק המחוסר קייום מדיני והמשול'

*/יאחזווו כלשהי במציאות האזור המורח�תיכוני.

ממשלח קיקיונית

בידידות
לעם היות:

אימול הודפם בעתוננו "מכתב
לעודד" מטעם הקונסוליה היוונית בי�
רושלים. המכתב היה נימוסי וגם הת�
גובה נכתבה לש^ז נימוס. ידוע ידענו,
כי העם היווני הוא ידיד נאמן 'ןעמנו,
שזכות�חאבות שלו עצומה היא, באשר•
בני יוון הקדומה תדמו• את התרומה
�ע, העיקרית לאומנות, לפילוסופיה, ל&ז
לספרות. אשד לתקופה הנוכחית לעו-
לם לא נשכת את חלקם של היוונים
במלחמה בהיטלד ובהצלת יהודי אי-
. דופה! וכמובן זכור נזכור גם א1(1 הת-
ערבות הפועלים היוונים בקפריסין
לטובת היהודים הסובלים במחנות

ההסגר הבריטיים שם.
למעלה מכל <£פק הוא, כי ההיסטו-
ריה יצרה קשר מיוחד במינו בין הע�
ופי ים התיכון, שכל מים השוכנים ב̂ז
אחד מהם, תרם. .את חלקו להנחת הי-
והציביליזציה הח- סודות של התרבות '
דישה. התקופה שבה בני ישראל,
הפיניקים והיוונים והרומאים יצרו ער�
מות קשות אחד נגד כי נצח ת̂ו נג̂ל
שני, —י�תקוסה זו היא ירושה משד

''•מפת לכל העמים האלה גם יחד.
לזכרונות הלדידיות ההיסטורית
ושותפות גורל יש ערך רב ונצחי, אר
לם יחסים של ממש תלויים בראש
ובראשונה במציאות ההדדי̂ת ואין זה
מעיד שיחסים אקה הם כשורה 'בשעה
שהנציג היווני בארצנו מזכיר, לטובת
ארצו, שהתנועה הציונית בה ן אינה
אסורה כגון במצרים או בעיראק. ומה
8לא שהקונםוליה עברה בשתיקה על
עובדת השמידה 'הקפדנית מצד( יוון
כדי ששום צרור של נשק ושום אוירון
לא יצליחו חלילה לעבור דרך י]וון אל
מיהודים המגינים על חרותם וחייהם.
ומכתב הקונסוליה לא היה יכול אלא
לעבוד בשתיקה על כך שאשתקזן, בכל
הזדמנות, בכל ה*יבעד, באו"מ הצביעה
יחץ יחד עם הערבים, ותמיד י אפילו
הצביעה נגד והצעות הפשרה" שהן
וודאי לא נועלו לטובתנו. ואיך :לעבור

בשתיקה על העובדה, שגם הפעם ב ע�
ת- צרת האו"מ, הנציגות היוונית מש
פת פעולה עם הדרבים ועם הבריט ם.
אין מנהגנו להתערב בסכםוכי�גית
של עם אחר, עתי,ק ונכבד. וודאי, ל1:נו
:ת [ ושפי מלא רחמים על הסבל הנורא
�ני הדמים האיומה ש|הביאו על�העםהי
המאורעות של השנים האחרונות. •מן
יב רב גתקשינו להביו במה עיקר הו
ו- ועם מי הצדק. אולם התפתחות הע
נים מעלה בפני המשקיפים על המאור�
עות ביוון עובדות, שקשה לא להוציא

מהן מסקנות: ן
א) עובדה היא, כיע המרד נמשך
בלי הפסק שנים רבות וקשה! להאמין,

שהוא כולו מעשה ידי סוכנים' זרים
ב) המרד אינו מוגבל לאיז רי
הגבול הצפוני. אחד ממקומות התנע-
רה החשובים שלו נמצא דוקא בסי 'ו�
פונז, בסביבה בך. *מודדים מנות? ים
�ה בהחלט מכל אפשרות לקבל עז 

זרה.
ג) הממשלה היוונית, אשר קבלה
:ה עזרה כספית נכרת מבחוץ לא עש
ית שום דבר כדי להביא לידי שןלום�נ
בדרך פשרה ז היא בעצמה סוס גת
ממשבר פנימי אהד למשנהו, ובו וד
שהקהל היווני אינו נותן בה אמון זל

ממש. , ;
על� ן ד) ממשלה זו הקימה בארצה 
טון המושתת עך תקנות חרום, על ן
I די�  � מצב צב"י, על תליות בהמון. על

ים, כך הפכה ממשלת יוון שלטון דמ
שהוא גרוע מכל הסכנות, שמפניהן
היא, לסי דבריה1 מגינה על העם זי-

ווני. י
ה) אין בידינו הוכחלת כי ד.עם
היו1ני רוצה בשלטון גנרל מרקו ם ו
אולם ברור, אחרי ארבע שנות ככעט
של המרד, כי ביוונים אינם רו: :ים

בשלטון אתונה הנוכחי.
ו) כל הגורמים שעוד לא נכ:סו
בהחלטיות למסלול הניגוד היסודי של
:בי "המזרח נגד המערב", נוקטים ל



תיאטרון

ר? מ סא
העך; 1!., .,גערת הפקר*

�אביב �8.30 בדוגרבי תל ב

בשדות"
�
יום ת' 4.11~7הוא הלך

�אכיב �8.30 במוגרבי תל I ב

במוצ"ש 6.11 2 הצגות .כזאת היתד•
�'א �9 במוגרבי, א �6.30 וב אמא"_ב

� 7.11 "כזאת היתר. אנזא'' יום א
�אבי! במוגרבי תל

"
היתה אמא-

"
יום ג' 9.11 .כןאת

�אביב במוגרבי תל

יום ד' 10.11 "כזאת היתה אכלא"
�אכיג •במוגרבי תל

הדך ביטדות-
" 

11.11 "הוא יום ת' 
בבית הפועלים, רמתיים

התחלת ההצגות הרגילוו. בשעה 8 בערפ

הצבא מבטל הזמנותיו בביךה
�למנות את מספר הוע- אין זה קל 
דות והמשרדים שנוסדו למען התפ-
קיד של קימום ירושלים. שכן הממ-
שלה וכל אותם מוסדות וחוגים הנוט-
לים חלק בהתחרות הנאצלה על הצ-
לת הבירה ביקשו להבליט את מסירו-
תם לתפקיד קודם על ידי הקמת מוס-
דות ומשרדים. אכן קשה למנות את
מספרם של המוסדות והמשרדים הללו,
אולם עוד יותר קשה היא מלאכתו
של מי שיבוא לחפש תיאום וקשר
בעבודתם. מי שבוחן את הדברים במ-
קום מגיע לכלל מסקנה. כי לעומת
כל ^צעד קדימה נעשות שתי פסי-

עות אחורנית.
משרד המסחר הקל על סוחרי
ירושלים על ידי שהקים בעיר סניף
למחלקה, המקצה רשיונות של יבוא
ושל יצוא. על ידי כך פטורים סוחרי
ירושלים מנסיעות מיגעות לתל אביב
וציפיה ממושכת במשרדים למיניהם.
לעומת זאת באה האפסנות של הצבא
וביטלה את ההזמנות למוצרים טכ-
ניים, שמסרה למפעלים בירישלים
והעבירה1 הזמנות אלו למפעלים שאי-
נם בבירה. והתוצאה היא. שבבתי הח-
רושת הללו בירושלים שהיו מועסקים
בהזמנות אלו זמן ממושך, נשארו עוד-
פים של המרי גלם, שנקנו לצורך
זה. המימון של רכישת חמרי הגלם
,ת .נ! כ? ו  . ו . . . ב  "._ 
מן הדברים הקלים ומאחר שטרם הו�
סיעו לקוחות חדשים למוצרים מהמ�
דים אלד, הוטלו המפעלים האמורים

למצב 'כספי קשה.
: מצד אחד נשמע שפע של ועוד
דיבורים על הצורך הדחוף להחיות
את הכלכלה בירושלים ותכניות מתכ-
ניות שונות בקשר לכך צצות כפט-
: אולם מצד שני בא המ� ריות ממש
פקח על כח האדם. גוזר על כל בני
48 — 81, שאינם בצבא, שיתגייסו
לעבודות חיוניות ומוציא בדרך זו
ממעגל במשק של העיר, את רובם
של הידים העובדות, שבזכותם גלגליה
של הכלכלה, הירושלמית עדיין מת-

נועעים במידה מסןיימת.
אין איש בירושלים, שכופר בנ-

חיצותן של העבודות הללו, שהובה
לבצען. אולם השפעתן על חיי המשק
היא זו, שמדי יום ביומו מאות אנשים
בטלים ממלאכתם הרגילה, הפרודוק�
טיבית. בשעה 11.30 שומה על כל ד.ח�
ייבים בגיוס לעבודה לצאת מסדנאו�
תיהם ומשרדיהם — נותני העבודה
אחראים על כך — להתקבץ במקומות

ריכוז, משם הם נוסעים לעבודות
וזאת גם עד השעה שש בערב. '
: על השבון שלשת וןימים הראי זאת

שוגים מסדרת ימי העבודה .
אין מגוייסי העבודה מקבלים ק\ם
תשלום. דבר זה בשביל קנים פירושו
הפסד ניכר מן ההכנסה. אשר לתשלום
הגיוס לע- בעד יתר 11 הימים של]
בודה, הרי נגרע ממנו חלק ניכר בתו�
קף הבלאי בלבוש ובתנעולת הבא כ-
תוצאה מן העבודה ותנאיד המיוחדים.
וכי אין מוצא אחר אלא! זה ? וכי
אין דרך אלא להטיל עומס זה על שכם
העיר, שספגה מכות וחבטות! כה הר�
טך שנתיים. בה בגלל היותה. כמעט במ
גיזרד, קדמית של החזית 7 ער כמה
שידוע תובע המפקח על כוה האדם
!.. י עגוו�ר., כדי שש שעות כל 00צ י
יום, במשך 16 יום. ההגיו^ נותן, שמן
הדין שכוה עבודה זה יהא מובא לירו-
שלים מאזורים אחרים שבמדינה. במ-
חנות העולים ללבד מצויים אנשים
� לאלפים, שהחזקתם עולה אלפי לי
רות מדי יום. ואם אין זה ניןת, בהת-
.-וה, לגייס מתוכם כמה אמצו!; מ"וי-
מאות עובדים ראויים לשמם, כי אז
אפשר לקבץ בשטה המדינה מספר
אזרחים המטרה זו. אמנם יש להביאם
לירושלים ולקיימם? בה. על קשיים
אלה ניתן להתגבר והנזק שבדבר הוא
מועט בהרבה מכפי הנזק שנגרם לירו�

ים על ידי שיתוק כלכלתה. ;?
"

מן המובן, שמשוכנעים אנו כי
לירושלים ניתן לעזור רק בדרך אחת
— שתהיה למלחים מושב הממשלה.
ניתן במעט רצון טוב אולם עם זאת '
נכונות למאמץ מסויים למנוע לפחות .
בעד נזקים והפסדים חדשים שיוםבו

לעיר.
א. מ.

ירושלים - נקוד|ת הסכנה
�ד ? ה. 'יבין ד

עובדא מוזרה ופרדוכסלי* היא זו
: בה �פייכן עובדא היא — ואף�על
במדה שמתרבים והולכים כיבושיו
היהוקוע בן�נוניים של צבא ישראל,
וכוחות האויב הערבי מתחסלים והול-
כים — בה במדה גוברת הסכנה האו-
רבת לירושלים, עכ"פ — לשלמותה

של ירושלים.
הכוונה אינהן לסכנה הנשקפת לירו-
: לאחר שכוב- שלים מן האוים הערבי
-שי כנען של דורנו השתלטו על הג-
! לאחר שצבאנו עומד בש- ליל והנגב
ערי חברון, ורוצחי שנת תרפ"ט (שא-
• סור לנו לסלוח ]ולשכות את אשר עול-
לו לנו לפני עשרים שנה) עומדים מו-
כנים ומזומנים: להניף דגלים לבנים
לקדם בהם פני חילנתינו — אין לדבר
על סכנה הנשקפת לכושלים מבחוץ.
�רוהם �— בהלך הסכנה האמתי̂ו היא 
נ*לח של מנהןגינו. י ! הפשרגי וד.וותו]ני

הסכנה היא ששליטינו הזמניים
* כל הכיבושים המזהירים של לאחר
�דעת צבאנו. ילכו ע1ולל אחרי שיקול
שכזה (המתאים מאד לכל הלך-נפ�
: אם אנו שם...). הם עליולים לחשוב
רוצים לבוא ל^די הסכם עם הדרבים
לאחר כל הנצח 'נות שנחלנו, הרי מוכ-
רחים אנו לוותר להם באיזו נקודה
שהיא. הרי לא! יח,כן, שכל הויתורים
�כולים , יבואו רק מצדם... אין אנו 
לוותר על הנגב או על הגליל, שנכב-
שו• בדם היילינו, אין אנו יכולים לוותר
• על שטחים, הראויים להתישבות ולע-
ליה המונים על הקרקע. על כן —
מוטב שנוותר בירושלים דירי ירו-
שלים עדיין לא כולה בגדינו.' ואם
נסכים לחלוקת ירושלים, כלומר —
נוותר על העיר העתיקה שאינה עדיין
, יזה הויתור שיספק את בידינו — יהא
!אמביציות הצד שכנגד ויאפשר לנו

פןם! בנקודות אחרות". להיות תקיי
: קיימת סכנד" שני קיצורו של דבר
'הגיע שעמו) של משא ומתן לשלום
רושלים דוקא עם הערביים'— תהא י
השעיר לעןאזל — הקדבן שיקריבו
מנהיגינו בנפש חפצה לטובת "הפינס

