
מעבר או מפנה
פרשת־התפטרותו של י. פן•
גורמן 'מראשות הממשליה שה•
עסיקה פמשף הודשיפ רביפ
את חית־הקהל כישראל והוגיפ
מדינייפ מהוצה לה, הגייעה לפ"
יומה 'הרשמי עפ הנשת כתכ־
דןתפטרותו לנשיא המדינה.
פעתה תרוכז דעת"הנןהל כי•
תרישאת טככיכ לכעיית כינון
ממשלה הדשה כישראל, כמ*
ממשלת־המעכר" המפו-

" 
קרפ

טרת להלכה ומשמשת כתפג־וי*
דיה-למעשה.? אך השאלה המע־
פיקה את העפ כישראל, וגפ
את העפ בתפוצות, היא: האפ
הממשלה ההדשה אשר תתכו-
נן, לאהר המשכרים הרכיפ
שעכרו על הממשלות הגןואליצ־
 כ̂וריון,

יוניות.כדאשותו של
כצ"
" 
תפתה תקופה הדשה של

רון כלכלי ומופרי"• לישראל
ותהיה - כאמור כנאופיהפרי־
 "רי־

דה - ממשלה יציכה של
̂לאומי למען כגזהון •המדי" כוז
נה, מיזוג הגלויות,? עצמאות
כלכלית והידוש העליה"? ומה
ידריך את הצירופיפ הקואליצ'
יוניים ההדשיפ? האפ תתכונן
ממשלה שיהא ככוהה להגן• על
תפקידיה :ההיפטורייפ, הלאו"
מייפ והפוציאלייפ של מדינת-
ישראל מפני אותפ •הכוהות
:עצמפ אשר ,.כצירופפ הקוא"
̂רכע שנים המעי־ ןיציוני יוה כי
is דמותי התפקידיפ האלה ואף
התנקשו:כהפ, כהעריפפ ענד
דות-שלטוןוכוה לכלכלי לעצמם
על חאינטרפ של ־המדינה, העפ,

קיכוץ־וקליטתיהגלויות ף
עם סיום..• פרשת ההתפטרות בבחי-
נה חוקתית־רשמית הושמעו שני.!.אומי־
— של ראש־ י.סיכוים;? באוזני העם. האחד
הממשלה ההולך" ב"שידור־הפרידה", וה-
שני. — של שד־ההוץ, המועמד לרא-
שות הממשלה הבאה, בדיון על ?נייני־

ןזחוץ הישראליים בכנסת.
בוודאי שאין לנו כל ןינין "לד-תא־
.גותי' אל ?ראש־הממשלה ההולך או
לבוא עמו .•חשבון על דרכי פעולתו'
קווי־מדיניותו, אופן הרכבי־ממשלות
שעשה ומשאו' ומתנו עם מפלגות, וב-
ייחוד עם - מפלגת־הפועלים המאוחדת.
הרבה דברים נרגשים השמיע !על !עי־
קרדאמוגה" 1זכריזך.אך לא היה בדבריו
,כלשהו-.ש$ חשבון־דרך בעבר -;'wr

וציון דרך לעתיד.
במכתבו:לנשיא המדינה, הכריז"ראש־
הממשלה לשעבר: ,כי.הדרך שהממשלה
הולכת בה מאז יסוד המדינה .היא
.הדרך היחידה שאפשר,ללכת בה ויש
ללכת בה, י. כל י עוד אנו מאמינים ביעוד
̂הציוני: .של, מדינתנו". אמנם בשידור־
'הפרידה מזכיר בן־גוריון את "אדיר
רצונו לקיים ־לאורך־ימים את השותפות
הגדולה שנתכוננה בממשלה הזמנית"
;ושאי־התכוננותה גרמה לו ,אכזבה מרה
וקשר.". אך.מעל לכל בולטים כדברי
הפרידה של ד. בן־גוריון הרצון והש-
איפה לקיים את הקואליציה כפי שהת-

כוננה ?גל־ידו "ללא זעזועים".
• אך יודעים. אנו היטב, כי הקוא-

ליציה הקיימת מזועזעת. מתוכה. ואף!
הליכתו של בךגוריון מראשות הממ־
.עלה' למרות הכחשות והתקפות על
•מנחשים למיניהם", היא חלק מהזע-
זוע. זועזעה מדיניות הפנים — כי
היא לא היתד, נאמנה למטרה ההיס־
טורית שלי. בניין־עם ובניין מולדה
שוממה בשביל מקובצים מגלויות. זו־
ןיזעה מריניות־החוץ, אשר השליכה יה־
בה על ,חסדי זרים" ועל .קרן השפע"

!של מענקים.
וודאי שאנו מצטרפים לדברי ד. בן־
.להשליך יהבנו על גורמן »כי אין
אחרים ואין י לצפות לחסד לאומים". או־
לפ דברים אלה ודומים לאלה הרי נש-
ארו . בגדר, הכרזה בלבד בכל אותן
השנים, בהן עמד בן־גוריון, בראש
הממשלה. והם. דורשים גילוממ במעשה
•מדיני, רתכנית־סעולה, במשטר"חיים. ולו
*היו אלד, נר לרגלי המדיניות הישראלית
כל שנות 'קיום הקואליציות . בראשות
בן־גוריון, אפשר. והיינו מונעים את
הזעזועים. החמורים .שעברו על מזינת•

ישראל בעת האחרונה־
מבחינה זו, של ראיית המטרה, האמ-
צעים והדרך הכזיב גם נאומו .של
שר־החוץ והמועמד לראשות הממש-
לה העתידה לקום. כשם שאין לקיים
'את• מדיניות־הפנים ? הישראלית ,כמות־
שהיא",. כפי שהיתי' עד עכשיו, משום
שנגדה' בתכלית לצרכיה ההיסטוריים
של מדינת־ישראל י ולתפקידיה הציוניים,
:כן אין גם. לקיים את מדיניות־החוץ
תיה בעבר. לא הרכנת ראש לגלים."כמות שהיא" על כל כשלונותיה ותעיד
העוברים על מזינת־ישראל, אלא מרי־
ייות דינאמית של: פריצת מיצור, של
איבו; נחוצה למדינת־ישראל. אך שוב
.לא על הכרזות בלבד תיכון מדיניות

זו.
נדרש שיווידמערכות. לא ממשלת־
מעבר נחוצה כיום למדינת ישראל, אלא

ממשלת־מיפנה.
JS ה.

a&S m Ŝk
ןירה וייצמן, אלמנת הנשיא המנוח,
ביקרה ביום ב' באיזור אשקלון החד־
כתב־העת הצרפתי. ,קונםטלאסיון",אנדרה לבורתה, עורך ראשי של
הגיע שלשום לביקור קצר בישראל.

יצהק דגן, יועץ בצירות ישראל ברו-
מניה, יצא שלשום למקום כהונתו.

ש. פרת, שנתמנה קונסול ישראל בשי־
'קאגו, במקום רם ירון שהועבר למכ־
סיקו, יצא אתמול בבוקר למקום כהונ-

תו.
א. מרהכי, מנהל בית־הסוהר ברמלה,
יצא אתמול בבוקר למסע השתלמות
בארה"ב על־סמך ? סטיפנדיה מטעם

האו"מ.
גית • של ביה"ח ־בילינסון, עזב אתד"ר פ .נתן' מנהל.המחלקה הכירור-
הארץ לשם ביקור במרכזי ניתוחי־

גלב נאירופד*

הבוקר "טיל הנשיא וול שדת
להרכיב ממשלח חדשה
— התייעצויות עם נציגי הסיעות בכנסת. - י. חזן —

וי. בךאהרון הביאו לנשיא תוכנית לממשלת הכוחות

הבונים. על יסוד מצע מוסכם
מאת כתבנו

ירושליפ, - נשיא המדינה י. כךצכי עומר? להטיל היופ
.ככוקר על משה ש ר ת את התפקיד ליהרכיכ ממשלה הד־ כיי9
שה, לאהר שהנשיא התייעץ אתמו.ל, •-, ,:כהתאפ .לחוק המע•
כר, - עפ נציגי הסיעות ככנפת:על:המצכ ־שהתהווה עפ

v התפטרותה של ממשלת כןיגוריון;. י ;
שרת, המשמש .כממלא־מקונו ראש הממשלה וכשו־הזזוץ, בממ-
שלה הנמצאת במצב של התפטרות, אן המוסיפה,לנהל את תפקידיה
בהתאם לחוק עד הימן ממשלה חדשה, ?— נקבע כידוע ע"י מפא"י

.כמועמד לתפקיד ראש הממשלה.
ההתייעצויות בבית הגשיא/גמשכו משעוו* הנוקר, בהפסקת צה־
לפנה"צ ומסרו

^ 
דיים, עד שעה 7.30 י: בערב. :-לנציגי טפ"ם; נתקבלו

לנשיא על עמדת מפ"ם בקשרי עם הקמת הממשלה החדשה.!
בזה אחרי זה הגיעו ללשכת הנשיא שברחביה נציגי כל הסיעות, לפי לוח
זמנים שנקבע מראש. רק שתיים מתוך שלוש .הסיעות הערביות:הקשורות במפא"י
לא השתתפו בהתייעצויות, מאחר שחבריהן:לא'הספיקו,להגיע לבירה. המשלחות
נתקבלו בפתח הבית ע"י השליש, סגן־אלוף י. כרמל, שהכניסן לחדר־העבודד.
של הנשיא. בצאתם מסרו הנציגים על תוכן שיחותיהם עם הנשיא לעתוגאים,
שנקבע להם מקום מיוחד ליד לשכת הנשיא ושקיבלו את כל ההקלות הדרושות

למילוי תפקידם.
הראשונים .שהוזמנו לנשיא היו נצי-
גי מפא"י, שבאו ללשכתו בשעה 9.30
• לאחר שהות קצרה אצל הנשיא בבוקר.
סיפרו נציגי מפא"י — ע. אסף, מ. אר.־
גוב, ומ. נמיר — לעתונאים'כי.לפי בק-
שת הנשיא מסרו סקירה על מהלך
המו"מ הקואליציוני. "אמרנו לנשיא,
שנעשה הכל מצדנו, כדי להרכיב את
הקואליציה עד כמה שאפשר רחבה 'יו־
תר". הם מסרו, שהמליצו על שרת כמו־

עמד להרכבת הממשלה.
חברי משלחת הצ"כ' שבה .השתתפו
א. רימלט, ע. איכילוב וח. אריאב,• מסרו'
כי הנשיא הביע את המשאלה• שהמו"מ
הקואליציוני יהיה קצר ככל האפשר־
הצה"כ השיבו, כי זהו גם רצונם ואם
נמשך המו"מ, הרי זה מתוך כך 'שנהגו
בעיות עקרוניות . שנתעוררו עם הת*
פמרותו של בן־גוריון. הצ"ב מעדיפים
שהמו"מ יימשך עוד זמן מםויים, 'מאשר
שתורכב ממשלה בלי שכל הבעיות יבואו
על פתרונן. אשר להרחבת הקואליציה,
אומרים הצ"כ, שהיא תוכל לצאתי לפועל
רק על־פי קווי־יםוד של הממשלה הקיי־

בת.
עם נציגי מפ"ש

: לאחר הצ"כ נתקבלו י ע"י הנשיא
בשעה 11.30, נציגי מפ"ם,, י. חון וי•
בן־אהרון, לפגישה שנמשכה . כמחצית
השעה. י."jmמסר -לעתונאים.על.עמדת
מפ"ם, שבאה. לביטוי:בשיחת: עם• הנשיא:
מכיוון שמפ"ם' רואה את מצ-
הבינלאומי, והן בשטח פנימי,בה של, המדיני הן בשטה
כז/מוד: ביותר •:— הגענו למס"
.קנה שמפ"ם צריכה יותר מת"
קמתי ממשלה, שתוכל להוציאמיד ל"י! . מוכנה לתר. יד לה־
את המדינה מהמצב. בו היא
נתונה כיום. הננו משוכנעים'
כי vק ממשלה, שבמרכזה ית־
ייצבו שתי מפלגות הפועלים
ושתהיה מושתתת על בסיס של,
תוכנית מוסכמת, אשר תקיף
הן את עגייני־פנים והן את עני
ייני־חוץ — תוכל למשימה זו.

; כל הכוחות הבונים בארץ
יוכלו להצטרף לממשלה על

יסוד התוכנית המוסכמת,
נציגי מפ"ם הסבירו לנשיא, כי בשטח
מדיניות־פנים אפשר יהיה להתגבר על
המשבר ע"י השלטת משטר חלוצי,־ שיר־
תום בעול הבניין את כל חלקי האוכ־
לוסיה ויחלק את העול. באופן צודק —
בעוד.שהיום העול מוטל בעיקר: על שכפ
הפועלים' והמעמדות האחרים משוח-
ררים ממנו. את עיקר התפקיד רואה
מפ"ם בחיסול האבטלה, המהווה מחסום
בפני חידושה של עליית המוניי יהודיזם

מדי־ווודף בכנסת
ירושלים. — הכנסת שינ־
תה במקצת את "תפאורתה", עם
הכנסת מלי החורף לסדרניפ.
הם לבושים. עתה צבע •ירוק־
כהה, הנראה כבגדי־שרך ממש,
חוץ מאשר,הסדרן הניצב בפתח'
,רועד בחאקי הקיצי. שעודני

ארצד-
אפשר לבנות את הארץ כאר; מושכת־
עליה, ואפשר לרכז את אהדת, העולם, ש־
יהיר. משטר מתקדם, שיקיף את כלעזרתו דרושה לנו — בתנאי שבישראל
למיעוט הערבי. יהאזרחים,' ויבטיח שוויון זכויות גמור
מצב הבטחון הוא 'המור. הן בהתה־
שב עם המשטרים הרודניים 'סביבנו והן
בהתחשב: עם התככים /',אימפריאקיסטיים,

המנצלים. משטרים, אלה נגדנו.
? יסוד י חיזוק שיתופו שליש 'לבנות את צה"ל על בכיס כוחות עממיים, ועל
צה"ל •עם יישובי הספר בהגנה על הא־

־.. יל• .. ?
"

כדי ?kj ,להקשות על המו"מ ?א העל-יץ..'?
תה ,מפ"םייהניעפ את התביעה על חיוו־
שו של זרם •העובדים בחינוך, '— ציין
1 את הזכות ̂ה ̂־כך. במוך;.הממשלה* אשר?.̂,''והשאירה-לעצ להילחם" •ע
̂ אזרחים 'לחיות''להול!*הגשואין• והגירושין, י— תובעת ימפ"ם את"הזכות לכ , י

לפי מצהונם.
בשדה. מדגיות־ר-חוץ תובעת מפ"ם
קוו מדיני שיבטיח־ את עצמאותה של
ישראל על. יסוד י של ניטראליות־אמת,
גיוס כוחותיו של הע$ כולו ושל
התנועה הציונית למען' בניינה : של
הארץ, בלי להזדקק: לעזרה שיש בה

משום י סיכון עצמאותנו. המדינית. '
י. בן־אהרון. הזכיר,..שיבראיון לפני
"ינציגי מפ"ם מהנשיא.להש- שנד' דרשו
תמש בהשפעתו ':בשעה שהוא מטיל
את. תפקיד הרכבת הממשלה -- ולהת־
נותו במאמץ להחזרת השותפות המדי-
נית .בין י שתי מפלגות הפועלים. ציינו
שלפני שנה' לא נעשה.מאמץ זה, —
אמר י. כן־אר-ךון..'אנו .מאמינים שב-
תקופה זו' ישנם' נתונים .אובייקטיביים,
שיש בהם',כדי להקל. על המלאכה, אם

תיעשה בכנות וברצינות.
בפירסוס העקרונות נעשמ ע"י מפ"ם
המאמץ ללכת •י לקראת מפא"י:בהכשרת
הקרקע להשגת ההסכם. •אנו בטוחים
שההסדר עם מפיס ?אחרים יוקל ע"י
מטלגות הפוע־' הסדר. מוקדם: בין .שתי-

'. ?. : ' " לים. :
והמשך בעמוד אחרון, טור 3—4)

!וספח פגישה

מב"ט-™!",

ירושלים, יום ג'. — בפגישה בין
נציגי מפ"ם ומפא"י שהתקיימה היום
בבניין הכנסת, נדונו שאלות נוהל והוס-
כם יעל קיום פגישה נוספת, שייתכן

ותתקיים .ביום ד' (היום),
בפגישה השתתפו מטעם מפ"ם י. בך
אהרן, מ. בנטוב, י. בר־יהודה, י. חזן
ואל. פרי. .' מטעם מטא"י השתתפו •ז.
ארן, מ, ארגוב, ?מ. נמיר וע. גובריו.

דיו! בתביעות

פ8עלי מוס! סו"ב
— דרישת ת ל ־אביב, מם : גי. י
פועלי המוסך המרכזי' של "סולל בונה"
בת"א •להשוואת' תנאי עבודתם 'עם עוב־
די אש'יר, המוסיפים, לעבוד לאחר חי-
סול העבודה השכירה, — הובאו.היום
בישיבת המחלקה לאיגוד המקצועי.

פועלי המוסך המרכזי של 'סולל־
בונה כאן, העוסק בתיקון/מכוניות
אש"ה הביאו לישיבת המחלקה את
תביעת הוותיקים מבין •העובדים אשר
במשך- שנים.; היו. פועלי "אגד". ועם
חיסול העבודה. השכירה, הועברו לפניי
שנים' אחדותי ל"סולל־במה". העובדים
האלה תובעים להעבירם שוב לאשי'ד
ולהשוואת זכויותיהם לאלה של עוב־
די. הקואופראטיבים האחרים, אשר עול־
דים עתה, עם חיסול ?העבודה. השכירה,

בתנאים שנקבעו ע"י ההסתדרות.
משלחת העובדים נימקה את התביעות
בחוסר וזבטחון לגבי מקום־העבודה שנו-
צר ובאי־קיום ההסכם שנחתם בשעתו.
בבירור השתתפו שליחי הנהלת א.ש.ד
ו"סולל־מנה". המחלקה תסכם את הפר-

שה בישיבתה בשבוע הבא.?

no? דן" דורש"
הכרעה בהנוזלוו

הסנאופרטיב המ6צע
מאת •כתבנו

ירושלים, יום ?ג;. — י פרטים: מאל-
פים על תנאי "דן'"? לקבלת :תוכנית.'יהמו־
— ?נודע. לי ניציפאליזאציה של שירותו,.