הכללי*. י

• ו

ודאי שאלמןלא היו מנהיגינו למודי
כלפי חח מתחלת ויתורים ופשרות '
ברייתם -� לא היה עולה על דעתם
!בלל הרעיון לווולר על איזה חלק שהוא
�ושלים. הם היו צריכים לחשוב: /$\
י*י*הרי אנו המנצחים — והמנצח אינו
'מוותר, אלא מכתיב תנאים-, דיינו, אם
אנו מוותרים על שטחיהן ההיסטוריים
של נהו�דעא ו^ומבדיתא מעבר לפרח:
על השטהים ההיסטוריים של התיש�
'בות חיילי ישראל ביב ובסביבות
הדלתא של הניולוס בימי בית שני, כך
ויתרנו על צוו| וצידון העבריות עוד
מימי חירם. שהרי אילו עמדנו על כך,

מלבד היו חיילינו, היה הנוער הנפלא '
מגיע גם שמה — לאין מעצור על
אחת כמה דיינו — אם אנו מווו;ריפ
לפי שעה על גחלת ראובן וגד ועל
הגלעד והבשן העברי, דיינו. כאן,
ממע:ב לירדן, לא נוותר אף על שעל
אחד. כאן בירושלים — לא נוותו אף
על אמה אחת וכך הרי מחייב ההגיון
— לא הגיון ההיסטוריה בלבד, לא
בלבזן ההגיון של היות ירושלים :ולד.
�הקודש של העם •כולו, שאין נחלת
: אלא לשונ£ מנהיג זכות לוותר עליה
הרי גם הגיון המציאות מהייב כך: מ
אנו ליום 95% מאוכלוסי העיר. וזויפה
יהלקו" עיר בלן 95% נשמע הדבר, ש"
:לום ! ? מאוכלוםיה לבין 5% הנותרים
חילק את ווארשה בין הפולנים ובין
היהוז|ים. שהוו בה לפני ההשמדד כה
יורק בין אמריקה ובין איטליה, משום שג-40%^ כלום מחלקים את ניו�
רים בה מיליון איטלקים י ומדו; זה
נחלק[ את ירושלים אך ורק משום
שבעיר העריקה עדיין יושבים א? פיס

אחדים של ערבים ז•
כך היו צריכים מנהיגינו לחי!זוב.
לצערנו — אין הס חושבים כך, אלא
נכונים הם לויתורים — בראש ורא-
שונה על חשבון ירושלים, ובראש
וראשונה — מוכנים הם לויתורים
לאותו "המלך הנבון*, שכירה של

בריטניה.
על כן מן הראוי הואי שבשטו זר.
יבוא להץ הזק מצד דעת הקהל בישוב.
וקודם כל — מצד הצבור הירושזמי.
שהביא קרבנות דמים כה גדולים קמען
גאולתנו ושבניו (יחד עם בני הישוב
כולו) רוו בדמם את אבני ירושלים
: צריך להח� החדשה והעתיקה כאחת
ויר יפה למנהיגים, שהצבור לא יס�
כים ולא ישלים עם שום ויתורים
מחוצה בשטן — לא בין החומות ולא,

�רושלים אינה רוצה בביןזורה. ייהן, 
יו ושלים גם אינה רוצה ן להיות
עיר�1בול, כי לב הארץ ולב ן האומה
היא, הלב אינו שוכן בקצה הגוף, אלא
במרכיו. על כן תובעת ירושיןים גם
את כל השטחים מסביבה — עך ירד!

יריחו ,
: יתכן, שגם הפעם יכביד ודאי
ד' את לב פרעה הישמעאלי] למען
תת אותותיו ומופתיו |בארץ�
; ואז נגיע ממילא עד ישראל כולה
הירדן, אבל הרי "ישנה אפשרות-
שתקו&ת המו"מ בין הקריה לבין הער�
פימ ממשמשת ובאה (אם בוניו ירצה
!. ולגבי אפשרות אחרונה זו בכך...
מכוונים הדברים כאן: ירושלים ואתה
הישוב כולו, מצווים לעמוד על1 המש�
מר ולא להניח בשום פגים למנהיגים,
שיקנו את "הפיגם- עם עד!: ועם
אנגלי!; על חשבון איזה שטח שהוא
משטתיה הקדושים של ירושלים

השלנו ק...

/ מ?וזק הכלל והפרט /
א. םבים

חובה ה  ושוב: מלו
מן הידיעות בעתונות בימים -אח-
� הרושם. שמשרד האו- � רונים מתקב
איז החשד בדבר היותו אב צר דוחה"
ומוליד לרעיון של מלוד, חובה. טוען
הוא (כך דומה). כי ילד זה יש לו
�ששד, אבות אחרים. והוא רק חמשה
אימץ אותו. מענין לברר. מי הם הא-
בות הללי. אז אפשר יהיה להוציא
מסקנות מדויקות יותר בנוגע לכוונות
ולאינטרסים המסתתרים מאחורי תכ�
גית זו. עד כמה שאפשר לראות עד
עתה, נוצרה התכנית מתוך גימיקים.
שמהותם אינם פיננסיים אלא פוליטיים:
הריהי פשרה, המיועדת לפייס אותם
ההוגים, הדורשים מתוך טעמים אידי-
אולוגיים להטיל מס על הרכוש, ולאו
דוקא כדי להי�אים חרק מן הנכסים
הפרטיים. אלא כדי ייחסלו. על כך
תעיד העובדה, שרכוש הקואופרטיבים
יהא פטור מן ההשתתפות במלווה של

חובה. לפחות על פי הידיעות שנתפר--
סמו עד עתה.

אם נשקיף על התכנית מנקודט�
המבט של מימון המלחמה (הבחינה
�החיצונית והסוציאלית אשר הפוליטית
בה. כבר נידונה בעיתוננו). הניד. במצבנו
כיום אין להבינה בייל. כשם שאדם
פרטי שאינו קל דעת ינפה, כל זמן
שאפשר, לחיות על הכנסתו, בלי לג-
� עת ברכושו, כך טורהת ממשלה נבו
נד, לכסות את הוצאותיה. כל זמן ש�
ה הלאומית. בלא ס נ כ ה ה אפשר, מן 
ש הלאימי. רק כשאין ו כ ר ב לגעת 
עוד לפניה שום דרך אהרת. מתהי-
ן ן ו נ ו ה לה היא על כרחה לינוק מן 
הלאומי. אפשר נגיע פעם למצב כזה.
שנהא אנוסים לעשות זאת. כי. אין אנו
יודעים, כמה זמן תארך המלחמה עקב
ההפוגה העולה ביוקר, ומה התביעות
הציג לנו. הכספיות •;•עוד עתידה היא יי
משום כך דווקא חייבים אנו לנהוג
�צעים שברשותנו, משקיות יתרה באנ
�שנו. אסיר לנו לשכוח וביחוד ברכ
אפילו לרגע קט. שאויבינו נלחמים בנו
טיים�משקיים, ראש לכל באמצעים פולי
והם שיאפים להכניענו. בהשתדלם
להביא עלינו הרם מבחינה כספית. אם
נתהיל לממן את המלחמה מן חרכוש
שלנו, אפילו דקה אחת קודם שיהא
בכך הכרה מוחלט. הרי נעשה את
מבוקשם של אויבינו. לפיכך, יש לש-
מור על הרכוש הלאימי בשלמותו. כעל

עתודה למקרה של צורך מוחלט.

אם נכונות הנחותיו של שר האוצר
שכבר הובאו כאן, הרי עדיין רחוקים
אנו מן המקרה ההוא. אם הכנםתנו
�ה. כפי שמגיה השר. כדי הלאומית עוי
100 מיליון ל"י בשנה, ומזה ישמשו
15—16% לכיסוי תקציב המ� רק %
דעת כי אז קיימת האפשרות לכסות
מן ההכנסה גם את הסך של 10 מיל-
יון ל"י, שהמלווה מיועד להכניסו.

יתר על כן: .מבחינת הפוליטיקה המש� ו
נו בכללותה. 'הרי דבר זה צורך ן קית שיי
הכרהי הוא. אם מבקשים אנו לאסור!
' מחלמה רצינית עיי האמרת המחירים.
! כי החל משנת 1949, כלומר בעוד
: חדשיים בלבד. נצטרך להביא בהשבון
! ירידה ניכרת ביבוא שלנו, כי צמצום
רשיונות היבוא יתחיל לתת את אותו� י
תיו. אם נאמוד את צורך היבוא שינו
בסך 60 מיליון ל"י בערך לשנה ;כמו
שעשינו זאת כאן לפגי ימים מעטים),
ואם נזכור. שמחמת המחסור באמצעי-
� תשלום של מדינות חוץ. מבקש שר
החוץ לצמצם את היבוא עד 33 מיל-
יון ל"י בשנה. הרי נעמוד נוכח הפרש
רב בין הצורך שיש לנו בסחורות לבין
מה שנקבל בפועל. מצד אהר, אין כל
סימן לכך, שמחזור המטבע יצטמצם
במדד, שוד. להיצע של סחורות. כי עד
עתה אינו קיים אצלנו שום קשר בין
גזחזור המטבע לבין כמות הסחורה.
� מפני ששטרי המטבע של הבנק אנ
� גלו פלשתינה לא הוצאו נגד שטרי
א אך ורק נגד שטרי המט- סהורות. איי
� בע הישנים, שהוחלפו באותו בנק. וב
ולירות מדד, מועטת -י- נגד דולרים '
אנגליות. אולם. צמצום בכמות הסחו-
רה ללא צמצום בכמות אמצעי התש-
לום, מביא לידי אותה התוצאה בדיוק
באינפלציה ממשית. כלומר כריבוי
מחזור המטבע עקב הדפסת שטרי מט-
בע ללא שינוי בכמות הסחורה. הוא

מפחית את כוח הקניה של הכסף וגורם/
לעלית המחירים. כדי למנוע זאת. מן
הצורך להמריץ את הקהל להגביל את
ביקושו לסחורות. כלומר להוציא פחות
מן ההכנסה שלו. ולחסוך יותר. לתכ-
לית זו יוכל לשמש מלווה ממשלתי,
שישולם לא מן הרכוש, אלא מן ההכ-
נסה. כי מי שיש לו, למשל. הכנסה
שנתית של 1200 ל''י, אך אין לו אלא
רכוש קטן בלבד, למטה מן הגבול
� ששם מתחלת הובת ההשתתפות במל
וה. — אדם כזה לא יצמצם את קניותיו
בשל המלווה של חובה אפילו בזוג�
נעלים אחד. כי אין המלווה נוגע לו
כלל. גם בעלי רכוש גדול, כמעט לא
יצמצמו את התצרוכת שלהם בשל
המלווה, לעומת זאת, אם תוציא המדי-
נה מלוך, בעל כוח משיכה, עם רבית
יפה •וסכומים גדולים של זכיות�הגרלה,
� — כמו שהוצע כאן, — אז יעדיפו אן
רחים רבים. מחוסרי רכוש ובעלי הכ�
נסה בינונית. לוותר על זוג נעליים
חדש או אפילו ע� הליפה הדשה, כדי
להשתתף מרצונם במלווה, שיתן להם
סיכוי לזכייה הגונה בהגרלה. הדבר
ישמש לא רק למימון המלחמה, אלא
אף לצמצום התצרוכת, שהוא נהוץ לגו
מאד. כמובן. אי אפשר לתת ערובה
מראש. שבאורח זה יכנס לאוצר המ-
דינה כל הסכום הדרוש. אולם אין כל

סיבה. שיןא לנסות דבר זה.

• � התיאטרון הקמרי. לאחר שני ערבי
� בכורח. חוזר להצגת "נערת הפקר'' במוג

! המטאטא עולה לירושלים. 1 רבי ת"א
ומציג שת^ הצגות של "זהירות, מרבי-

" � צים !'' ו אהל מציג בת''א .שרשים עמו
קים".

התזמורת הישראלית תנגן גתיאו"
אח הקונצרט למנויים מסי 2.

בבתי הקולנוע בת"א:
הסרט "מורה כפרית" המוצג במגדלור ̂<

זה השבוע הששי מתקרב לשיא שקבע
השנה "שחרזדה". באוריון מוצגת הדר-
מה .נורת סרנטיס". עם אן שרית, זח

^
שבוע שלישי. ובעדן עבר לשבוע שני

, � הסרט הדוקומנטרי הרוסי .משפט ניר!
1 ברג. אופיר מציג את .הנאמנים והגד
סורים", סרס שגבורו הראשי הוא סוס. •
באלנבי מתעלה הנרי פונדה לשיאםי חד-
שים של משחק עז בסרט "הלילה הארור".
ג'ון קראוסורד זכתה באמריקה לתשואות

בצל אהובה הגדול** עבור משחק בסרט "
המוצג במוגרבי. אסתר מציג דרמה 8<�'
שית מסובכת בשם .רצחתי את עצמי*.
ואילו בקסם חוזר למסד פריץ קורטנר
, בגרמניה שלפ* היהודי. מגדולי המשחקים
� ני היטלר, בסרט מתקופת המלחמה חעו
למית ב"מלכודת האויב". קולנוע שדרות
ממשיך בהצגת "בעולם השכחה* דרמת
פסיכולוגית עם אינגריד ברגמן וגריגורי
� פק. קולנוע גן רנה שעונתו מתקרבת לק

! צה חרשה לעצמו להביא לת"א בימים
אלו סרט פלשי פריטי עשם .זהיריתן

סכנה". <

ת ן. ו כ ל מ ב ן 
I הצליל-הבמה-תמסך £
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תחת מטר יריות נמשכה העבודה
על מלון בךיהודה

� עם התמוטטות חזית המצרים בנגב והת
חלת מגוסתם גם מן העמדות בדרומה של
ירושלים התעוררה התקווה לשחרורן הקרוב
והמלא של שכונות דרום ירושלים מן המ-
צור. עיגי תושבי תלפיות נישאו אל שכונתם
המעטירה, השופעת גני ירק ועצי נוי למכ-
ביר, שחלק מהם נאלצו לעזבה ויבקש להם

מבטחים בחלקי העיר האחרים.