ממקורות •<מוםמכיט כאן.
?: ביציבה "ביבר,, :מתברר שנציגי <ן"."ה}?ך'ינ̂ו משותפת? של'.הגורמים'הנוגעים
כלומר ? העירייות' .:'ומשרד־התחהורה,.'ז.1ל
לא, •יסצי8ו' ''לשוט' 'תוכניתי"-לפיד, יהיו
לנציגי הקואוםראמיבירק: 49 אחוז;בהנ-
הלה.• ,'דן" דורש לא רק 50 אחוז בר-
כוש' אלא גם 50 אחוז הכרעה בהנהלה.
נגשרד־התחבורה רוצה להרכיב את ההנהי
לה.לפי המפתח — 49' אחוז "דן"> 49
אחוז העיריות ו־2 אחוזים' מכריעים

, .י, . למשרד־התחבודה.
נוסף לדרישה.עקרונית זו ו;ציג,"דן"
שורה של •תנאים '"טכניים", בכלל זה
הבטחה, כי הערכת הרכוש תיעשה באו־
פן ריאלי, כי *תשלומי החמורה (עגור:
העברת מחצית הבעלות) יוכללו גם תש־
לומים בעד ה"מוניטין". כן• ידרשו אנשי
"דן", .כי מחצית,,התשלום: עבור, הרכוש
תיעשה "במזומגיפ, כי .:משכורת י חברי
"דן" בגוף 'החד* תיקבע •לפי המשכו־
רת' הנהוגה.באש"ד, וכן ש"דף יישאר
בתוך החברה החדשה קואופראטיב.סגור.

טרשים דב1ת בגליל־המערב1 אדמות־

יהיו למרעה זרוע

מאת כתבנו.
נ ה ר י ח, יוםג'. י— על:אלפי דונמים אדמת :טרשים שבגליל
דגנים רב־שנתיים, אשר ישמשו את ' עדרי־הבקר -של משקי"ההר,המערבי, — המיועדים למרעה טבעי, --־ הוחל בימים אלה בזריעת
טוגות ?בשר. ? י . י יועדר גדולי של מועצת אזור הגעתון, המיועד לספק מדי שנה מאות

מפעל זה הוא -בסידן ראשון
בקנה־מידד. גדול; להפיכת אזורים
נרחבים — בעלי. מאות־אלפי דוי
נאמים, לשטחים מועילים• שברובם

לא התאימו לעיבוד:חקלאי.
הכשרת שטחים אלי' מביאה לצימצום
הסחף, הגורם בתקופת. השטפוגות לני
זקים 'עצומים למשק•הארץ, ידבר המק-
טין מדי שנה את שטחי הקרקע,הראויים

לעיבוד במורדות ההרים.:,- י
שנעשו.ע"י' המדור לשימור הקרקע:שלידילאחד גמר עבודות' סקר ,הקרקעית
משרד־החקלאות, הושמדו? בחודשי, הקיץ
י .','שיחי פרא שונים וביניהם רחבי,י'עליס שאינם ערבים. לחיך'הבקר. .
כן מסיימים להקיפ 'מכלאות לריכוז:
העדרים,: סידור דרכי־גישה .נוחות .למי
הוואדיות: ובניין סככות לתקופת.החורף.
עם סיום, עבודות:ההכנה,:יועלו.:למרעה
בימים־הקרוכים 100 ראש־גקר ו&ש'ו*ים.
:.:40 אלפיפ דונאמ 'מרעה': •••י
כשלב ראשון" מגודרים 10 אלפים דו־
נאם מרעה, שמחציתם יוחזקו ע"\ ,המו־
עצה' האזורית, 'כמפעלי ביקיר:לבשר, ?ויח-
רב יחולק בין הקיבוצים:"־ כברי,יחיעם
וגעתון — בעיקר לעדרי. החלב והצאן,
הואיל ומכסת. הקרקע שלהם לעיבוד.

אינטנסיבי עדיין מצומצמת.
זרעיפ, מקומייפ

י עם.סיום זריעת שמחי' המרעה ?בעשבי
בר שונים מזני': הדוכן ושעורת הבולנן־
̂בהריס. בחודשי::הקי*ן;י ̂-~ ? שנאספו 6
ישוקמו' מאות ;עצי החרוב:ן־ו£&עיים
כ1̂
̂צי-ןוחרוב1הנמצאים י בש?זחי:•: י'מרעה :הג1יו1גיב1,; *win; נטיעות:.;חדשות. ̂ש

̂?': .,';%י./ •::, 4 במד1־(ניזהד1ר.:':::ל:'?
11̂רו%; ̂.הרב̂.̂ש ̂ע1זכ ̂ל̂יי4::,א ל̂!
̂בעלי-הח̂שוזנובת :עץ:7אחה:שלוי בהזנת
''?שווה• •;לעךך יבול-. .:'השעורה בשטיח?-של ? ' . '" חציי מנאם. .?

חדיש עי־וד

ל"קוד ישראלי
. ירושלים, יום גי. — ציוד
שנקנה בשווייץ והכולל מיק-
רופונים' וציוד אולפני אחר,
̂לה ב"קול־יש־ יופעל בימים 

ראל".
הציוד 1מצטיין' בטיבו וטכ־
'.,משתלמים ,עתה .נאי .השידור
י בטיפול בו, בהדרכת מהנדס שנ־
• כע. להתמחות בכך בשווייץ,

באו הלוציט ועולים

בשת• אוניות
חיפה, יום גי. — שיירה בת 265
איש הגיעה' הבוקר באוניה "נגבה" לנמל
חיפה. השיירה מונה 156 נוסעים ו־109
עולים, רובם הגדול:..ממארוקו וטוניס. 8
עולים היו בין?60 באי האוניה האיטל-
- ??קית "פיליפו גרימאני", ,שהגיעה אף היא .הבוקר. .
23 חלוצים, המצטרפים לקיבוצים, באי
"גגבה". — זהו מספר ניכר בתנאי הע•
'קבוצה: מארגנטינה, ליה ?י'כיום. 9 מהם,
מצטרפים לכפר־סולד, משק הקיבוץ
'הגיאוחד; 5 למשק לביא. השאר -אחד
או: ̂נייס• לקיבוצים: צאלים, יגב, מש־

מתהנגב, גליאון, דביר, גלעד.
משפחה בת 3 נפשות: מבין באיי"פי•
ליפו גרימ»ני" מצטרפת למפלסימ. יבין

'ישי 17 י חוזרים. 60! באי אוניה,זו

פ ?סנתה:בגי־
"
: 1?סוזדרותז הפקידי

לוי־דעת. אל ?העובדים במוסדות הלאו-
מיים," ברשויות. י המקומיות .ובמוסדות
ההסתדרות, לא לתה יד ליוזמי,הקמת
"חטיבה מנהלמזיארצית'!,:שפקידי הממ-

שלה הגבוהים רוציט להקימה.

השבוע הפגישה על התחבורה־

י 'מאת"כתבנר
?ירושלים, יום גי. - הישיבה הקרובה בין הקואופראטיבים
לתחבורה:לבין שר־התחבורה, ביוט ו' תוקדש לבעיות העלאת המחי־
ר'־ם 'הנדרשת ע'יי הקואופראטיבים ולתלונות משרד־התחבורה, כי
הקואופראטיבים אינם ממלאים אחרי ההסכם בדבר הכנסת סכומים

גבוהים לקרז ־,הפיחות.
מםתבה' — בניגוד לידיעות
קודמות י ולהכחשות הקואופראטי־
בים, י— 'כי, הפיגור 'בתשלומים
לקרן מגיע לכמה עשרות אלפ*
שנמסר קודם.' "" . י יל"י, אך לאי/מאות אלפים' כפי
ממקורות• ־ממשלתיים נמסר, כי עד
לאותו תאריך י ל.<' יהיו- בידי השר מס-
פרים :מדוייקיפ על בדיקת החשבונות
־ע"י• הקואופראפיבים' אך •תהא כבר.תמונה ?כללית על מצב הקואופרא־שהוגשו

טיבים.
,:סגן. המנהל: הכללי, מ. סב י דו ר,
אמר לכתג,«על־המשמר", כי ידונו בינ־
תיים. לפי סיכומי 1ר'כיניים, ואין ?צפות,

^סופי. - _
בי. ביום ו'_:יגיע;,המו-"-מ-לשלב

—כזכור, כנויייך, -שריהתחגווה :" להביא
את• מסקנותיו? ?* הסופיות. מועדת: השרים
הכלכליים,: שהיא תחליט אם יש בכלל

מקום להעלאת 'מחירים.
בקשר עם הידיעות כאילו בוטלה .
התוכנית• לפיה ידפיס המדפים הממשלתי
בעתיד, את הכרטיסים לקואופראטיבים,
,כי התוכנית:-בעינה עומדת ות- נמסר*

בוצע''כשיגיע נייר מתאים מחו"ל.
',כתבנו"בתל־אביב ?מוסיף, כי בפגישה
בין שר־התחבורר' לבין נציגי הקואו־
פראטיבים : "אשד", «דן" ; ו"המקשר",
,שנערכה:י לפני שבועיים, ציינו.גציגי הקו־
אופראטיבים, כיי הם? י מוכנים . לחכות
שבועיים, אולם 'אם לא יבוא הסדר בתום
התנועה.הקומי' זו, 'ייאלצו הם להשבית את
•. בקשר עפ הפרשי ?קרן .הפיחות של
תקואופראטיבים מודיע משרד־התחבורה,
כיי הסכומים'• השונים של ההפרשים הם:
קואופראטיב י "דן" 28,844 ל"י וקואו־

פראטיב "אשד" 47,093 ל"י.

j תמעת ?נוער הלומד בארץ ישראל המחנות העולים :

! מחר בשעה ־11, בצריף הצפון ת"̂ן ? :

מונות" | .יום קו
|? ל בערב תתקיים מסיבה לשליחים החוזרים למשגב־עס. י
̂.,ל' המזכירות הארצית י

1־1??יגוז ?סשרי ידידות ישראל-&סס"ר / המרכז \
j כליליישכת, 11.12.53, שעה 8.30 גתל־אכיכ כבית העפ ן

כחס ארצי
 בוא יצירות ברית־המועצות; \

 י
̂סדר־היום: a .עם :'!

.ל1/ליי 2) ;תוכנית' הבעולה של הליגה. ] |

\\*/<'' 4;.,י יי . כן יביאו דברם, נציגי צבור, וסניפים. / 1^;ללבשם המרכז־יךמיו: - י./גולן, יי הזן,;א. ציזלינג |
>'' :'!תרגם?.?נ.'אגמון, בבצוע לאקת הראל בבימויה של ת3ןרה 'סמסונוב. r>;,;י.'יפתכ.נית' האמגותית;. —. ,,עורה''נא' חוטב עצים" מאת פאבלו גמדה, <
j ?.' כל הפניהיפ שולחיפ את נציגיה פ. איש כל־יעדר ן

מפ"ם הגישה הצעותיה

על השכר לשנת 1954
את הצעותיהם לגבי מדיניות השכר ל־1954, אשר גם יעמדו היוםמול חברי מפא"י במחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות להצבעהת ל ־ א ב י ב. — למרות התנגדותם של נציגי מפ"ם הביאו את־

לדיון במליאת הוועה"פ.
בהתחלת הישיבה ד'כיע נציג מפ"ם,
י. י ו ד י ן, את מחאתו על כך, שה-
מחלקה החלה בדיוניה בפרשה כד, השו-
בה פחות מ־24 שעות לפני מליאת
הוועה"פ, ולכן התנגד לכך, שהצעותיה
של מפא"י יועמדו להצבעה במחלקה.
הוא ביקש, כי ההצעות הללו יובאו למ־
ליאת הווער'"פ' כהצעות מפא"י. הת-
ביעה הואת נדחתה ברוב קולות של

מפא"י.
הצעות הרוכ

:א. בקר הביא בישיבה את הצעותיה
של מפא"י האומרות, כי לא יהיה שום
שינוי במדיניות השכר ב־1954 ושאלת
תיקון 'יישכר לעתיד תמצא את פתרונה
ע"י תוספת־יוקר והפרמיות הצמודות

לתפוקה.
צעד: יחידי שההסתדרות תדרוש, -
היוקר שניתנה מאפריל 1953 'תשוחררלפי הצעת מפא"י' — •יהיה שכל תוספת
ממס־ההכנסה. מפאי'י מציעה גם להח-
ליט עלי!הגדלת בסיס• השכר שעליו
תחול תוספת־היוקר, כלומר — להעלות
את הסכום שעליו משתלמת תוספת־היו־
קר מעל ל־80 ל"י, אולם .בהצעה לא
צייץ. באופן קונקרטי מהו הסכום.? בה-
צעה נאמר עוד, כי לשכר המוגדל
יצרפו רק את תוספת־היוקר. אשר תיתו־

סף בעתיד.
בסיום דבריו עמד יבקר על ההת-
נגדות לדרישת התאחדות: בעלי־התעשייה
לבטל את תוספת־היוקר ועל שמירת

התנאים הסוציאליים הקיימים.

י. שערי (העובדהציוני) הסכים
להצעת מפא"י ביחס להקפאת השכר, אך
הציע לשלם תוספת־יוקר על כל השכר,

ולבצע זאת שלבים־שלבים.
הצעות .מפ"מ י

י. יודין הביא בישיבה את הצעותיה
של מפ"ם האומרות:

0 להעלות את השכר ב־20%—15;
0 להעלות את בסים תוספת־היוקר מ־
תוספת היוקר בכל חודש: » לשחרר80 ל"י ל־130 ל"י; • לקבוע תשלומי
את תוספת־היוקר ,כולה ממס־הכנםה! •
התוספות הסוציאליות? - • להעמיד אתלבטל את שכריהדחק; • להגדיל את
התשלום לקופת התגמולץ על 5%
מינימום; » לקבוע ?תשלום פיצויים
במקרה של'פיטורים לפי השכר הכולל

האחרון.
בהצבעה נתקבלו ברוב קולות הצעו-

-תיה של מפא"י.

תנא"־העבודה

בטעינת הדדים
חיפה, יום ג'. — תנאי העבודה,
לפועלים המאומנים, העובדים בטעינת
פרי־הדר, בנמל חיפה, •שהיו שנויים
.הנמל במחלוקת בין מזכירות פועלי
לבין שירותי נמל מאוחדים, אשד גם
דרישתם בקביעת מכסות העבודה היתה
קטנה יותר מכפי שקבעו מהנדסי היי-
צור, 'נקבעו בהכרעת מזכירות מ. פ. חי-

פה.
,המכסה נקבעה: 2.800 ארגזים ביום
עבודה.־בפריקה?'_(במקום ־?2.400? בשנה
שעברה),ר2.500" בסווארוור:(בדומה לשי
נד, -שעברה). כן ^ ז!ושרה תוספת מקצו-
עית בסך חצי לירה ליום (במקום לי-
רד' — כפי הדרישה) ו־2 ימי הבראה נו־

ספימ לפועל.

פרובוקאציה של מק"י־סנה
לופי "קול־העם" וםי

- מאת כתבנו .
ירושלים, יום<ג'. — מעשה־פלגנות מובהק, המנוגד למסורת
המפלגות הקומוניסטיות בעולם ושהוא גם ללא־תקדים בהופעותיה
של מק"י בארץ בשנים האהרונות, עשתה אתמול מק"י בכנסת •בהצ־
בהצביעה נגד הצעתה של מפלגת־הפועלים המאוחדת, הדוהה אתטרפה בסיכום הוויכוח המדיני למפלגות הקואליציה השלטת ו"חירות"'

דו"ח הממשלה.
עד כה נהגו מפ"ם ' ומק"י להימנע.
בהצבעות על ההצעות של שתי הסיעות
כמקרה שלא היתד, אפשרות, בגלל הב־
דלי־גישה־ונוסח, להצביע הצבעה מאו־
-גם אתמול, בהי־ מפ"ם-נהגה כך חדת.
מנעה בהצבעה .בעד הצעת מק"ייובהצ־
ביעה נגד הצעת הקואליציה, ואילו
מק"י — 'הצביעה •נגד הצעתה של

מפ"מ.
"קול־העם", בטאונה של מק"י, מנסה
היום לחפות על המעשה הכיתתי המת־
פיר הזה ע"י הכנסת סילופים גםים
בהצעותיה של מפ"ם ופירושים זדוניים

של.עמדתה.
העתון "קול העם" כותב: "הצעת
טפ"ם 'נוסחה ברוח איבה לעמים הער־

ביים .כשהם לעצמם, ברוח של התגרות
ואיומים כלפי העמים השכנים"." :כל
זד, איננו אלא שקר מתועב ופרוכוקציה
שפלה. מפ"ם הציעה את ההצעה הבאה:
"הכנסת קוראת לעמי־ערב להפוך את
הוזי שביתת־הנשק לחוזים־של־שלום.
מו"מ על שלום יצליח, אס יהיר' חופשי
מלחץ והתערבות של גורמים זרים הנד.
עוניינים במתיחות בין עמי המזרוד
התיכון.— למען 'מזימותיהם האימפריא־

ליסטיות".
מי שכותב על הצעה. זו, כפי שכתב
"קול־העם", וכן מי שקורא את ?הצעות•
מפ"ם: ,הכנסת מזהירה את .החוגים
התוקפניים בארצות השכנות: כל
נסיון .של התקפה ייתקל בהתנגדות
 — 'ומגדיר אדוזן

,
מוחצת של ישראל"

כפי שהגדיר •"קול־העם" — הוא מסית
לאיבה בין עמים, הוא משרת את הריאק־

ציה והאימפריאליזם.
"קול־העם'? טוען, '?שהצעת מפ"ם לא
כללה גינוי של מעשה קצייה. טענה
זו מופרכת לחלוטין. נואמי מפ"ם —

(המשך בעמי אחרון, טור 8—9)

מהר ־ כינוק הורים
ע1ל 'לדיט

געגע• השיתוס
.—שאלות,חיוניות יבו־ תל־ אביב.
ררו :השבוע בכינוס הורים של ילדים
נפגעי שיתוק־ילדימ ושל מבוגרים גפ־

געי המחלה.;
הכינוס ייערך מחר.ב־8 בערב בבית־
הבריאות כאן, מטעם האיגוד הישראלי
למען 'נפגעי שיתוק־ילדים (אולנשי"ל).
הפותחים ד"ר ב. פלו מקין וד"ר י-
ד,אנ דר ל... אחרי הוויכוח יוצג סרט

על הטיפול בנפגעי שיתוק־ילדים.