�ת. � כיום כמה שוממה היא תלם
רבים הבתים ההרוסים,

� שנפגעו מפגיעות ישירות של תותתי גלוב
עבדאללה ושאר הכנופיות הערביות. גם
שלא נפגעו רבה העזובה. הדלתות בבתים •
נפרצו, החלונות גותצו ובחדרים פגימה —
אימה ו 'הריהוט ברוב המקרים נשבר לר-
סיסים, הבאים שדדו וחמסו נל חפץ בעל
ן$רך, ואשר לא נלקח הסך מרמס לרגלם,

פוגרום ממש !

.היחד, ברכוש יהודי זה ז יד מי
הערביים מעולם לא היו בתלפיות.

השכונה היתר, מן הראשונות לפורענות.
כבר בימי דצמבר הראשונים הופסקה התח-
� בורה עם העיר. היא חודשה אח"כ במשור
�אנושיים. בסופו של דבר יינים ובמאמצים על

נאלצו רוב תושביה לעזבה.
כיום מצאתי בה רק מש<^ת בודדות.
יהודים עקשנים אשר לא רצו לעזוב את
בתיהם — ויהי מה. גם בצל האיום של
פלישת הערביים. על אף ההפגזות הרצחניות
� ולמרות ההרעשות האכזריות. גם כששכונ
תם נותקה מיתר חלקי העיר. ללא מים וללא
מזון. ללא חשמל וללא דלק. ללא קשר
טלפוני וללא עתון ומבלי לדעת מה ילד יום.

אהוד בן יהודה שומר על
נחלת אביו

ראשית דרכי היתד, לבית אליעזר בן�
יהודה. זכרתי את עבודת המילון הגדול
�ם שלא הושלמה עדיין וניקר הספק: השלמ

כתבי היד, הנמשכת העבודה ?
בפיק�ברכים ממש דפקתי על הדלית. אהוד
של האב הדגול

"
בן יהודה, זה הבן הצעיר

� מקביל את פני. כן הוא כאן. בין -העקש
נים". בין .המשוגעים לדבר אחו", הוא
לא עזב את הבית גם בימים המרים ביותר.
כאן הוא יושב ושומר .על הירושה הגדולה

^8הניח אליעזר בן יהודה לעם ישראל.
עם רובה הציד ביד, נעזר בידי רעיתו
�8 שלמד קשת עמד אהוד ובנו הרך בן ה
בן יהודה על מרפסת חבית, מול פני אויב
חמוש מכף רגל ועד ראש, מוכן ומזימן
להגן בדמו על ירושת אביו. ובבית פנימה
ישב עוד הפרופיסור טורטשינר ויחד עם

�עוזריו ערך את הכרכים האח- שני מזכיריו
רונים של המלון.

�15 במאי באה פקודת הפינוי מאת ב
השלטונות הצבאיים היהודיים. בלית ברירה
מעביר אהוד בן יהודה את משפחתו ואת
הגב' חמדה• בן יהודה הישישה העירה. הוא
עצמו חוזר עוד בו ביום הביתה. ואחרי
ימים ספורים היתר, גם רעיתו! ושני ילדיו

לידו. וכך עד היום הזה.

סםריתו של פרופסור קלוזנר
ינפגעה לא

ימים רבים עמדה הספריה הגדולה של
פרוס. קלויזנר בבית העזוב וגרמה הרבה
י שלפני ימים דאגה ועגמת נפש 'לבעליה. עד
ספורים החליט פרוס. קלויזנר למסור את
ספריתו הגדולה ורבת הערך לספריה הלאו-
מית עוד בחייו, אף שהיתר. רשומה כירו-

שה זה מזמן.
הרם פרוע בידי יהודים

בית הפרופ. קלויזנר עצמו לא נפגע. אך
כאמור רבו הפגיעות בבתים אחרים. אפילו
� ביתה של שושנה שטרן הי"ד שנהרגה בת
חלת המאורעות לא ניצל מידי הוונדלים.
פגשתי במקום את אחותה, ששיכלה את בנה
יחידה בקרבות. היא
מיררה בבכי. היא פותחת לפני את בית
אחותה הנרצחת. פוגרום איום י הכל הרום
� ושבור. אבן על אבן לא נשארה. כל התלו
נות בפני מושל מרחב הדרום — ללא הועיל.
ניצלו רק אותם החפצים 7 יבעל הנרצחת,
דוד שטרן, העושר, בסן דןמינגו, העביר
�, בשביל חיילי למועדון על שם אשתו המנוח
ישראל החונים בתלפיות. הלא הגיע ארצה
מיד אחרי הרצח וביזמתו הוקם המועדון
� ולשם הועברו רהיטים וחפצץ! לנוחיות חיי

לינו.
וזאת התודה וזה הגמול אשר גמלו לה

—י אומרת האחות.
. מ וי—1

רוצים הביתיה.-
מעניין לציין יעד כמד. קשורים בני ירו-
שלים אל סביבות מגוריהם. אנשים שהיו
�עונזי שבסביבות בית ישראל 1רים בדירות
והבוכרים, מוכנים לחזור אל דירותיהם מן
הארמונות המפוארים שקבלו בקסמון. סח
לי יהודי מוי.ושבי מחנים: .למה לי .סלון*
ולמה לי £סנתרז/ רוצה אני לשכת על

8סתן כיתי בימץהזזג ולפצח גרעינים..."
בןת כי אס עיר מקלס. קםמון איננה '
� �חזרו רבים 'הן. הירושלמיים אל שכו  !#?}< וי
� /י$£')והצפון. וכשבקרוזי בשמחת תורה בשכו
̂. שע-י בתי מנדלבוים המפורסמים, יכולתי ^ז

<שמוע קול שירה וזמרה.
תאונות

בימים האחרונים ירדה על ירושלים מכת
, התאונות. אין יום ללא תאונה, ואין יום
� ללא קרבנות. הזעירים בצבא שקבלו לידי
הם מכוניות, מבלי שתהיה להם הכשרה
פגאקת, גורמים י צרות לתושבי העיר. מדוע
'אין מקלידים על הכשרת הנהגים ז ולכל
הפחמ* אילו היו מגבילים את מהירות
הנסיעה של המכוניות בעיר ומקפידים על

אבל יש לציין שלא רק הנהגים אשמים,! כך — הרי הרבה אסונות היו נמנעים.
י ני ישנם גם גורמים אוביקטיביים. למעשה
התרכזו חיי ירושלים בשכונות הדרומיות
— ברחביה, קרית שמואל וסביבות קטמון.
וכל תנועת כלי הרכב, שהיו מפוזרים בעיר.
' עברה לדרום. ?הגישה לדרום היא רק דרך
רחוב אחד שברחביה — דרך עזה, על כן
יום ביומו קוראים *ין זה פלא אס מדי ,
בעתונים על התאונות ברחוב צר והומה זה.
� ב'&בועות האחרונים ?הועמדה בםנת עזה
חמודה. גם ז וי הוויה רדיק שוטרת תנועה ,
ירושלמית ראשונה. בירושלים אין נוהגים
שס את הרחובות כשוטרות תנועה. עתה ̂ל
נעצרים עוברי אורח בפנת המדרכה מול
השוטרת ומתבונתם בהנאה בתנועותיה הזרי-

זות. ו ולא שהשופרת מתרגזת, היא מוענם
�זלמית שאיננו .לראוה". היא ?חורה יר

שאיננו; להוטה אחת הפרסומת."

מי אשם במותו ל
ןה קצרה בכרוניקה הירושלמית ס*רה ידי
ר דוד. למוני שנמצא הרוג בגן המי על א
דברי המשטרה מתברר מן החקירה '!האל- ̂י

זבד את עצמו לדעת. מוני :
ואלמוני זה זוהה — כאחד מאורו;י העיר
המכונדים. בן ששים היה האדם, אוו ח ותיק
בעיר ובעל בעמיו. בצוואתו בקש לזעלים
את עמו מפרסום בעתונות — ונאווה זו

. קויימו
מי שהכיר את האדם הזקן ןזהחליט לשים
!ז ע לא קץ לו ויי הסבל האיומים שלו, נזר
' הפרק רק הזדעזות אישית. שוב עלתה עי
�יומית שעוברת על זושבי הסרגד ה היום
הגיעו ופקידים לשעבר ? ירושלים, סוחרים "
עקב ומצב לפת לחם. התאבדות זו צריכה
היתד. לזעזע את הארץ כולה וקר עמידה

ם. על מ*בר, הכלכלי החמור של ירושלי
ההתמוטטות הכלכלית, ביחוד של מעמד
הסוחרים בירושלים, עלולה להפיל לא קרבן
אחד בלבד. רבים הם האנשים שמאז ותמיד
היתד, ידם פתוחה לכל דעוין, ועתי, הם
עצמם' נזקקים לעזרה, ומחמת בו*:; הם
מעלימי ש את צרותיהם מן הבריות. ואין
1 ושמט ציני שידאג למעמד זה אשר 1 מוסד ו
היסודי התחת לרהליו, בגלל הזנחת יו ושלים

ע"י ה' זלטונות.
אמנם הצעירים יותר מכין ו צ וחדים
� ̂ מגויי לשעבר מסתגלים למצב. הללו שאיננ
י בדואר םים מצאו להם עבודות שונות, מי
י זהו זשךדי הממשלה השונים. אב ומי ב
רק פו רון זמני — ובשביל יחידיי. כלום
חורב- נשב בוזיבוק�ידים ונסתכל באדישות !

לכלי של ירושלים י 1 נה הכ
�סיר י. א 
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^'/מזמכ?',/
יופ רכיעי

,קול ישראלי'
תכנית בוקר : 7: .מה טובו אהליך יקקנ"ו
7.03: התעמלות בוקר! 30.ל: נעימי* ?וקי.

תכניות קבועות
.*0.13 !8 ;6 :1 !7.15 : חדשות בעברית

.7 !1.15 !7.45 : חדשות בערבית
חדשות באנגלית : 2. 10.

5: ?ינת הבית. 5.30 : .קול ישרא< .15  
: תכני*" לנוער" — .קונצרט לנוער". 6.15

למוסיקה קלה בביצוע להקת האולקן. 6.45 4
I- : ..בעולם הספורט" ..המדור לעולה?�. 7.30
�שיח עם קצין שרות האמון הגופני בצבא. דו
7.45 : פרקי היום בתנ"ך — יהישע י"ז—
י"ח : קריאה מפי אפרים גולדשטיין והסברת

כללית מפי אפרים צורף. 8.45 : סרקי נגינתי
לכסנדר שוקן (כניד) וזמרה בביצוע וולפגנג א
: ..בעיות הפימםיס ורפאל פיק ובס). 9.15
במדינתנו". השבוע : "מס ההכנסה" — שי-
חר, מאת דייר א. ברגמן. 9.30 : .קול ישראל
השבוע בעולם הערבי* לקפריסין". 9.45 : "
— סקירה מאת מ. קפליוק. 10.30 : ,.התקוהז

— סיום.
"קזל צבא ההגנה"

� �הב 11.30 : בתכנית לבתי�חולים ולבתי
- אורי צפרוניו  ̂ ראד, - א) מזמרת הארץ
כ) כנר או פסנתרן ניפורנ^ב! ג) התסכית•
השבועי — מספורי ג-ימס תורבר ערוכים

עי•' שניואל רוזנבליט. 12.30 : פריסות שלו*
מוסיקליות. 8 : חדשות — הצגת רדיו.'

*זיו ידזשללים" ?
'• ו 80ג חטר)" (נ,ל ם 2-.