ום צבת הי משלתת פועלים מתיי

וועה"פ. בענייני העוכר בפני ה
.פועלים מעשרות מקומות עבודה מת"א והסביבה, תתייצב היום לפני הוועה"פ של ההסתדרות־ תל־אביב. — משלחת של נציגי

שידון על המדיניות המקצועית לשנה הבאה,
חרדת המוני הפועלים שבאה
לביטוי בכינוס הארצי אשר.נקרא
ע"י מפ"ם לדיון בתביעות השכר
ל־1954 — היא אשר הניעה ווע-
די פועלים: רבים להביא את דברם
ישר למוסד העליון של ההסתד-
רות. משלחת דומה נתקבלה כי-
דוע ע"י מזכירות מ. פ. ת"א וזכ-
תה אמנם. להקשבה, אך ,נענתה,
כי ההכרעה בעניין השכר הוא

בידי הוועה"פ.
במשלחת ישתתפו נציגים מכל ענפי
העבודה ומכל המקצועות בתעשייה,

מלאכה, בניין ופקידים.
גם השנה 'מתכנס? הוועה"פ של. ההס-
תדרות (שאגב נקרא, שלא כרגיל, ליום
ך, אחה"צ במקום יום הי) מייד לאחר
שנפלה ההכרעה במרכז מפא"י בלי
שקויימה כל התייעצות של המוסדות
הנבחרים ? באגודות המקצועיות. השאלה
הנשאלת .כפי כל, היא, האם .תפקירו
של'הוועה"פ הוא לאשר באופן פור־
מלי ואוטומטי:את ההחלטור. של מרכז

מפא"י.
שיתוק המופרות

המוני חברי ההסתדרות חשים ?על
בשרם את 'שיתוקם המוחלט של מוס-
דותיהם בשעה שהיוקר גובר ורמת־
החיים יורדת ללא הפסק. על 'אף. פניור;
אלפ̂פועלי&־בוז'יא, ?י לאי נתקיימו•,עד־פה
כל י: דיונים י במסגרת י ההסתדרות ? על הב־
עיות החיוניות של תנאי העבודה לשנה
הבאה. תביעת מפ"ם לכנס .את מליאת
מועצת הפועלים, שלא כונסה לדיון
קונקרטי זה למעלה משנה, — הושבה

ריקם. חברי השורה, בתוכם חברי
מפא"י ממקומות העבודה, שואלים יום־
יום את עצמם: איפוא ומתי מתיד
עצים -אתנו או עם נציגי הנבחרים כש־
אלות הנוגעות לנו ולמשפחותינוף מז
דמותה 'עזל הדמוקרטיה ההםתךרותיונ
כאשר אין לפועלי כל אפשרות:לחיות
דעה יעל. בעיותיו? החיוניות יי או'̂השנ'מנ
על החלטות המוסדות? *־

התנגדנת 5מ3א"?;

בהדרת לש8ב1 של
isna לו31קידו ל
חדרה, — התסיסה בסניף מפא"י
כ»ן גוברת, וחברי שורה י מציגים' במוס-
דות מתריעים. בגלוי נגד .עמדת 'המפלגה
̂שך  .ה

הכופה על. הציבור במקום את
כהונתו של ד. ברמן כראש ר'עיריי־ז.
כמה י חברי מפא"י בעירייה ובמזכירות
מועצת הפועלים הגישו מכתבי זזתי
פטרות. בין הייתר נודע יעל התפטרותו
של ישראל שיוו מחברותו, בעירייה.
שיוו הוא כתב "דבל'' במקום ואחד מוו־
היקי מפאי'י בחדרה ומפעיליה בעירייה;
כן נמסר זיל.התפטרותו של.חבר מפא"י
במזכירות מועצת־הפועלים, ר'רצל בן־

אבא, מפעילי מרכז הקואופראציה..־
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; מרכז או"ם, יום ג'. — עצרת או"ם החליטה היום כאן על
המשך •חקירת הסיכםוך הגזעי באפריקה־הדרומית ופנתה בקריאה אל

ממשלת דרום־אפריקה לשתף פעולה עם וועדת החקירה מטעם אריסי-
1 הצעת ההחלטה, אשד הוגשה ע"י הודו ו־16 מדינות אחרות, נת-
ן. קבלה ב־38 קולות נגד 11, כש־11 ־נמנעות. ישראל הצביעה בעד
ההצעה. ניו"פ)

*עזגוית nnm החליטה להמש"ד

̂ה פנ""מ בדדום־אפד" iiTsna I ̂ה

הלימוד הקצר"
" 

I

ן בשיטת חדשה
ירושלים, יום גי, — מנהלי
כמה בתי־ספר כאן מצאו שיטה חדשה
חים מטילים ,עתה על המנהלים אתלביצוע "יום הלימוד הקצר"•: המפק-
ביצוע איחוד הכיתות במקצועות השו-
נים' לפי שיטה זו לומדות כיתות ד'
והי, למשל' עשר שעות בשבוע בצוו-
תא; :כלומד — מקצועות מסויימימ,
כגון עברית ולימודי־קודש, ניתנים לשני

שנתונים יחד.
דובר משרד־החינוך עגה לשאלת כתב
"על־המשמר", כי הדבר לא נעשה על
דעת המשרד. מחוגי המורים מעירים,
כי הבדלי התפיסה בגיל: זה הם גדולים
ביותר' דבר המקשה• על- ההוראה,• כן
כרוך הדבר כתוספת שעות לכמה מן
המורים, ללא תשלופ.̂ יש לצפות להת-
נגדות' חריפד,:.' מצד המורים;.לביצוע

הוראה? חדשה .זו. " ?''"

נמל• הדרום

שזב ללא עבודה
תל־אביב, יום גי. .— הסידור
המוזר שגרם לכך, כי •בנמלי . חיפה
עוגנות אוניות רבות ומחכות לפרי־
קה — ובו בזמן משותקים " למעשה
נמל ת"איץנמל יפו, — "נמ'8ך גם

היום.

י ידיעותי. שהגיעו מחיפה. מוסרות על
פריקה איטית ורגילה של המטענים. היום
עגנה בת"א אוניה אחת,:-וכן גם גיסו.
פועלי הנמלים כאן, שפנו י'לשר־התת־
בורה וביקשו להתקבל אצלו בתביעה
לקיים . את ההסכם על חלוקת עבודה

" לא נתקבלו.• בין הנמלים,

תל־אביב, יום גי. — שוטר יש-
ראלי' שהיה על משמרתו בשטח המפוויז
מוסר דובר 'צה"ל. י • ? ?על ?הרלהצופים, נפצע• אמש 'ביריות, —
השוטר, שהרגיש בתנועה ?יד הגדר
המקיפה את השטח המפורז, ניגש לבלוק
את המקום ואז נפתח עליו אש מעבר

לגדר.
משלחת ישראל בוועדת שביתת־הנשק
הגישה תלונה לוועדת' שביהת־הנשק המ-

עורבת ודרשה חקירה 'במקום.
־ב־7 בערב ניסתה קבוצה של ירדנים
מזוינים לחדור לד־טחה של עמדת משמר

ישראלית : שבאמור תול־כרם.
השומרים פתחו באש והניסו את

הקבוצה המזויינית.
. ־נגנבו כהמות וצינורות

בהמות בשווי 400. ל"י נגנבו אמש
ע"י מסתננים מאחד־ הקיבוצים בנגב
המערבי. כן נגנבו 125 מטר צינורות.
השקיית בשווי 775 <"'? מאחד? הקיבו-

-, שני מפתנני& נתפסו ??-'?צים בנגב הדרומי.
טסתנן בן 30 נתפס ביוש ג' ע"י'
משמר ישראלי בנגב. בחקירתו' סי5ר
המסתנן שהוא נמצא בדרך בין עזה
לחברון. מסתנן אחר נתפס לילה קודם
לכן באותו המקום בערך, וגם.הוא יטען

שהיה בדרך בין עזה לחברון.

ווו על שוטר ירי

בהר־הצופים

הפרעות המורות בהפסקת החש-
מל אירעו אמש. בבירה במשך' זמן ממו-
שך ?למדי, כהוצאה מקילקולים ברשת

החשמל.
כנאשם כמכירת חבית מים במ-
קום חבית ספירט.נעצר אתמול חנווני
ת־'־«:יכי. לדברי המשטרה' הכילה החי
כית 180 ק"ג מיים, שנמכרו בתורת
ספירט במחיר 180 פרוטה הקילו. ההג-

יוני בכלא.