תכניית קביעות
י: 7.45: 11:8.30. הדשות בעברית: 7.35: 

חדשות בערבית : 8.20: 2.15! 6.45•
.2 : חדשות באנגלית

, .9. חדשות בצרפתית : 15
1 �ז י ביקר. 8.10 � : הידעות ונע�מ 7.50
מוסיקה מזרחית. 7 : ..קול המגן העברי"'.
�ת קצרך, עי' ש-ר�ם עבריים. 7.05 : תכנ
� הולים ולכת' הבראה. : הכנ—, לבת 7 . 1 5
�ד הפסנתר. 7.45 : פרקי 7.30 : אבנר אהרן ל
: יהושע י"ז. י' ח, קריאה מפי �ים בת;••!� ה
18 ריד כהן והסברה מאת דוד בנבנישתי. 
"האזרח רוצה לדעת" — בימה חפשית לב*�
�. השלטון. 8.15 : ".זמירת *קול קירת מיסדוי
� �שלים", הנגן ה"�אש' — איי' גורי, המנ יר
�חר, .גלתיאד. י :'ת צח — ש. פמרושקה : א
?• ;:'י�נץ ס-י!ר,)1 כ! פנטסיה על שיר של -•פד,
צבי בן�יופף .יש י• ::רזי• !ש. פסכושקד.)!
�יר^פה (ש. ג, זר נעימות שיי 'היד' מזרת א
פטרושקד,). 8.45 : ,.במדיניות העולם" —
סקירה שבועית מאת ז אן דניאל. 9 : 'רסיטל
�ים בביצוע עברה ירושלמי ואד� לשני םסנהי

" 
•• — סיום. �האה. 05."! : "-�.קיר, יה אבי

הממשלה מכחישה שיש סירבולת
במגעו? הממשלתי

.כ במסיבת עתונאים שנערכה שלשום, ,
חיש דובר הממשלה את ההאשמית בנוגע
למנגנון הפקידותי המנישח בממשלה. מר
� רינן, :ינהל המחיקה לקשי עם הצביר במש
רד האוצר, הביא ?צרכי הוכחת הכחשתי מס�
.� �:" ממשל םרימ, לשש השיאת המצב _נ

המנדט למצב הניכחי.
�כטיקה משנת 48—47 היה בהתאש לכצט
�י�ת� ממשלת המנדט מספר העיבד"ם בש
� �ך, דואי• טלכרף ותח �ה, חנ (פרט למשטי
בורד.)—8475 לעומר. 3208 בממשית ישראל.
יש לזכור כי השטח שהיה נתין לפיקוחה
של ממשלת המנדט ומטפר התישבים בי, ש"
�ש לזכור. הו- נים הם משל ממש•1-'. ישראל. 
סיף הדיבר, שעל מנגנון זה הנטל תפהךד
� �ם שי?יאי, אזץעל � העיל מאות איפ �י לדאוג 
פי שהסיכניר. חייכת יטפל כשאין זו.
ת האיצי השונות בממשית לרשות מחלקי
ן ;ייכדיש לעומת 512 י י ז המנדט עמדו 
�שיאליי. /מתיך � האיצי ה �ש במשיד � עיבז
9י28 י �, נעשה מפיד בין 208( ;"בד• הלמשי
�שנם 1450 � כ' ביניהם  עובדים והתברי
עיכדי ממשלת המנדט, 376 מן המיסדות
�ם �ת צכיי אחיי היאימייש, יהשאי ממיסד

�ב. ועיננדים חדש
�נשיש מצכיי עיבדי הממשלה, אחיז המפ
�ט יחניך. דיאר, —.. !פ �בית את המשט י
�א ,;"א,! מביי המפרנסים �,) ה טיגיף •תחב•�

לעומת 4.5% מכלל המפרנסים בכל הארץ
בימי המנדט.

אם נשיה אל המצב בארצות אחרות, הרי
�חמשה למאה שם נאמד אחוז זה בארבעה

�.ס"ם. מבי'' המפ
בהמשך דבריו הודה הדובי שאין זה מז
הנמנע ב' ימצא עיבד שאין בי צורך. אך

בדרך כלל עוד קיים מווסור בעובדים.
הסיבית למחסור הן: א) המחסור הכללי
בכוח אדם! בו מחסור בנוחות מקצועיים.
בככמו את דבריו אמר הדוביר כי הבקוית
. ואינה הולמת את �נה נבינה שנמתחה א

""
המציא,

בראשית דבריו שלל הדובר את הדעה
ת, ואשר לפיה מתחלקת שהיכעה בעתוני
�יית ובלתי הפעי+ת הביביית יפיודיקט
�נו � המידרני א �בית. מדע הכלבי' פרידוקט

�י בחלוקה זי. מב
ההנחה המודרנית היא שכל ענפי העבידה
� התירמים את חלקש למדינה הם פרודוקט�
� רהיכיח הנחה זי, הניא די1ובר כמה בייט. בד
טבי�ת, שלפיהן בייב הארצית אחיז העיבדים
בש •�•�.' צביר גב�ר. בא-פן יחסי מענפים

אחייש.
�מי הדי- על פרטים מספרים בן התמ
�ת. :ם �א �ד כמצ �ן להש בל 'ט �ו א שלדבי
�ת אין נו משים בכיד �ת -.:'•1 �ח �ש בד �ב פ

מר שרייבמן מזכיר
ההסתדרות ביודושלים

נפרד מהמשטרה
� מר שרייבמן' מזכיר ההסתדרית בירו
�4ו במאי �ש. שהתחיל מיתעיב אדרי ה של
�נ' העיו"ד, ומלנד, *ת עצמי כאחיאי בענ

�ני המשטרה. ו לע:
עתה נפרד מר| שרייבמן מהמשטרה —
�ף, ין ש �שי� במסיבת פרידה בה1עתתפוח מר 

מפקח המשטרה בירושלים.
1

הוארכו תעודות השיחרור
האדומות עד 7.11.48

�ת שמיעדן נגמר תעידות השחרור האדימ
ביים 31.10.48 הוארכו וכוחן יפר, עד ייס
7.11.48. באיתי יום תחשבנה התעידית הא-
לה לבטלית אלא אפ כן תנתן איבד, ניספת

על •די משיד רכז כוח האדמ•

'מתבקשים
כלשכת הלוחם] והחייל בירושלים הס-יל
�ב, �ם עביר: 1. פטר גי�יק 3, שמורים מכתב
2. מרסל בירנבאונ^, 3. •יסף יי' !נדוד אצ"י'
לשעבר שליגה ג' :)ונדא 1.3. 4. רן פין וייזל,
�נאל,פל-גה 2, גדיד �ץ, >. מש•  5. מקם דוידוב

אצ"ל לשעבר.
�ים. לפנות למשרד במשי כל שעי". ה
�כפ חנן מתבקש לטור כהסדם האפש- פל

�החייל בענין דהיף. �^כת ר\.יחס  רי לל

בהוגי היבואנים והסוחרים נעשית
ביטרתה ייברר אה שא� עתה פעוייה ש
ג�זית שי1 החברים. �ת פעיליהם הניפיי
יבטקרה שטישהו אינו פעיי' באחת
הצטרף "אזרהיות?' יזרזיהו יי

י
גית ה הטפיי

י�בי. הררובה יי ייטפלגד! .

� לפעולה מיוחדת זו מוסב� הסיב
רת בהוגים אייה בכך. שבטדינת ישר�
אל י"א יוכי? צבור זה יקבל כיי הגנה
על זכויותיו כי• עוד לא יצטרפו חב�

ריו ל^חת הטפלגית האטירות.
בהוגים שינים סבורים שבפעולה
י" ברית הציונים הבי�ליינ: זו ידה שי
�1 צבור זה �בו ש הניקוד, ירכיש את 
שהיד, •מוזנח וביתי מאורגן בשנים

האחרונות.

•
אם בי במשרדים ממש"יתיים טהו�
הכחיש את הידיעה על , יטיס :טו יי
םון מתפקידו פרישתו שיי מר א. פריי
כטפלה 1ע� המזונות נידעו יכופרנו
הכלכייי פרטים נוספים המאשרים א1ן

הידיעה ומשכירים א-. הצעד הזה.
מר א.. פריסין לבי' בהזדמנויות
שוניח4. על הפקידו הקשה .יעי' היסר

�ממשלה האח� קות  העזי�ה מצד מהיי

ריה1 כמו כן ייא ידע מר פרלכין מהו

�ציב העומד לרשיהי ובתנאים איד, ההי

דמשיך. אי אפשר, לדעתו. יי

לפי סברה נוספת עוזב מר שרל�

�ן שהיא מועמד סוו את תפקידו מכי

מפא"י יבחירות הקרובות ובתור שכ�

זה לא יוכל להמשיך בתפקידי

למי הם שייכים?.

עובדיה אנגל,
. רצץ בהן חי�ם הלי
נעדרים מאז התקפת
 ^לה ב-ו-

-ל ער
אצ

ני ש• ז. פשטו •1מ•'
�ת עות שרפ נרא' יי
�שם � אי �. צבא היראו
� בארץ. כי היידע פר
� טים כל •:והס או
ה-דיע דיתם מבקש יי
ללשכר, המרכזית
לליחם ולחיילי, •תיא
�בסקי רחוב טשרניח

17 חדר 8.

ם י ר ד ע נ

יום ג' 2.11 בית העם, תל�אביג
� יום ד' 10.11 בי6.15—8.45 ירושלים
� �6.15—8.45 ירושלים מיסטר קבוץ" ייום ה' 11.11 ב

"
�אביב יום ג' 9.11 בית העם, תל

6.15 � מוצ"ש 13.11 ב
ת"א העם, זהירות, מרביצים:" בית

"
מיסטר קכוץ"

" 
8.45� מוצ"ש 13.11 ב

בית העם, ת''א•
�8 בערב התחלת ההצגות הרגילות ב
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1תו י � ...*£4*£* זח "יי? י*3** מרביצים!

בתםעה
ישיבה ראשונה של מועצת

סניף 'ת"א
� ביום א' בערב הןזקיימה באולם הי
שיבות ברח' בצלאל 7!1 ישיבתה הראשונה
של מועצת סניף ת"|ו ש,ל התנועה. פור
אחיסוב נדיב מסר דדיה על המועצה האר-
צית של התנועה ומר יונדוף מסר בשם
המזכירות הזמנית של! סניף ת"א דו"ח על
פעולות הסניף בחדשים הראשונים לקיומו:
לאהד זאת דנו בבעיות ארגוניות הגוג�
הרכב מוסדות הכגיף. התפתח וכוח עות ''
ער סביב שאית צורת! הבנין של המוסדות
המנהלים שיי הסניף. והוהייט לבחור בועד
של ^1 איש. אשר 'יבהור מתוכו יו"ד.
מזכיר, גזבר, וועדית1. ביחירית אישיות
שהתקיימו עם סיום ד|דיונים נבחרו החב�
רים הבאים לועד המניף: יעקב יונדוף,
� רזיאיי�נאור. משה מאיר שטרנברג. אסת
� �ארצי. ד ר משה להן גב' דבירה קל בן
� , ^'הידס מיבא', כבי פוס. יצחק מיכאל-
וב !ישעיה ישראל. דייר רי, משה איכיוי
ו. לנגה. הועד החדש[ ככר :גש לעבודה
� 3 לי מעשית ויתכנס מחר !יום ד' 11.48

שיבתו הראשינה במשרדי סניף ת א.

מסיבה לעולים ףדשים בנתניה
בשבת לפני הצהרים :תקימפ במיעדון
עיייים חד- '� לחייי' וייי"ילס בנתניה! מסיבה 
שים מגרמניה. איטל)יר, יטירקיה. מטעם
�ז' |איפרמן פתח בשם תנועת ההרות. ה
ימה במקים ומאיר האים דיר וועדת הקיי
בהטן ינציג לשכת ^קיייטר, המרכזית מר
�י- את ריבי �ציין קצנלבויגן ר,:ב בן
� תניעה ההרית יאה דרכה של התנועה לק
�מ 1דר קיטין דבר בשם י י ט ת העיייה ההד

העולים שהשתרשו םמ�יש.

ועד נשים למועדון לחייל
•מיש ש •ץ תניעי. רירית בש� באסיפת :
�יש השי� � ש י פ ידים איר.� : �: ע � בת וי
חייל ויייר: ':נחו וועד �עדין ל �ש במ ב
�אליעזר של המ"גד ן. בהרכב !הגירות. בן

�קש. ברמן האוס 'ופי

הקררקזים בת"א אספה בשכונת 1
, ו תשי�י תש• ט י>י30.10.4) י ב בש:ת, 
�זיס אספה מטעש -� �. רי �תל�-מת בשב"
�. התאספי �ו � '.פ . �.. עב ס"ש • �ניעת הווו'
ה, יחד עפ נ � השבי �הבנבת 1ג בי� י-ןיי' 
�ל מהשכונה, �כנבת בדיך וי מתפיי' בית
�ע ידברי הניאמים. �כנסת, כדי לשמ � בביה
� � השבי יאחר דב-י פתיחה של אהד מנבבד
� הנאספים �ש זלמבר.: בסנ �ל מי אפי � , ג � נ
� �ית המאירע'", מתחילת המלח �ש את השת
עד י יידמתד, של תניעי, ל ו �אצ ? מה של 
�ת. .צבאנו מוכיח עכשיו בחזית את החר
ל מ*�, שניב — שיבנית אשר אמי האצ"
ת• — י נ יכחי  � �ודא מ: � � � �ננ�, בת �••�, א ההל'
�מיני. � � גד בן � מ �ב -אב. אהיי'  הבית ד.:
�ם של �""ז דפנ � ל � ץ אשר ר�עבי בעי�
�ש, אשר 'פיה •ת הי �. ..פי: � �זמ:  ,�� .�,ממש
ממנה נפגעים בעי�י "צאי איצות המזרח,
� תחיי" עת תגיע תנועי. רדיית לשלי"ן
� יבי את דכר- נציגי �ין � �ח הניאש.  — הבט

� רבה. יתניעד. באיר

�האדם דנה בהצעה של חקי מיעצי. כיה
�ת אי. התקנות לשעת חירומ נות המשלימ
�ס כוח האדם. ההוראות המשלימות יש יני
� בהן כרי להבטיח שכר היגן וזכויות סוצי
�-ת עבידה. בתקנות אי-ית ליוצאים ישיר
המיצעית •יקבע העקיון שדין אדם בשירות
עבידה כדין עובד אחי ליבי קביעת השכר
יות הסוציאלי"ת. התקיפה של שירות והזב-
עבודה חחשב לתקיפת ח;פשה ללא תשלום,
הניתנת לעובד על ירי המפעל בו הוא עבד
בצאתו ?שירית. אך במקרים מסיימים ייח-

שב חלק מהחופשי�. כחופשה בתשלים•
כמו כן תיבטחנה לפי ההצעות האלה
� זכויית הנפגע נמקיד, של תאי&ה בשעת הזי
העבידה. לבע? המפעל, שממנו נלקח הסד'
שירות עיידר" תנתן זכות ערע.ו)� בש*י על ל

היעד? המירותי עבודות י

שכר הוגן וזכויות
סוציאליות ליוצאים
� העבודה לשרות 

� חה לתיקונים לנ ל , שנש '� �.� �ד, "�.ר האנ
הנ-ע למחוז חפצה �א יכיר, יי �אה.  �נ מל ג
-א הגיעה בקושי ,�  .;) מפאת קי�זיל במבו:.•
�א עיגנר. עתה. �"ן. ,ושם ה �א-ש ב ינמל פי
� טיייים שהתיקון היהודי •ארך. לפחית ווו

שייט.

-מקלקמ' "קדמה"
לקלקול

לו עם �. האירז נתג קשיים באספלי

!
�רז בבירמה בויל המאו� לי הא �ט יבו מ�ע
�מת 400 איף . יע �כ באר/ זי רעות המדיני
� ל �ח לה הצינית שבירמה :יעדה ישי
במחצית השניה של 1948 ייצא� כ:ראה רק
� האורז בהידו יהיה לף טון. גס יבו 80 א
�א הש:ה קצן יעומת אשה�ד. ביאס ה
הידידה בין משווקי האורז שתיבל לקייב

ה. ל �ציא הרגי ד,ש:ר, את מבבת הי
•

, רגדיל תעשיה הכותנה בהונגריה
אהר ארגין מה-דש של המצ- � ל את ייצור
ל ל!*. ע �ר. הגדו �בה ל המצויר, הממ וייר, ע
- ל כמו� � ל�, כן היכל הונגריה יהבא י:;!

ל מציור. כרי"ר- �ת ניכרות ש י

, ו " 
ליצו^ ממ-' עקב מ"יר בדייאריט הה

חי י �י 'יתר צמר ל � לא למב שלת איריגא
אריצ �ל א בד ל ליש צ א ב

� ממשית הודי התירה ייציא טכס
�רית. היתר זה טיל בגין רש' טבעי וזה

.1 <> �' עד בי� מרץ 41 מיגב

יטסהר בין המזרח י מ י א ועידת 
� �מי: בדת את דייגיה בג"יבד,  למערב כי
ל �יץ ע �ידה יהמ י—די. שתש �לדה מ .תר, '
מען הרחבת המצהר באירופה אמצעים ל

"'� ישיפיר לשרי המסהר בעי

| � ב:צ בס �ת ר.י> ועידה בירכאיר. ע-�מ
�.פית ן 1. זכ�ת ולחש ה  �:י >י4" � �ה? ב ביג פא '
�:-ר, ו �ב כמד �ת הבבפ �רבא חברי ב �דה ל בוע

השינית. ץ

"*'ך* *<**.*
: יומא פרק :י משנה ז—ח. משנה

)י תלמוד: נדרים ס !'.

| בסחר הבינלאומי

;נאים הקש-ם — על איי ה
האוכל הט: :יש. המז-ן יהמרי

ם נ י מ בקפה ומבעדה 
רח' אילנבי 4:, ת 'א

די ו ד ז ל,ם ן 

שטיחים פרסיים
בנין סנסזר !מזל לפה רם1ן>

• ד ז ש ל •ן ם

איש התנועה 1
ת 1 ר ח . ב א פדסם םודעתך 

אתה מחפש חרר. עבודה, פועלים, .פקידים —

 רק בעתננף

� וזבן החורג עיר היהלומים 
� לשני כמה שבועות לבשה נתניה חגי
*יות. משוידי ד.מנע1ד. נוקו ובאולם הישיבות
� מ ניססר בא הוכנסו כסאות נוספים... .כ

העירה'' — כר ספרו בכל פינות העיר.
ונתניה ?ו הצעירה, שי0 לד. מסורת
עתיקה, לארח ולקבל אורחים חטובים, הת-
כוננה כיאה לקבל הפעם מיניסטר ממש,

דותיה. יהודי בפעם הראשונה בתול

ביקור מאכזב של שר הבינוי
כולם באו לבושים בגדי ד.ג, אפילו חברי
מםא"י ומפ"ם ענדו עניבות. וה,ר, נכנם לו
אדם גמוך המרכיב משקפים. לבוש חילצה
כחולה עם צוארון פתוח ואח, יו קבוצה
!וספת של אנשים בלבוש .חליצי''. קשה
היה ליעת ולהבחין בין קבוצה זו, מיהו השר,
ל נמצא ביניהם כזה, עד שהוסבר או אננ ב̂כ
שזה בחולצה הכחולה הוא מיניסטר העבודה

'והבינוי פוץ"בנסוב.

אחרי הפרכות של סגן ראש העיר מר
שקד לכבוד האורח חיכו כולם ל"תשובת
מיניסטר" וגם כאן התאכזבו. ..שר אפילו
לא מצא לנחוץ לקום בזמן נאומו, אלא פשוט
ממקום ישיבתו התחיל לדבר .כמי בקבוץ",
וגם עצם הדברים קלושים היו מאד! הור-
גש שיגנאום לא הוכן כראוי, אם כ• היה מלווה
כמה דקירות דקות כלפי •-.יזמה הפרטית.

� בכד זאת היה שר העבודה גאלן, להו
דות.. שנתניה היא עיר לתפארת שהוקמה
תודות ליזמה הפרסית; :?בלי עזרג. כלשהי
ה"וכבת התחתית'

י
ממוסדות או קרנות. את

�אביב שתחצה גם המהוללת בין חיפה לתל
את נתניה, — לא הזכיר בנסוכ בכלל, אלא
דבר באופן סתמי וכללי על שיכונ��נ! שיוקמו
01 בנואיר, גפם*�!/ מפעלי ו.שינו! לעולים

?
ונזה נסתיים בעצם הבקור. מכל מקום
�.י בעו|וו, בקו• כדאי להעיר לשרים שלנו, 
ריהם עליהם לכבד את הקהל היהודי ולהש-

, מיע 'ברים של טעם ושל תוכן.

ו:ע?זית היהלומים בשפ ק
[ .נו גיד. עיר היהלומים'' — כן לויאים
1946� לה, עי אף העובדה, שמאז המשכון נ 

היא ;!יבדר, הרבה מתאר זה. בןזל אביב,
למשל, מועסקים הרבה יותר פועלי יהלו-
שארה אשר בנתניה. אך בכל זאת ו מים נ
נתניה עיר היהלומים, כי עיקר . פו נסתר,

גם היום על יהלומי|ונשיא התאחו)ות היה-
לומים מר בן�עמי י"|שב :תגיד" !

גיה זו, גוסף למשבר האוביקסיבי תע
שעבר עליה, סובלת גם מיחס כאל בן חורג
מצד ז ממשלה. הנמ'שלה הכירה כי העשיר,
זו חיונית היא, בגלל הדולרים שהיא מבי-
אי-' לוורץ. אך למרות זאת יחם הממשלה

לתעשי; זו הוא של קרירות ואדישות בעל
מפעל או קבוצה הזקוקים לפועל ,מי:צועי,
שלמים במשרזי הג- חייבים להתרוצץ ימים!
פיעל. יוס "עד קבל תעודת !שחרור עכיי1 ו

' במשרדים אלה, הוא לא עי. פי המצב השיקוי
, אלא מתוך אבחנה מז"תית יעל, המשקי
כן, הוי חברי תנועת החיות. שהם שועלים
ים, זקוקים למזל מייחד כדי לזכית מקצועי

גשחרו. י משקי. ו

מפא' י משתלטת בעזרת מנגנון
הגיוס ו

. רוב רובם של פועלן היהלומים ן ב:תניה.
שהם ו ברי תנועת החרות וזז. ע. ל. גייהו
לצבא בבתי החרושת עיכדיס אנשי! זולומני
� ופרושקוניונריס, 3שו0 4חנר ,*•אץ, שגת

ו. מנה כקצין גיוס, עושה כבתוך שלי
כדי להעיר שכשאורגנה .תעשיר. זו בשנת
הפיעל �". ב" 1938, הופיע מאמי של לופבן' ז
�ם :גד ר.ע� �דיפ הצעיר", המלא שיקוצים וג
שיה שהוא מכנה אותת בשם — ,תעשית
זונות". ודווקא תעשיה זו ;הניצה עתה בעז-
רת מכשיר הגיוס — כמעט בולד. ע•" חבאיו
הפיעל הצעיר". עובדה של מ' שהיה עורך "
�שה את זו בצירוף עם עיד משכר קש�ים מת
תעשית היהלימים יגירמת לירידה של העיר
�. מתחילים �ן ז � מבחינה כלכלית. יעל חז
�י להסתכל בנתניה כעל דכי שאין לעצ

בעדו.

פרוטקציוניזם משווע בשמירה
האזרחית

�רד, האזרחית שירית הת� גם בענין השמ

מרמרות בין הציבור. אין אחד שיטען :גד
�חים ישיית חלקי. תניהג של שליחת אז
�ל אך 'שנד. ההמרמר"ת על שאנשים בג
�שים 'אילי בני גיל גביה :שלחים לתפקידים 
�ה"ש אחיא"ב" צעיר יותר משמשים ,.מ£
�חית. ומובן .�.שמייד. ?�.אז ..מפקדים" של " '
�ש � �,מבתרים היאש מאל". בי במעט בל 
והאיזוריים הללו הם חבר• מפא"י או :ג-

רייה. ;

, פ. גויי[, אליה : ם י פ ת ת ש מ ה מוצ"ש 6.11.948 בשעה 8.30 האופרה הישראלית 
ן • י כללץן, א. וילקושירסקי, צ. גהן,

 ר. פיק.
"
 "-__ ___[_?" י. סולר

בית הבימה

 י המנצח: מ. לכדי, ה1ייר: גניה• הספר מסב/ליה •
. ביילין< אלנבי 67' . ; כרט.ס.ש

/ ביגר, מנהל המקהלה: ש.. קפלן. 1' 4_ד אופרה קימית בי2 מערכות
טל< 5018 בשע.ת 9_

ובערב ההצגה בקופה מאת י. דושיני י נגן ראשי: י. כזרקוכצקי.

ה ר י ב ה ל י ם  ש ב י ר ו 



�התנועה ו איש 

פרסם מודעתר
ו , רק בעתתך

מדריך לכל
מופיע כל יופ שלישי וששי

*

לחיילינו, לעולים חדשים

מחפשי ונותוי עבוךה —

מודעח קטנה חכם.

תנועת החדות תובעת
יצוג בועדת הבחירות
� הבטחת בקורת צבורית םלאה על הב
חירות למועצה המכוננת נדונה בפגישה
שקיימה משלהת של תנועת החרות, עם

יו"ד מועצת המדינה מר י. שםרינצק.
המשלחוא העלתה את בעית הייצוג
� של תנועת החרות בועדת הבחירות המר

כזית וכן בועדות האזוריות.
את תנועת החרות ייצגו ח"ח חיים

לנדאו ועו"ד סישלב.

יבוטלו זגבלות התחבורה לירושלים
מבטיח בן גוריו? לעסקני ירושלים שדרש פעולות לקימום העיד

חב: הובטחה לירושלים הלואה בסך 100.000 לא- מועצה העיריה תור
:?ועצה - הכריז מר ד. אוסטר, י בשורות הבאתי ץ "שה
ירית ירושלים, בישי!:ת העיריה שהתקיימה את#ול : — 9 \ ראש
א) המז:ור על ירושלים הופר והובטח בפירוש שמעתה לא יז-
דקק [עוד הקהל לרשיונו^ נסלעה בצאתם ובבואם ירושלימה.
ב> ככה מאות צעירים יהודים תושבי ירושלים יוכלו
דם במוסדות במוסדות שעבו- שוב למלא את • תפקי
דתם חיונית למען העיר. המדובר הוא במשרדים,
הביא ברכה לחיי ןסק ומלאכה ובבתי תרושת היכולים ל בבתי '
הכלכלה ולהרים את! העיר משפל מדרגתה. לא יהיו שום שח-
רורים מהצבא לעובדים במוסדות ובתי עסק שחשיבותם לכל-

!ד עיר אינה מרובה. כלת

�טחו למשלז/ת ן*סי ןני שתי ולק' ות אלו ד 
מגשו• אתמול בבוקר ,עם ר) ש ייושליס *
ד• בךגוריון ושר הפנים י. נר הממשלה, ,
�שו מאתם פעולות ממשיות לד גרינכוים, וו

1ליז כלכלח ירושלים.
ית העיריה תורחב מוע:

יר מר אוססר הודיע כי הממ- . ראש ר.ן
שלה החליס; אזרחיב את מסגרת עירית

. ה ירושלים ול;גדיל את מספר חברי המועו
�ד1 ע" סיפוח נציגי כל המפלגות בה ז� עד ל
ם' אם למפתח שהוסכם עליו למי כחדשי
� ימים. לפי' ה יינתנו למ8א"י 2 נציגים לו
ספים בתנ*י שאחד מהם חייב להיות ספרך,
- ם נציג אחד, לאגודת ישראל לרביזיוןיסס
!, למזרתי — 1, להפועל המזרחי — 1,
�ו למפ"ס — 1 , לעליה חדשה — 1, לנשי ויצ 
ם ש — 1. ל1נים הכלליים לא יינתנו 
פיס מאחד שהם מיוצגים ממי' יא מקומות נונ
במועזד. הנ כחית עיי שני חברים — ר>וש
העיר ע1םו מר דניאל אוסטד ומר חים

סלומון.

הלואה דירונית בסך 100,000 ל"י
סהםשך ובדיו הודיע ראש העיר שבהת-
אם אזחלסוו מוענת העיריה סי.שבוע שעבר
� טש* ומתן עם כמד. בנקים ונ|ו הווו פתח נ
סדות כספיי! בדבר השנת מלווה בסך ףןה
אלף לירות לשפ השלמת מפעל המיס החד 8.
�.� המו"מ מתי דם יפר. ומר אוססר מקווה !שי
� מלווה יושג בקרוב מאד ובתנאים נוחים בהו

ג
.