Q'Tnsi נקבעו

למד"־הדר
ת ל'־ א ב י-.ב,. יום י- -?.גי. — 'המחיר
המאכסימאלי .לתפוחי־זהב ואשכוליות
לצרכן נקבע לעונה זו ויהיה 130 פר'

הק"ג•
באזורים אחדים של הארץ הותרו?
תוספת. של 5 פרוטות:(חיפה והסביבה)
איו של 10 פרוטות'(ירושלים, "נגב י וצ־

פי0»
המחיר .המאכסימאלי ללימונימ הוא
-̂ .ושל.קלמנטינות  230 ;פרוטות הק"ג

260 פרוטות.

:<י ר ו ש ל ים, יום • גי. -— ?משרד־התח־
בורר, אישר .הסכם עם ;חברת "אל־יס"
לפיו יוומןייבשביל החברה. בגרמניה
טנקר להובלת נפט. בגפת. :של ,20.000

טונות, — נמסר מהמשרד.
המו"מ .על רכישת. אוניות בגרמניה

,ע"י , חברת. «עתיד.", טרם יסוכם.

טנקר גדול
'חמן בגרמניה

ירושלים, יום גי. ־־ ציר ישראל
בבריה"מ, ד"ר ש. ־א ל י ש י ב,: יגיש
את כתב־האמנתו ליו"ר -נשיאות המוע־
:צה •העליונה של• בריה"מ, מרשל.יק,
יו ויד ושילוב, בטקס חגיגי ביום ב'

הבא בקרמלין במוסקבה.
את העתק כתב־האמנתו מסד אלישיב,
כזכור, בשבוע. שעבר לשר־החוץ הסו'

בייטי .יו. מ ולו"טוב. • י

ד"ר אלישיב יגיש

iniMii בי01 ך

ירושלים, .יום ג', — בימים
הקרובים ייצא גציג נמל חיפה' לגר־
. הזמנת ציוד מניה כדי לטפל בפרטי
לנמלים' מאחר שהמנהל. הכללי ש<£
המשרד השוהה שם עתה הודיע בנייב־
< רק, כי כל הסידורים המוקדמים להז-
מנות הושלמו, — ־מסר דובר משרד־

התחבורה.

יוזמן ציוד
לנמל היפה

מהאה על !ניר»ד2
ות" שעות נ!̂ס

"
לה"שו3 מש"הכנטה
תל־ א בי ב. — במחאה על צירוןז
ההכנסה משעות. נוספות לכלל המש-
sw כורת בחישוב מס־הכנסה, — יצאו
עלי נמל ת"א-יפו בכרוז שפורסם ־במ
מים" אלה מטעם מפ"ם־ ?£
הכרוז מציין, שצירוף. זה "מקסיץ""
את שיעור.המס על כלל•משכורת.ר'עו̂ב
כן הודגש בו שהתקנות החדשות •ש$
מס ההכנסה :הן. לרעת משפחות.מטו2'
לות בילדים., הניכוי •שהגיע עד עתת
במשפחות בעלות יותר. מ־4 נפשו.ת
ל"י — הורד עד 45 ל"י — ומ- ל־80
̂־יד'וקפא'.:" הנפש החמישית. במשפחה •

דנו בשיפור שיטות
המאור המלאבווו"

חיפה, יום:גי. — שורת ?הרצאות
על בעיות מדעיות ושימושיות,- הגוגעדת
לשיפור שיטות המאור:המלאכותי, הג־
הוגות בארץ, -הושמעו מפי מומתים
בסימפוזיון הארצי השנתי .על בעיר!!
המאור הפנימי והתאורה החיצונית, שנת-
קיים' במשך יומיים בןמי החנוכה בטכ-

ניון כאן.
־ נסתיים .בסיור .'מיוחוד הסימפוזיון .
במתקני מאוד ?חדשים• בבניין החדש־5של
"סולל בונה" 'כאן ובמפעלי ,קימר
— . ' . פדייזר"; י ־, •? • י :.'.' •

< — והיטי באר־שבע,.., יום גי.
ראש־הממשלה 'קועברו י היום ־ לשדה־בו־
קר: ב־2.מכוגיות־משא. הכניסה - לשדה־
בוקר סגורה, והופקרו עליה, שוטרים
צבאיים, ורק ברשיון מיוחד - אפשר

להגיע :למקום.;

שדה־בוקד הכניסה ל
דק בדשיז! מיוחד

מעונן חלקית.
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1 "סניף נחלת־בגימיך

 ברחוב נחלת בלם,! נ01 33
ן

1 "סניף שוק הכרמל"

I ברחוב הכרמל נז* 9

,.סניף שדרות נורדאו'
ברחוב בן־יהו1ה מ" 177

סניפים חלשים אלה יעןרתו את הקהל

בכל הענינים הכספיים בין השעות:

30,«י—12.3a לפנה־'צ
3.00 — 4.30 אחהיצ



רולם'אחןניהבהתגשנותה

סיכום־ביניים

מאת ל. טרנופולר

::,הליך הליבראליזאציה 'בסחי־הפנים,
"י; אשר קצבו זורז מאז'קמה הקו-
;בהשתתפות הציד אליציה :הממשלתית
נים י הכלליים, חוזר וכובש גס את סחר־
החוץ. אפילו יבוא המזונות, שמכיל מיס־
פרי ניכר.של מוגי מיצרכים קצובים, הנ־
תוניס לפי־שעה לפיקוח פיוי, כבר הות־
זר בחלקו המכריע למסלול היבוא הפ-
רטי. במסגרת התקציב במטבע־חוץ לשנה
השוטפת נועד .ליבוא מזונות ומספוא
68 מיליון דולאר. מזה תופס היבוא
הממשלתי כ־30 מיליון'(24 מיליון לחי-
טה ו־6 מיליונים לסוכר), משמע: כ־44%
מכלל יבוא המזונות נופל בחלקה של
הממשלה ואלו 56% מתרכזים בידי הי-
בוא הפרטי. כך המצב לגבי מזונות, שכ-
אמור מכילים עוד מיכפר מיצרכים
בני־פיקוח. ומלו לגבי רובו הגדול של
היבוא הכללי, אשר הגבלות הפיקוח
שוב אינן חלות עליו, תהליך הליברא־
ליזאציה דחק משם זה־מזגץ את רגלי

המסחר הממשלתי המרוכז.
אכן, לא לשווא קשרו כתרים בוועידה
השנתית האחרונה של לשכות המסחר
לציונים הכלליים, שבזכותם. הל "המיפ־
נר' החשוב במדיניות הכלכלית והאדמי־
-הקואליציה ניסטראטיבית של ממשלת
"תהליך השיבה ל,כל־ הנוכחית — קידום
כלה חופשית', שהתבטא בביטול הפי־

קוחים וההגבלות למיניהן"..
פירוק ההונסודציופ
מכוא 'וליצוא

: עם משב הרוח הראשון לקראת מיש־
טר של ליבראליזאציד? פורק ד.ק1נס1ר־
ציום שהוקם. עוד לפי יוזמת הממשלה
הזמנית. בהקמת מוסד זה (ששמו המלא:
"קונסורציום החברות המאושרות ליבוא
וליצוא"), נעשה. נםיון לשיתוף המסחר
הקואופרטיבי והפרטי בעסקי היבוא הממ-
שלתי, • כמעין תחליף ל"הלאמת" יבוא
המזונות. הקונסורציום, .ששימש מכשיר
נאמן ויעיל לביצוע היבוא הממשלתי,
הסדיר את יבת'מ של ?מיצרכי־המוון
העיקריים, כמו חיטה, סוכר, זרעוני־
שמן, מספוא וכוי. מתהילה נועד מוסד
מסחרי זר' בעיקרו ליבוא מיצרכי־מזון,
ואולם לאחר שפעולתו הוכתרה בהצל-
חה ניכרת הורחבו סמכויותיו ותחום־
פעולתו הקיף גם ענפי-יבוא יסודיים אח-
רים. ב־1951 וב־1952 הוטל על הקונ־
סורציום לבצע קניות בשיעור מיליוני
דולארים של חומרי־גלם לתעשייה, לצ-
בא ולרכבת במסגרת האשראי י הבלגי.
לאחר־מכן 'ביצע הקונסורציום, כנאמן
האוצר, קניות מקיפות, במסגרת היבוא־
ללא-הקצבת־מטבע־חוץ, וכנאמן אגף
הטכסטיל של.' משרד. המסחר והתעשייה
ביצע מוסד מסחרי זה יבוא' של חומרי־
גלם לתעשיית. הטכסטיל בסכומים. גדו־
ליס. פעולתו שלי הקונסורציום הצדיקה
את. התקוות. שתלו ביו כבמכשיר;לייעול.
רציני' 'שלי: היבוא וצנרצום 'הוצאות־
התיווך בו. אולם דווקא תכונותיו אלה
קוממו נגדו את המעגל הפרטי במסחר,
ע? כל ענפיו, אשר ראה בו מתחרה
רציני באינטרסים של המסחר הפרטי.
תהית לחצו הגובר של הסקטור הפרטי

נתפרק הקונסורציום.
הליבראליזציה החזירה לקדמותו א.תהל־יכראליזאציד. הוו"גת !צהונה
מתת התיווך במפחך- לשלביו ך'שוניש,
על. כל התוצאות הנפסדות הנובעות
מגןנו לגבי המשק. שוב גדל והולך מח־
'גד,'-. היבוארים, הסיטונאים, סוכני־המס־;
חדי?וטפילי התיווך למיניהם. חוגים אלה,
בהיותם מיוצגים ע"י.הימין בקואליציה
ובעמדות המפתה של המשרדים הכל-
כליים במדינה, אזרו עוז ונלחמים בתו-
קף רב על חיסולם המוחלט של שרידי
הפיקוח במשק. נאמן למסורת "הכלכלה
החפשית" שעבר זמנה הכריז נשיא לשכת
המסחר באסיפתה השנתית: "אנו מזהי־
ריט מפני הסכנות הכרוכות בשיטת
המסחר הבינמכשלתי. ע;ינו להגביל את
הממשלה לאותם התפקידים המוטלים
עליה: למשול ולא לסחור""". "המסחר
יצטרך להילחם' עדי הוציאו מצפורני
הממשלה כל טיפוח במיקח ובממכר" —
נאמר בהחלטות האסיפה האמורה של

לשכת המסחר.
כל ההכרזות המפוצצות האלה נתכוונו
בעיקרן לאותם הסקטורים בסחר־החוץ,
אשר המסחר הפרטי טרם השתלט עלי-
הם. (יבוא־השילומים, משלחת ריקניות
באמריקה וכוי), אם משום התנגדות
הממשלה ואמ מפני דחיקת רגלי המס-
חר הפרטי ע"י הקארטל של התאחדות
בעלי־התעשיה. אך אס בשטח סחר־החוץ
עדיין נשארו סקטורים נכבדים מחוץ
למעגל, הליבראליזציה, לא כן המצב
בשטח סחר־הפנים. כאן הליבראליזאציה
חוגגת את נצחונה המלא. וכבר ניתן
לנו בתחום זה למתוח סיכום־בינייפ.
הופעת "השוק האפור"

חסידי הליבראליואציה בקרב חוגי הי-
מין ובמפא"י, עם א. לכנר' בראש, טענו
כזכור, כי "המשק המומון" הוא שהו-
ליד את-"השוק השחור", לעומת זאת,
בתנאי "כלכלה חופשית", כאשר יותן
מרחב־מחייה ל"מישחק חופשי של הכו-
חות" — טענו הללו — יכונו יחסים
בין" ובמהרה בימינו •גתקדם מכלכלה־תקינים במסחר! "השוק השחור" "יל-
של־מחסור לקראת שפע בשוק הסחו-
רות. כתוצאה מכך ובעקב חידוש ההת-
. ניכ- חרות החופשית אף נזכה לירידה
רת במתח המחירים. למעשה, הליברא-
ליזציה עודדה את התפתחותו של "השוק
האפור" החוקי תחת "השוק השחור"
הבלתי־חוקי. אולם כתוצאה מזה מתח
ההתייקרות לא ירד, כי־אם ג א ה. עליית
הייקור היא לא בלבד.תוצאה ממדיניות
השערים, ההיטלים ומיםי־העקיפין, שהם
אומנם הגורמים העיקריים לזינוק המחי-
רים — כי־אם גם פרי התפתחות מוגב־
רת של תנועת הקארטילדאציה בתעשייה
ובמסחר. הדיפלאציד. ותופעות־הלווי
שלה: — האבטלה ההמונית, ירידת רמת־
החיים וצימצום כוח־הקגייה של ההמו-
נים — גרמו לשפל ניכר בייצור וב-
מחזור המסחרי. ואילו ההתאגדות בקאר־
מלים בתעשיה 'ובמסחר י לא.נוערה' מעיק-
רה אלא לשמור על רמת־המחירים לבל
יבולע לשיעור הרווחים. הסכסוך בתעשית
".נעליים שימש דוגמה מובהקת.להשוזל-
טותה המסוכנת של הקארטליואציה במ-

ערכת הכלכלה שלנו.
כאמור, "השוק השחור" הבלתי־חוקי
נתחלף בעקב הליבראליזציה ב"שוק
אפור" חוקי, ששעריהמחירים בו מתאו־
:בע, למעשה את סולם המחירים לגביניס לפי שער "הדולאר. השחור"' הקו־
מיצרכים רבים• !!פילו הממשלה, ברצו-
נה למנוע •נזילה לשוק השחור של
הסוכר המוקצב על־ידיה לתעשיה, הת-
חכמה •להעלות את מחירה של טונה
סוכר ל־700 ל"י (מחירה 96 דולאר ?הטו־
נה, פ.0ב.) היינו לפי מחירי "השוק הש-
מעו תריס בפני הברחתו. הייקור הגובר,חור", וזאת — ? כדי שייקור הסוכר. יש-
שמשתקף אומנם רק בחלקו גמדד־יו־
קר־המחיה, מחבל במאמצי הממשלה לאי-
זון התקציבים. דבר זה מתנקם בשורה
הראשונה 'בסעיף הםובםידיות למיצר־
כים י חיוניים. אמנם להלכה סעיף זה
שמור לו כיסוי מהכנסות קרן־ההשוואה,
אולם 'למעשה אף: חלק ניכר מהכנסותיה
של קרן זו משמשי לכיסוי הפרצות
בתקציב הרגיל. סיכומו של דבר: נתי־
גת עהלגיש ?"כלכלה החופשית" לא•היד,

בה כדי לעצור את גל ההתייקרות ואף
לא הגביר את השפע בשוק המיצרכים.

ההתהדות ההופשית
ועוד סיסמה אחת שדגלו בה חסידי
הליבראליוציה נתבדתה מעיקרה: הלא
היא ההתחרות החופשית' שנו-
עדה לבוא בעקבות הליבראליוציה' ליי-
עול הייצור ולהבראת המסחר. "הקץ למכ-
סות' ולרווחים המובטחים מראש!...
ההתחרות החופשית היא אחד הקווים
האופייניים של העם היהודי במשך כל
הדורות וזהו סוד הצלחתם של היהודים
בשמח הכלכלה בכל מקום ר'ימצאם".;.
כך טענו ראשי התעשייה והמסחר כנגר
מחייבי ההכוונה והפיקוח. ואלו עתה,
לאחר שתביעותיהם של חוגי היוזמה
החופשית לליבראליזציה של המשק באו
על סיפוקן — הרי התעשייה והמסחר
דוחים בכל תוקף אה שיטת המיכרזים.
וכמה מגוחך היה לראות באותה וועי-
דה של לשכות־המסחר איך נשיאה
התאמץ בדרך הפלפול והדרש להוכיח,
בי טרם הגיעה השעה לבטל את שי-
טת החלוקה של מכסוה־היבוא לפי עק־
רון־המפתח הקיים מתקופת המאנדאט...

לשון־נקיה להכרהה
אכן, טענה קשה בפי נציגי "המסחר
המדיר" כלפי הממשלה על אי־הבהירות
השוררת בשטח המדיניות " כלפי היבוא
ללא הקצבת־מטבע־חוץ, אף־על־פי שב־
"תוכנית הכלכלית החדשה" של פברו-
אר גקבע. מקומ מכובד ליבוא זה. "אם
גם נניח שבחלקו של יבוא זה כרוכה
רפאטריאציה (איזה. שם־נרדף אינ-
טליגנטי להברחה!...) של דולאריס וי-
רידת שער הלירה, הרי לעומתם יבוא זה
מבטיח שפע סחורות. אין זאת אלא
שחברות ה"סקריפ" למיניהן אין בהן
עוד כדי לספק את מ.'וא הדרישות של
"השוק האפור", כי על־כן מבקש "המס-
חר הסדיר" להיעזר גם בצינורות נוס-
פים ע"י הגדלת ממדי היבוא ללא־הק־

צבת־מטבע־חוץ.
לאור האמור אפשר לנו לסכם סי־
כום־ביניים — איך נתגשמו סיסמות
הליבראליזציה הלכה לעשה: במקום
השוק ה ש חו ר נתבצר. השוק ה א ־
פור, אשר ההבדל ביניהם אינו אלא
זה שהראשון היה בלתי־חוקי ואלו האח-
רון נהנה מזכויות־ייו־ר של ה"כלכלר.
החופשית". ולא זו בלבד, אלא גם הממ-
שלה מסגלת את מדיניות־המחירים שלה
לאלה של השוק האפור. תחת הבראת
המשק ע"י ייעול הייצור והמסחר'עודדה
הליבראליזציה תנועת קארטלים, .המת־
נקשת בהמוני הצרכנים, וההתייקרות עו-
לה ומתעצמת! תחת התחרות . חופשית
ומיכירזים — שמירה קפדנית על מכ־
סות בחלוקת חומרי־הגלם ביבוא וב-
מסחר, שיטה המחפה על חךשתנים וסו-
הרים בלתי־יעילים ז ותחת השפע המוב-
טח, מוסיפים להיאבק במשק של ?מחסור.