�  
- 

�

1םר מר אוסטר כי בעיריה נד כמו-כ ו
קבל מכתב מאת המושל הצבאי ד-ר |ו< ף
� המודיע שהעדה הכלכלית של לסוכנות'די
� הודית הסכ מד. לתת ערבות לעירית ירו' ז
ליס להשבת מלווה נוסף בסך מאה אלף| לי-

רות למפעלי פיתוח בירושלים כגון סלילת
כבישים. בניר. דירות לחיילים משוחררים,
הקמת שווקים עירוניים 'כוי. ע"'כ מקווה
� העיריה ליצור א שיייית עבידה גדולות בי
לים חדשים שיביאו רושליס וכח מי;-נר, לעי

להתישב בעיר הבירה.

.לקבלת עובדים לעיריה —
באמצעות הלשכה הכללית

�'. כל עובדי העיר"ה הוחלט להזמין א
באמצעות הלשכה הכללית בתנאי שהעיריה

� תפנה אל מחלקת העבודה של הממשלה ות
בקש ממנה למצוא דרך לשתף בעבודית אלה
גם את פועלי אגודת ישראל שאינם מיוצגים
בלשכה הכללית. ההחלטה נתקבלה פה אחד
וצוין שההחלטה הקודמת בדבר קבלת 20
אחוז מעובדי העיריד, שלא באמצעות הלשכה

— בטעות יסודה•
בוטל המוחרם

�ר. לפרסם הודעה לבסוף החליטה העיר
לצבור על ביטול ה"מוחרם''. מעתה רשאי
כל שוכר לסדר את חוזה השכירות לפי הלוח
העברי או עפ"י הלוח האירופי. נוהג המוחרם
בוטל מעתה לחלוטין. במקרה שהתיזה נע�
שה לפי הלוח האירופל רשאי המשכיר לת-
בוע הוספה בשכר שלשה וחצי אחוז משכר
הדירה כפיצוי עבור ההפרש השנתי שבין

הליח העברי' והלוח האירופי.
� בראשית הישיבה קידם ראש העיר בבר
� כה את מר שמואל עדן. שחזר זר. עתה מאר
� צות הכרית והשתתף בפעם הראשינה בי
שיבת המועצה. העו"ד בוקסבוים שמילא עד
כד, את מקומו של מר ערן לא השתתף עוד

בישיבה.

1 $
אינפורמציה בריםית

וזמחבר נותן בזה הבםחח חגיגית לקור-
איו : בבוא היום. כאשר יהיה לו יותר זמן,
� וכאשר יוסרו ההגבלות עי הנייר, יתיי
שב לחבר מחקר על הנושא: .השפעת
!זםפרות הבלשית עי המנסייות שי העם

הבריטי".
י ליפי שעה אין ימחבר הרבה זמן וגם
ההגבלות על הנייר בעינן עומדות ועי
כן נסתפק בציון עובדה יסודית אחתג אין
ס מגלם' יותר ימ ו . ד ק  ו ל ד ש ספק י כי 
את המנטליות הבריטית. מאשר האדמירל
נלםון. למשל. או מאשר אפילו .הקולונל

בלינגם''.
:מש הביא לנו הטלגראף את הסנןרק

: א
: ןג ז ב נ י ר ג הבא!מאת סופרנו בלונדון א. 
�יורקי של ,דיייי טי� ^. .סופרו הניו
גרף' מודיע כי מנחם גגץ ננמא
� מזה חודש ימים בדרכו לאדמת
י הברית. הוא נוסע בדרן' סודית
ויגיע ישם בראשית השבוע הבאי.
לגינה הרבגוגית של סילופים וזיופי•

בריםיים — עוד פרח אחד...
ר^ש • , ) ,שין
: - מערכת .חרות י ת ח נ ש ע1י ק ר ,
� �פה" י שלתה מיד, אחר שנתקבלה היטל כעל
נדאנ1ה שי .דיילי סיגראף", מברק דחוף
�שם במרחבי האוקינום האטלנטי עם יאי
נקשה יםר בגין, שיעשה הפסקה קצרה!
� גדדכו ה ס ו 1 י ת ויבוא יתי�אניב יחש

תתף בעתון בלייי�שבת.

ועד קהילת ירושלים
מתחסל

� עם הודעת שר הפנים על הרחבת עי
רית ירושלים — התכנסה אתמול מליאת
ועד הקהילה לדון בעתידה. נתקבלה הח-
לטה עקרונית על מזוג הקהילה עם ו&יריד.
וצעדים להגשמת ההחלטה יבוצעו בקרוב.
בדם עדין לא נמצא פתרון לבעית כ�80
עובדי הקהילה. רבים מהם שאיגם מסוג-
לים כבר לכל? עבודה אחרת. אשר יאבדו

את מקור קיומם עם חסול הקהילה.
הצעד לחסול הקהילה מסיים פרעןה
. של 600 שנות קיום, היסטורית ארוכה.

הקהילה כגוף צבורי בירושלים.

הורחבו גבולות ירושלים
| כפי שנודע לנו, הסכים שר הפגים
|בשיהתו עם ד"ר יוסף אתמול בירושלים.
!להרחבת גבולותיה המוניציפליים של

העיר.
| דייר יוסף עורר בשיחה את שאלת
,שכונות מערב ירושלים, כגון בית הכרם,
בית וגן וגבעת שאול, התלויות בירושלים
בכל ואף עי פי כן אינן נמצאות בשטח
שיפוט העיריה. השלטון המנדטורי תיכן
בשעתו תכנית לאחד את השכונות האלו
כרשות מועצתית נפרדת, אולם. התכנית
שיגוי גם לא זכתה להגשמה, ובינתים חלי
בעמדת תושבי השכונות המסכימים עתה

לסיפות מלא לירושלים.

עידוד העליה לירושלים, הקלה בגיוס
והקלה במסים• במקרים אינדיוידואליים

בישיבת הנה"ס וחברי הממשלה בירושלים הוחלט על:

יומה של ירושלים'" יום.אתמול היה ..
בישיבה המשותפת של הברי הממש-
לה והנה"ם המתקיימת בירושלים.
העליה. הורדת נדונו בעיות קליטת "
המחירים ומתן הקלות במסים לירו-

שלים. •
נתקבלה החלטה, להטות את זרם הזג�
ליה לירושלים ולעודד התישבות עולים

תדשים בסביבתה.
� עם בטול ההגבלות על התחבורה לי
רושלים, תבעו המוסדות הירושלמיים את
רושלים לעומת מחיריהם הנמוכים יותר
� בטול ההפרש במחירי מצרכים שונים בי
שלים תבעו כי המדינה תשא בחלק מה�
� ע"י מחירי ההובלה הגבוהים, וגציגי ירו
במקומות אחרןם בארץ. הפרש זה נגרם
ההוצאות הללו ותקבע מחירים אחידים

למצרכים בכל הארץ.

לא נתקבלה עדין החלטה בענין.
גם הדרישה להקלת עול המסים• בידו�
שלים לא באה על סיפוקה וראש הממש�
לה הודיע כי נתן לשר הכספים יסוי כה
להקל על המסים כפי ראות עיניו באופן
� אינדיבידואלי, בכל מקרה שיתבקש לע

שות כן.
הישיבה. בה. נוכחו גם מ&קדי הצבא
בעיר, וכן המשלתת הכלכלית שהופיעה
בשעתו בקיריה. דנה גם בבעיות הגיוס
הטוטאלי שהוגהג בירושלים והממוטט את
כלכלת העיר. הוחלט להקל להבא בגיוס

עובדי מוסדות חיוניים.

בוטל האיפול בירושלים
הודעה רשמית שהתפרסמה אמש בך
� רושלים מסרה על ביטול צו האיסול שהו

טל על ירושלים לפני כחודש ימים!
הראוה בירושלים. והתושבים חגגו .את
אמש הודלקו פנסי הרחובות וחלונות
המאורע במלאם את הרחובות עד שעה

מאוחרת בלילה.

העתון הרשם' - גם
בערבית

ו

אם יהיה צורך� גם באנגלית
הןנתון הרשמי שי מדינת ישדאי יא
� יופיע ן בשפר, לועזית, חוץ מערבית — הו
ויע מזכיר הממשית מר ז. שרף מנניגי

תעתונות בת"א.
יעומת זאת, אם איזה משרד םםשיתי
� חוק מםויים יושיע גם נלו ימ*א צורך.[ כי-

|זית, יופיע חוק זר. בשפה האנגלית.
£2 ישיבות קיימה ממשית ישראל מאז

�השגח. 1ןקמו|ה עד לראש

החל משפט הנאשמים
בהד5םת כרוזי
� -חזית המולדת-

המשפט הראשון של נאשמים בקשרים
� עם .חזית המולדת" — בעל דפוס ,.הו
רב" בירושלים ושני עוזריו, הנאשמים
בהדפסת חומר תעמולה לארגון הבלתי לי�
גאלי — החל להתבדר אתמול• בירושלים

לאחר דחיות מספר.
ביה"ד הצבאי היה מורכב מ31 שופטים.
הקצין יזהר הררי כיו"ר ולידו הקצינים
�אברהם וי. .םלכוב. בשע התביעה י. בן

I .רבינוביץ
עדי התביעה הראשונים סיפרו על תו�
מופיע הקצין ויינר והסניגור הוןא עו"ד ם.
כן הכרוזים. ביניהם העיד מ|הל לשכת
� המודיעין בירושלים, דייר גינצבורג. שהו

ריד אחד הכרוזים מעל קיר וקראו.
אחה"צ העידו השוטרים ע)ערכו את

ההיסוש בדפוס וגבג> עדויות מהאנשים.
המשך המשפט נדחה להיום.

ערעור סילבסטר - היום
� הבוקר יתחיל ביה"ד העליון לצדק כירו
שלים לברר את ערעורו של הבריטי סרידריק
�7 שנות מאסר שנגזר סילבסטר על פםה"ד ל
�ה"ד המחוזי בירושלים שמאאו עליו ע"י ב
חייב בריגול לטובת אויבי מ5*5ח ישראל. נ ילדים נדרסו בת�א

3 י ילדים בני 7 נדרסו אתמוי לפנות
� ערב ע''י מכונית, מאתם מבית הספר בי
אליק" ברחוב יוינםקי בתיא. הילדים \01:
�ציון 14, מאיר נדוד בטרם, משכי שיבת
זוף בורשטיין ממרכז מסחרי 78 ויוסף פגח

מגבעת משד, "אי סס. 12.
ברגע שהילדים עזבו את חצר ביזךם
ואמרו] לחצות את רחוב לוינסקי. זע' חד.
� מכונית ודרסה את שישתם. חיידים וזו
עברו 'יביה"ח .הדסה". גקבע, שנגרם להם

שבר בר;יים.

מכונית מזון תעלה
להר הצופים הבוקר

י — מאת סופר "חרות" בירושלים —

� הביקר עימדת לעלות להר הצופים מכו
נית טעונה אספקה עבור קבוצת השוטרים

היהודים הנצורים שם.
בניגוד לידיעות שהופיעו בעתונות עד
כה אין זו שיירה המאורגנת ע"י השלטונות
היהודיים כי אם מכונית של או"מ, שנהג

אמריקאי ינהג בה.
מפקד הלגיון בחזית ירושלים, המיור
מחמד עטיה, הודיע אתמול לקולונל קרלסון
� המשקיף הראשי בירושלים, כי אין הוא מת

נגד למעבר המכונית. ,

מטוס.זר בשמי ירושלים
אוירון שלא זוהה טס בשמי ירושלים
� אור ליום אתמול. אות האזעקה ניתן והאז

עקה נמשכה 40 רגע. לא, אירע דבר.

אניות לישראל נעצרו
והובאו לבירות

לסי ידיעה שפורסמה ב"ביזגס דיג'סט"
�,ספנות, נעצרו בסב מס' 41, בטאון לשכת 
ים מספד אניות שהיו בדרכן לישראל והו�

באו לבירות.
� האניות הן: .גוסאי", .נורםל", .חנדלי
גד.". .אנאסטזיס". ..מרפין". .בראוטדוס".
לסי אותו מקור מסתבר. שחלק מהא�
ניות לא נעצר, כי אם הובא' במזיד לנמלים
אתרים וסחורותיהן נמכרו שם במחירים

מופרזים.
�חובל נעצר מקרה כזה קרה ביון. ורב

והועמד למשפט.

מפקח המשטרה מבקר
בשטחים הכבושים

מפקח המשטרה הכללי י. סהר ביקר
אתמול עמטה בחיפה ויצא משם לביקור

בשטחינד הכבושים בצפון.

עגלים. עז וכבש במכונית
משמר שוטרים עצר ליד עפולה מכונית
צבאית ומצא בה 3 עגלים, עז וכבש שהובלו
� לפרדס חנה. החיילים נוסעי המכונית נעצ

רו ונמטרו לידי המשטרה הצבאית.
נגנבה מכונית

� מכוניתו של מנהל הנמל, מר עמוס לנד
מן, נגנבה אור ליום אתמול ממקום חניתה

%.. ליד בנין "מוריה'
נמצא רכוש גנוב

� �24 לאוקטו �נגריה שנגנב ב חלק מצ"ד
בר מנגריר. מר י. שוורץ ברחוב עומד אל
� חטיכ 24 נתגלתה בדירתו של יעקב שול

דנפר הגר באיתו בית.
שיכון חיילים

� קצין העיר 'מר ש. בן צבי בקש בפגי
שה עם העתונאים שהתקיימה במטעד-ת החיי-
�' לפרסם את הדברים הבאים: לים "םלויה
� א) בזיזנו נתפרסמה הודעה בעתונות שה
היערה הצבאית לדיור טתפל אך ורק במק�

רים דחופים של משפחות חיילים•
ב! לאור ההודעה הנ"ל הוגשו לקצין העיר
�1500 בקשות ממשפחות חיילים. יותר מ
�ו מהם שליש. עד כה סודרו לאחר מיון אושז
�00ו משפחות חםרי דיור. כרגע אין כל כ

דול• _משפחות נוטפות. אפשרות של סי
ג) קצין העיר לא יכול לקבל כל בקשות

�" לדיור. נוספו
� ד) כמי כן מתבקשים החיילים ומשפחו
תיהם שכבר הגישו ב?!שות וגם קבלו אישור
לא לבקר במשהד' קצין העיר או משרדי
� המשנה על הממונה הנמצאים בבית הממש

לד-
י ר.) הודעה ניספת בנידון זד, תמסה לק�

;ניני הסעד והחיילים יוכלו לקבלה מהם.
י מועדון לחייל הדתי

ברוב חגיגיות, בנוכתות רבנים וראשי
הציבור נפתח אתמול המועדון הראשון

לחייל הדתי בחיפה.
נגנב מוטור דיזל

�2 בנובמבר �30י באוקטובר וה בין ה
נגנב ממחצבומ חוואסה הנמצאות בכביש
�יגור. מוטור דיזל ששוויו 400 י"י. חיפה

במקום לא היתד, שום שמירה.
תורנות בתי מרקחת

"הרצלימ" — תרזנלי* 1, פי. 4014.

ישיבת מועצת העיריה
היום בשער 6 אחה"צ תתקיים ישיבת
מועצת העיריה. על סדר היום: א) אשור
�קרקע. ב) גמר הדיון בתק- חןזים והעברות

ציב העיריה.

תורנות בתי מרקחת
ייר הגליל", ד .מגן דוד" — אלנבי 35. "
יעקובסון — בן�יהודה 80, 'סל. 3358.
שלוגר .הרצליה" — הרצל 18, טל. 3064.

בתיאטרון הקאמרי
� �ג �30.$ במ הערב .נערת הפקר" ב

רבי תל�אביב.

�גוש יתד עם אבו
העצורים היהודים

מוסרים לנו כי על אף הודעתו של התובע
� �ישי, כ' עניו שייך יוסף אבו �.צבאי חוטר
, עסקו בחקירת גוש אינו בסמכות פעילתו
הערבי הדה אותם החוקרים, המנהלים את
החקירה של כל יתר אסירי לחיי• שייך יוסף
�גוש ישב 24 שעות בצינוק בבית הסוהר אבו
הצבאי בקרבת ת"א, ועתה אינו יושב כתא
מיוחד, כפי שפורסם באחד העתונ*םז אל*

יחד עם כל האסירים היהירים.

האחראי לה^את .,אלטלנן*'
עשה פעו?ח פאטריוטית

עו"ד זליגמן תובע החזרתי הרכוש של המלחים והעולים

גהאחראי להבאת האניה :,אלטלנה" ארצה
� התכוון לבצע, או כמעט ביצע. פעיץר. פאט
ריוטית, שהיתר, חשובה :*ד באותה' תקופה
ובאותן הממיבית, שבהן היינו נתו4ף בארץ
� בשלהי חודש יוני שנה זו''' — נאמר במכ
תב של עו"ד מ. זליגמן לעו''ד א. גווןלי, ראש
�ההגנה ,לישראל. השירות המשפטי של צבא
� דברים אלה של עו"ד זליגמן באו כתגו
� בר, על הפיםקה שהכיל מכתבו של עו"ד גו
רלי. כי "האחראי לאניה .הנ"ל —• אחראי
לפשע הכבד ביותר שנעשה במדינת 'ישראל".
בהמשך מכתבו של *עו"ד זליגמן לראש
השירות המשפטי של צבא ישראל צוין, כי
ההודעה שנשלחה אליו בתאריר 18 לאוק�
טובר היא האינפורמציה הראשונה שהאניד,

.אלטלנה• הוחרמה ע"י שלטונות ישראל.

.של עו"ד, זליגמן, אבל, גאמר להלן במכתבו
אין הכוונה הפעם לטפל בשאלת ההחרמה של
האנייה, בין שיש להסכים לה או לא. גם אם
ההחרמה היא חוקית, אין יזה יכול בשום
אופן ובשום פנים לכלול גם את הקופה של
האנף�" שבה נמצא רכוש אישי של המלחים
והנוטעים, והשלטונות אחראים לכך, שרכוש
זה יוחזר לבעליו. אין להבין למה רכוש
אישי זה יהיה נתון להחרמה. אי אפשר
להתחמק משאלה זו, וההוראות שלי —
טוען עו"ד זליגמן במכתבו — הן להגן על
זכויות המלחים והעולים• ולדרוש את החזרת
�י אנשים מכחות הבטחון הרכוש, שנגנב ע
בארץ. או לפצות את מורשי תמורת הרכוש '

הנ"לי

יוקם שוק מרכזי לשיווק תוצרת חקלאית בת''א
� משיחת מסעם עיריית ת"א בהרכב ד,:1
�סירה, המפקח העיר •ני הנדס העירוני י. בן
*ה דב גפן ונ1יג .תנובה' מר סברםקי יצ
� המשלחת תבקר נכ נ

בדרד האויר יחו*י.
וד מה בירות שי ארזנות אירופה, כדי ללנ
� את בעית השיווק שי תוצרת חקלאית ו ה

קמת שתקים עירוניים.

בהתאם לתכנית הקיימת בעיריית ת"א
ו

יוקם שוק עירוני מרכזי לשיווק תוצרת

חקלאית על מגרש בקצה רח' החשמונאים
וכביש פתח הירד.. הקמת השוק תתחיל, כא-

שר המשלחת תשוב מחו"ל עם תכגית
מתאימה.

דליקה
� פרצה דליקה במרתף אהד הבתים בטל
ביה. חקירה העלתה שהבית הוא רכוש
גטוש שנעזב ע"י הצבא לפני מספר ימים.

הדליקה היתד. מקרית והנזק קטן.

נעדר
אליהו אנטבי. בן 14. נעדר ממוסד חות
: גובה 150 ס"מ, הלמוד בקטמון. תאורו
� • לו רזה. שערות בהירות. עינים כחולות.
בש חולצה תכלת, מכנסיי חקי קצרים, נע-

לים חומות וגרבי חקי.

גניבות
בתפוש שנערך בביתו של חייל נמצא
מקרר חשמלי החשוד כגנוב. שוויו כ�60

י"י. מתנהלת חקירה.
בחםוש שנערך בחנות ירקות . במחנה
יהודה נמצא שין תסוחי אדמה החשודים
! נעצר ושוחרר בערבות. כגנובים, חירקן

בבית המשפט 1
�50 משפטים הובאו בפגי •שופט הש1 כ
לום דייר לוינשטיין, ע"י משטרת ידוש�
� לים. בהאשמת החזקת בתי עסק בלי רשיו
נות. השופט הטיל על העבריינים קנסות

מחצי י"י עד — 2 י"י. 1

ירד מספר מחוסרי עבודה
:ו.ת 3662 מחוסרי עבודה נרשמו בלש
� עו הענווה גערימ בחודש סססמבר ש. ז• י

0ת 3817 בחודש אוגוסט.
למרות זוזם העולים הבלתי פוסק ירד :כל
זאת מספר מחוסרי העבודה. מספר מחוסרי
עבודה (מ*ד1 יופ ופעלה בחודש) היה 464
בספטמבר לעוםח 475 בחודש הקודם• לו.
אינו מחוסרי עבודה אלה נמנים עס הסוג ש
מסוגי לכי העבודות המוצעות להם עיי

לשםת העבודה.
במושבות נרשמו בספטמבר 637 מחיסרי
עבות; יעומת 966 באוגוסט, הירידה בנספר
מחוסרי העבודה במושבות עודנה נמשכת.
עלה �17 יום ונ מספר מהוסת עבוזד, (ס
בחודש) בספטמבר חיה — 16 לעומי 45

_ _ . .?0*1?*

� שבוע ארכת 
ל"דבר� 1.הבקד

על עכירות נגד חוקי
הצנזורה חגכאית חוייפו
הכוקר'' *פגירח

"
דכר" ו

למשף יופ אהד. ההיטת"
הצנזור הצבאי אושדה.

! ראש המטה נעתד יג?�
שתה של ועדת הןןורכים
לדחות *ת ההוצאה לפועל
?)שבוע יקןיפ. כמשך השכוען
יובאו יהפי העתונות והמז
*ורה לידי הפדר, לשם טנק
עת עבירות כןןתונות נגדו

בטחון המדינה וחצפא.

מגילו* היסוד של כפר "נורךיה"
.כי מקום אשר תדרוף כף רגלכם 0ו יכם
נתת יו, כאשר דברתי אל משה: מהמדבר
נון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל והלב

ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השמש
יהיח גבולכם".

ע א' ל ? ו ה י
ביום השלישי לשבוע. יום א' לחודש מרחשון שנת ח' אלפים, שבע
מאות ותשע לבריאות העולם בשנה הראשונה למדיגת ישראל המחודשת

שהוקמה בדם גבורי ישראל עלתה על אדמת הק. ק. ל. בשרו
להתישבות קבע קבוצת חיילים משוחררים ששרתו בבריגד
במלחמת העולם השניה והקימו גרעין על שמו של הקולונל מרגו

הלגיון היהודי הראשון מיטודו של זאב ז'בוטינםקי ז"ל למטרת ח
במולדת ולהאחזות נגח באדמתה.

אגו בוגרי בית"ר וחניכי תורת זאב ז'בוטינםקי האלמותי נודרים בפני
קהל עם ועדה הדוגגים אתנו את יום עליתנו על הקרקע וחנוכת צריפי

מגורינו את הנדר שהכתיב לנו ראש בית"ר: י

,ביום שרות אני כמוט נחושת •'-

• נפח ושמו ציון ן נגרש ברזל בידי
חדשני כרצונר — מגל. גלגל�חרושת י
 י

או חרב ופגיון' "

והחלטנו לקרוא לכפר שהננו בוגים ומקימים אותו כאן

ה י בורד
ע"ש של מגהיגנו הדגול, מורה הדרר לגאולת המוני האומה ולשיבת זדון

�גזרדכ' נורדוי ז"י, ואמרתי: מלאה. מכם
: .הדגל שאנחנ י מניפים לעיני כל צבא לוחמינו הוא הדגל עליו חרות

עם ישראל מקוה ושאיש איש את חובתו יעשה".
תלוונו בדרכגו בהפרחת שדמות המולדת והגנת מדינתגו השלמה מעבר מזה

.ומזה לירדן. כה יעזור יגו גור ישראל וגואלו. אמן ואמן".

עצורי לח"י נוספים
4 צעירים, החשודים כחברי לח"י הובאו
לפני יומיים לבית סוהר צבאי בקרבת ת"א.

ביניהם צעיר בעל נתינות אמריקאית.

משה סבוראי. העצור בבית סוהר 01אי
� בקרבת ת"א, הכריז לפני יומיים ?1ביתת
רעב, כמחאה על שנחקר כמד. פעמים, ולמי
רות ההבטחה כי •שיחרר בגמר החקירה,

ממשיכים להחזיקו במאסר.

מ. סבוראי הכריז
1 שביתת רעב

כפר "מדדיה" הוקם על ידי ארגון "מרגוליך
50 משפחות םתישבים על שטח של 1500 דונם.

הוקמו כבר חמשה עשר צריפי מגורים
בטכס הגיגי וברוב עם הונ1
תו אתמול — ביום 11 בנובמבר
� - היסודות לכפר הראשון בא
רץ�ישראל, שישא את שמו של
� המנהיג הנשכת ד"ר מכס בור
� דאו ז"ל. קבוצת תיילים משות
�הניכי ובוגרי וןרים מהבריגדה. 
בית"ר, שעוד בהיותם בצבא
התארגנו למטרת היי כפר 'במו-
לדת ושנשאו ע"כ את שמו של
הקולונל מרגולין, עברו גלגו-
לים ונדודים. שונים. ולפתרונה
התגוררו כגרעין הכשרתי בש-
כנות לכפר יונה. אתמול תגגו
�סוף את יום עליתם על הקר- סוף
הקהק"ל קע. שהוקצתה להם ע"י

)כ�1500 דונם).
קהל רב מבין בוגרי פלוגותיהגיוס
� לבית"ר, חיילי צבא ההגנה לישראל — אחי
� הם לנשק של רבים מחברי המשק, המשר
תים עדיין בצבא — חברים בעבר הקרוב
במשפחה הלוחמת של הארגון הצבאי הלאו-
�  מבין הכפרים הביי^"ריס שהו

^
מי, מתישביס

�  עד הי̂ף ונציגי מוסדות התנועה הז>
קמו

בוטינסקאית על כל ענפיה וארגוניה, זרמו
*תמול במלוניות למקום החגיגה•

בפתיחה הסרט מעל לשער. שקושט בירק
ובכרוכים הבאים. נתכפד זקן המת"רים
במרידתו רפאל רוזוב, שופט בב"ה"ד העליון
של בית"ר. לאחר שהושר המנון בית"ר פתח

חבר מזכירות המשק צבי ריבנבך,
בדברי אזכרה לגדולי האומה
ומנהיגיה ד"ר הרצל, מ. נורדאו, ראש 'בית"ר,
ז• ז'בוטינסקי, שתמונותיהם התנוסםו מעל
הבמה, ומתוך עמיהת דום התיחד הקהל עם
זכרם, עם זכר חללי האומה בגולה ועם
זכר גבורי המחתרת שנפלו בקרב והועלו
לגרדום וגבורי הצבא העברי הכובש והמשח-
רר, וכן של חברי המשק שנפלו בקרב במחי
תרת ובפעולות קרב בשירות צבא ההגנה

לישראל.
חבר המזכירות צ• חרמוני, לאחר שברך

את האורחים ואת ראשי המוסדות, הקריא
את נוסח המגילה, שלפיד, החליטו חברי המ-

שק לקרוא לכפרם ע"ש מ. נורדאו ז"ל•
�שם, שנתבקש לנהל את המ- הדייר ר. בן
� סיבה הביא את ברכתה של מחלק̂ו ההת

ישבות לבית"ר ור,.ע.ל., המרכזת ומארגנת
*ת ההוזישבות י של כל ו ברי התנועה הל-

אומית על ארגוניה השוני:•
� מר בובריצקי הביא את ברכתה של מח
ות היהודית ושל לקת ההתישבות של הסוכ

ן,ק.ק.ל.
ן בשם הלשכה הראשית של ר,ק.ק.ל. שלח

את ברכתו בכתב מר יוסף ויץ מירושלים.
, יעקב מרידוד, הביא את ברכתר. של תנו-
עת החרות באר"י, ואמר: .עלינו להודות,
לאחר שיצאנו מהמחתרת נ מטען מוסרי רב
ע"י גרוש מלא של המשעבד הבריטי, כי בש-

טח חיוני אחר לא מילאנו עד םה את חוב-
� ישוב אדמוזז המו תנו המלאה, וזהו כלפי-
לדת". מרידוד הרים על נס את .התגוגנרתח
� י שעצרה את כל עג של הריתישבות העובדת,
� מת הפלישה של צבאות ערב, אם כי שה
�, לפני כן ובמועד הנןזגד. הרשמית לא דאגו
לצרוד הדרוש ולכלי המלחמה החדישים. כעת
נת^וסר, סיים את דבריו י• מרימר. ביתר
שאת לישוב השממה ולעיבוד אדמות המו£
שצבא ישראל הכובש והמשחרר ורב'ן
מאד הס 'בתוכו חניכינו וחיילינו, גואלם
מהפולש הזר ומשלטון כנופיות מרצחים". י
את ברכת הוה"פ של ד,.ע.ל• הביא א. שופ'
טה, שציין כי .לא באשמת מוסדות התנועה
הקאומית לא הכינו עד כד, שרשים מרובים
ועמוקים באדמת המולדת. יהא רצון ונזפא
לז וג תגי התישבות של חברינו בשטחים

ש יוד לא נכבשו ע"י צבא ישראל".
! הגב' י. ילין, ברך בשם שלטון ביתיר!
� רו פורט הביאה את ברכתה של האשד. הל
אומית ובנ"ל, והי קורלנד את ברכתה שי
;ה"ר העולמית ושל י ההנהלה• של ק.ת.ח. הו
� בשם השכנים הקרובים והרחוקים הש
� מ עו את ברכותיהם ה' הלל גור, בשם טו
�אבן קצין המחוז א* ע :ת עיר נתניה, ה' הר
� ת יה, וכן קצין המשטרה ומפקד התבל בג
6;. ב"כ מועצת כפר יונה וה"הסתדרות*
:פר הביאו את ברכתם ל"שכנים שעד עלי- ב
ת! כאן התגבשו אצלנו. ברכתנו נתוני;

זעשה הבונד, והמאחד את כולנ'". ל
בשם הכפרים הכית"רים הביאו את *ר'
כיתיהם תמרקין — בשם רמת טיומקין, 1.3.
�חיים �ביץ — 3שס נחלת ז'כוטינסקי, וכן ג
ב8ם משק ווג'בוד, שנהרס בפלישה ד.סוז*י
משמר הירדן. בתשואות רמות קבל ̂ק ל

� החוגגים את האיחולים שהשמיע יו"ר החגי
�כ המשק ההרוס, ש"בימים הקרובים ג; לב

בןותר •תזכו לחזור למשמר הירדן 'שלפפ
לנו, לבנותה ולקוממה מחדש". ?

שמו•  י
בסיום החגיגה הודה לאורחים י•

�הקשר בור >לי, מ"מ מנהל המחלקה וקצין
נא לעניני ההוזישבות של החיילים חברי
תנועה והביא את ברכתו של הכפר המוקם ו
� נ שבועות אלה בשקט ובצנעה .איישם" בה
י ירושלים ושישא את שמו של דוד רזיאי ו
י"ד! כן מטר לרענן ויץ' ממנהל,יי ההתיש• ו
� נות בסוכנות, שי מאת המתישבים 'והמחל
כתבי< •ל 9גס נורדוי• בשירת

�  
י ד, את מבחר

התקוזן" ננעלה החיי• יבת הרושם, וזז- ,
) ורחים מחו"ל, הרי לוי מארה"ב, קוטלוביץ
דרום אפריקה, ואהרנס מארה"ב, גתכבדו ו

1 חריש הראשון.
� �15 גרי במקום הוקמו כבר עד 10. — כ

' י מגורים והבניה של הרפת עודנה נמשכת. ו
' פי התכנית נועד המקום לדיתישבות של 10

ושפחות חקלאיות.

�ישי לא נענה[ עד כה �צבאי חוטר התובע 
לבקשותיו המרובות של עו"ד מ. זליגמן
�ילין בקר אצל נתן פרידמן לתת לו רשיון ל
' כחודש ומתחיהו שמואלביץ במקום מאסרם.
ימים כבר מאז שעו"ד זליגמן הודיעי לתובע
הצבאי, כי הקרובים של שני האסירים הנ"ל
מסרו לו לספל בהגנתם, וזה כשבועיים שה-
תובע הגבאי הודיע לנציגי העתונוח, כי שני
האסירים הנ"ל בקשו מהשלטונות, שעו"ד

זליגמן יגן עליהם במשפט הגבאי•
�מתן רשיון הבקור לעו"ד זליגמן אינו אי
מאפשר לו להכין את הסניגוריד, על פרידמן
ושמואלביץ• עו"ד זליגמן החליט איפוא, שאס

לא ישיג את הרשיון המבוקש עד היום, הוא
� �דין הגבוי. לצדק בירוש יגיש בקשה לבית
�על .תנאי נגד התיבע הצבאי, על לים לצן
שהוא מסרב לתת לו רשיון ,ניקור אגל פריד-
מן ילין ושמאולביץ יאינו מאפשר לו לה-

כין את הסניגוריד. על ה7 יגייס.

פרידמן�^לין ושמואלביץ
הותזקו בבית שאן

מוסרים לנו, כי נתן פריד:וףילין ומתתיהו
שמואלביץ הוחזקו במשך תקופה מסוימת
�הסוהר בבית שאן. מש! הועברו אח"כ בבית

למקום מעגר שני בלתי ידון.

�רשיון ביקור עו"ד זליגמן לא קיבל 
אצל פרידמךילין ושמואל^יץ

�תנאי. נגד התובע הצבאי �על תוגש בקשה לצו

.שיחות חשאיות" שלא היו
אלא... .שיורות חשמליות-

�נו המיוהד — — מאת סוןסן
בןקבות נצחוגות צבא ישר^ל בנגב ובגליל, הוצפה הארץ ביומים
האחרונימ-שמועות. שאף הסתננו בדרכים שונות לעתונות. על פגישות
-"חשאיות 'ובלתי רשמיות* בין נציגים יהודים וערבים. עתונאי אחד
� * *מקום נויטרלי בירושלים". עתו אפילו ציין את מקום הפגישה
� נאי ירושלמי סיפר על התחזדמ היחסים בין או"מ וע!לטונ.ית ירי
� מאחורי גבם של העתונאים — וע� שלים1כיח שהמו"מ החשאי נ;ר
� ת להתפתחויות סנסאציוניות" וה . פ תונאי החוץ טלגרפו ש"יש ל* 
ציפו את שולחן קצין העתונות במלון "ריץ" • בבקשות לתחבורה

יימד- ירוש'
ולבסוף — הוליד ההר ענ בר-

�, לחברת החשמל הירושלמית לחדש ז;תברר כי או"מ פגר. בבקש
את זרם החשמל לארמון הנציב לשעבר. יצאו 5 פועלים ועמם קצין

�ד גבוה בחברת החשמל. :דרגת סרן, לשעבר — נ|ק צבא :
ו:ארמון הנציב מצאו מסל5ו ערבים, משרתי המשקיפים שאחד
מהם היה אף הוא מעובדי חברת החשמל. הוא סיפר לסרן היהודי
כ זד, "חברים לעבודה" וכיון שחמשת שבעיר העתיקה נמצאים עוד '
הפועלים היהודים לא הספיקו [להשלים את המלאכה, בקש הסרן מאת

:יא עמו עוד 5 חשמלאים. י הערבי שילך לעיר העתיקה וי
�שיון ממטה הלגיון לעלות לארמון נראה שחמשת אלו בקשו 
הנציב, ואחד מקציני הלגיון נ 'לפן למטה המשקיפים ושאלם אק
�.אחראי, המיור הבלגי דדיה, שראה כאמת יש בהם צורך. המשקיף 
את הסרן ;ןשוחח עם הערבי, פרץ בצעקות ש"היהודים והערבים
�דים וכי הוא לא ירשה לדבר כאן אלא משתמשים בארמון לצרכים ה/ו
אנגלית"... בסופו של דבר גע^יב הסרן היהודי ועזב את המקום עם

דה. פועליו מבלי* להשלים את העבו
מספר משקיפים אמריקאים התערבו אח"כ ולמחרת חזרו הפוע�
לם בינתים בקר המיור דריה בקונ- לים והשלימו את חיבור הקו, ,או

ית פרחה לאוירו של עולם... סוליה הבלגית ו...סנסאציה עתונז

מפא"י חוששת, כי תנועת החרות
תזכה במקום וראשון בירושלים

םאחורי הקלעים החלו ההכנות לבחירות

— מאת סופרנו —

� המנגנון המוקם זנ"י מםא''י לקראת ה1:
חירות התלים לנקום כל האמצעים, כוי
� שתנועת החרות לא תזכה בבחירות במ
'י • מיקר ביירו'&לים. מפא קומ הראשון,
חוששת. בהתאם לתוגאות הבחירלת לו; ד
הקהלד, ולקונגרס הגיוני בירושלים. שת-
נועת החרות עלולה לזכות בבירה באל וי

קולות ולתפוש את המקום הראשון.

לשם כך התחילו פקידי מםא"י לשכיר
את כל האולמים הגבורייס בירושלים ב:ל
השבתות, בתקופת החדשים נובמבר-

דצמבר. כן החלה המפלגה השלטת בפעולה
� מקיפה בקרב הצבא. ביחוד בין אנשי הג
�א לעת עתה חל. התעמולה מקרב הצבא ה
�מפא"ית. ובעיקר בשאלת הפלמ"ח. אנטי
� גם בת"א מנסה מפא"י לשכור את האו
למות בעיר בלילות שבת ובשבתות. כמו�
כן נעשים חוזים עם ציירים ומומחים לתע�

מולה גרפיקאית.
בקשר עם הידיעה. שפרסמנו לפני ימים
� מספר על הקמת ועדה מסא"ית. ליד המנ
•גגון לקראת הבחירות, למלחמה מיוהדת
בתנועת החרית. מוסרים לנו, כי בראש

הועדה הזאת עומד ראובן זסלני.

מועצת המדינה תדין בישיבתה מחר באי-

� שור פקודת הבחירות לאספה המכוננת. סבו

רים, כ' המועצה תספיק בישיבתה של מחר

לסייס את הדיון בפקודת הבחירות ואף תק-

� � קרוב לידאי. שה בע מועד לבחירוה, אם כ

�22 בדצמבר שהיצע ע"י ועדת מועד של ה

הבחירות המרכדת, אינו בא כבר בחשבון

וייקבע תאריו יותר מאוחר.

מועצת המדינה תדון
מחר בפקודת הבחירות

םדן ועד באר שבע
ק?זיף התפוזים הועמד במכ-
נה צגלל המחסור בידים עובדות.
לשם י הצלת הקטיף הוזעק כינוס דחוף
נת"זל של כל הרשויות הנוגעות.
בכינוס עובדו הצעות לגיוס עובדים
� ערביים ויהודים לקטיף. כן הוצע לג
בנות חרדות. ההצעות הועב� ימ}.*50£-י

*ו לויאש הממשלה. |
•

ועד *תושבים הערבים בחי-
פה ךמתריע כלפי הרשויות היהודיות
;לל פיגיעות בערבים מצד יהודים. כגון
1ליע1ות לדירות ערביות, החליט לשגר
משלחת לשלטונות ישראל שתעלה את

תעצומותיו — מודיע ,קול העם". .
• ו

ועדה לבדיקת אוצרותיו ?!ל
ים המלח ואיזורו נתמנתה על ידי
עזר המסחר. על הועדה נמנים הופיף,
� ו. איתן ממשרד החח, ד"ר י. גריג

בוים וכמה אנשי מדע.
•

השער הזהב / בשוק ה'"ןחו ר
י ירידה ניכרת בשבועות האחוך חלד.
;ים. מחיר הסוברייגים ידד עד 6.500
� ל"י. לעומת זאת לא נשתנה שער הזו
לאר בשוק השחור העומד על 410•-

425 מיל לדולאר.

150 אלף ל"י ינתנו למועצות
המקומיות בתור הלוואות *את ב:ק
� א. פ* ב., בערבות הממשלה, לשם אי
זון תקציביהן. זמן הפרעון יהיה צ

שנים ושער הרבית 5%.
•

קבר עתיק נתגלה בנתניה
באחת החצרו* תחת אבן גולל באו *ך
של 110 ס"מ. הקבר הוא בדמות אולם
�קדקעי, שבו שלושה.כוכים. בקבר תת
נתגלו עצמות אדם ושברי כלים מת*

קופת הורדוס. •
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