הסובסידיה לירקות
ף* ממשלה" בסוכנות היהודית, במרכז
דיונים על השיטה בה תשולם להתייש־:^ .החקלאי וב"תנובמ' מתנהלים עתה
בות הצעירה הסובסידיה בעד ירקות,
שהממשלה הקיצבה לד' 1,5 מיליון ל"י.
תחילה־־היתד. קיימת• תוכנית שלפיה
היו צריכים המשקים הצעירים ביותר
והתיישבות התקציב לקבל מחירי מיני-
מום מובטחים לכמה מיני ירקות עיק-
ריים ?י כעונת השפל, ואלו המשקים הח-
לשים במיוחד היו.מקבלים עוד תוספת

מיוחדת על מחירים אלה.
בינתיים מתגבשת דרך אחרת, המ-
בוססת על כך, שהקרן למחירי מיני-
מום, המקבלת תמיכה כרי 25% ממשרד
החקלאות — תכלול את כל ההתיישבות
כולה ואלו הסובסידיה .של 1,5 מיליון
ל"י תינתן רק למשקים הצעירים. בקשר
עם זה התעוררו י.עתה שתי שאלות:
א. האם. לשלש את הסובסידיה גם
לירקות מסוג ב', שאינם נקלטים'בשוק,
או רק לגבי התוצרת עשווקה בפועל.
יש להגיד, כי תשלום סובסידיה גם
לירקות שאינם משווקים למעשה יש
לה חסרונות רבים. סובסידיה כזו מח-
נכת את המתיישבים בצורה בלתי־
רצוייה, עי" זה שהיא מאפשרת להם
לקבל מחיר מובטח גם בעד תוצרת

גרועה.
ב. השאלה השנייה: היא, אם לשלם
אח הסובסידיה במשך ?כל ימי השנה
או רק בעונות השפע בירקות, שהן
כרגיל גם עונות השפל במחירים. גם
לגבי שאלה זו יש לשקול יפה, אם
סובסידיה :במשך כל ימות השנה לא
תגרום נזק ע"י חוסר הקפדה בזריעה
מווסתת לשם מניעת עודפים גדולים
מדי ומצד שני היא עלולה להביא לידי
כך, כי בעונות מסויימות, .שבהן מחי-
רי הירקות הם טובים יקבלו המתיישבים
החדשים, בעזרת הסובסידיה, מחירים

גבוהים יתר על המידה.

המסחר הסובייטי
מאת י. עד

ף* ימים האחרונים של אוקטובר נער־
/J כו במוסקבה שלושה. כינוסים
כול־סובייטיים — של עובדי, המסחר,
של עוברי התעשיה הקלה ושל עובדי
תעשיית־המזונות בהשתתפותם של אל-
פי אנשי־מפתח בענפי הכלכלה הללו.
בכינוס הראשון נשא נ־ום ממצה א.
מי ק ו יא ן, 'שר־המסחר וסגן . ראש־
הממשלה, בשני. — א. ק ו ס י ג י ן, שר
התעשיה הקלה, ובשלישי — וו. ז ו-
טו ב, שר תעשיית המזונות. בכינוס
עובדי המסחר השתתף גם נ. ב'ו ל ג א-
ני ן, שר־ההגנה וסגן ראשון לראש־

הממשלה.
בדיונים השתתפו עשרות מן הנוכחים.
בכינוס ? עובדי המסחר בלבד —י 47
איש, ביניהם ראשי־מחלקות במיניסט־
ריין ומנהלי צרכניות, עובדי מסעדות
ומרכזי מוסדות־מסחר ארציים, מנהלי
בתי־חרושת וזבנים. תוכנית הממשלה
ליצירת שפע תוך שחיים־שלוש שנים
והכשרת התנאים 'להרחבת מחוור הס-
חורות, שהיא אחד מתנאיה, הן ששימ--
שו רקע לדיוני הכינוסים, רקע לביקורת
הרבה שנמתחה בהם על הליקייים ב־
שטחי־הפעולה הנידונים, ולהצעות השו
נות, שתכליתן — השיפור והשיכלול.
של ןןוכדי-המ&הר תפקידפ

לםירסום - מיוחד זכה הכינוס לענייני
המסחר. "המסחר הסובייטי — אמר א.
מיקויאן בנאומו, שעמד במרכז הכי-
נוס — הוא דרך,היסוד של חלוקת חפ-
צי הצריכה בחברה הסוציאליסטית, או
כדברי ג. מאלנקוב: המסחר משמש בה
— ועוד ישמש, זמן רכ — צורת־יסוד,
שבאמצעותה יסופקו צורכיהם האישיים,
הגדלים והולכים,.של .העמלים". משימה
גדולה ,מוטלת, איפוא, על עובדי המס-

חר והיא י כפולה ומשולשת:•
1) עליהם לעקוב היטב .אחר הבי-
קוש של האוכלוסייה, ללמוד אותו ול-
השפיע בהתאם לכך עדי הייצור, —
להיאבק על האינטרסים של הצרכן;
בלעדי זאת אין, קפ שומרים על עקרו-

נות המסחר הסוציאליסטי. —
2) אין פירוש הדבר שביחס לצרכן,
תפקידם סביל בלבד: עליהם להשפיע
ע. טעמו ולחנכו, להחדיר ולהפיץ מצ-
רכים חדשים באוכלוסייה, לעשות נפ-
שות לדברי־מאכל מזינים ומבריאים ול־
סחורות נאות ונוחות, המעעירות .ומיי-

פות את .הווי החיים. —
3) עליהם לשקוד על דיוק האספקה
לכל עיר ולכל כפר. — השפע אינו
תלוי רק בייצור, אלא גם בהבטחת הימ-
צאותה של התוצרת בכל ? מקום, ויהי
הקטן והנידח ביותר. עובדי המסחר
שמור להם תפקיד־כבוד בביצור הברית
בין מעמד־הטועלים והאיכרות! יש לס-
חור כך, שהתעשיה תספק את צורכי

האיכרות' ולהיפך.
משימה נכבדה זו מחייבת לטפח את
הקאדרים העוסקים במסחר, לסגל• לצ-
עירים שבעובדיו מנהגים תרבותיים, ל-
ציידם בידיעות הדרושות, להעלות. אח
מומחיותם. עליהם לזכור, כי בפעם
הראשונה בהיסטוריה הועמד ?כאן ה-
מסחר לשירות העם וכי עיקר מטרתו
— האדם וצרכיו, בניגוד לעולם הקא־
פיטאליסטי, בו השאיפה לרווח המאכ־

סימאלי היא המניעה את המסחר.
מאפצים? להוזלת הטהורה

מטבע המסחר הסובייטי מתחייב המ-
אמץ להוזלת הסחורה, על־ידי הפחתתם
הבלתי־פוסקת של הוצאות המחזור, כלו-
מר: של ההוצאות הכרוכות בתנועת ה־
כחור" מן הייצרן אל הצרכן. תוכנית־
החומש אף קבעה ברורות, שיש להו-
ריד . הוצאה זו ב־23% על־ידי משטר
חסכון קפדני משולב בשירות משופר
לקונה, על ידי מניעת קילקול סחו-
רות, ראצימאליזאציה של התובלה, ציוד
בתי־המסחר במיתקנים משוכללים וב-
הובלת פנימית, אירגון יעיל יותר של
?העברת הסחורות לכל הרשת הענפה
של חנויות וכוי, ביטול חוליות־קש ־
מיותרות וקיצוץ ההוצאות למנגנון ה־

מינהלתי.

מדיניות הוזלת הסחורות כרוכה לע-
תים בקשיים! ?הממשלה מוזילה גם
סחורות שאינן מצויות בשפע. וכאן המ-
קום לשמירה מדוקדקת על המחירים ה-
ממשלתיים, למניעת הפקעתמ. הבקורת
הממלצתית • על המחירים הקבועים אי-
ננה מספיקה, — האגודים המקצועיים,
המוני העמלים נדרשים לתת ידם לכך
ולסייע בידי עובדי המסחר. חוקי־הזא־
בים של המסחר הקאםיטאליסטי —
"רמית — מכרת", "הזול עולה י ביוקר"
— לא יכירם מקומם בחברה הסוציא-

ליסטית.
עם זאת, קרא מיקויאן לחקור את
הנסיון המסחרי של ארצות בורגניות
מסויימות, בהן ההתחרות וקשיי־השיווק
גיבשו גם דוגמות לא־רעות של מפעלי-
מסחר, טכניקה מסחרית, שירות תרבו-
-הקוגה הא: תי — אמנם, בעיקר לנבי
מיד. ההתעלמות מנסיון זה אינה אלא
איוולת! בלי להתבייש, יש ללמוד אותו
ולהשתמש בו — לגבי כלל הקונים,

כלל העמלים להמוניהם.
למען שיפור שירותי הציכור
חלק ניכר ומעניין מדבריו הקדיש
שר־המסחר .לבעיות ההווי על המשפ-
חה הסובייטית! בהזכירו את דברי
לגין על משק־הבית הזעיר, המשעבד,
מעצבן ומטמטם את האשה, אשר שיח־
דורה האמתי, עם כינון הקומוניזם,
יבוא על־ידי שיקום המוני של :המשק
המשפחתי והפיכתו למשק סוציאליסטי
גדול, — הציע א. מיקויאן ;לכת
לקראת המטרה בשלוש דרכים ראשיות.
ראשית — מיכון עבודות ה-
י י ת. הוא סיפר, כי לפי התוכניות
מכונות־כביסר" פי 11 יותר מאשר ה-־'חדשות ייוצרו ב־1955. כ־200 אלף
שנה! מקררים' 'ביתיים — 330 אלף (ה-
שנה — 62 אלף), וכך בשאר מכונות
חשמליות ואחרות. ייצור מכונות הת-
פירה יגיע באותה שנה ל־3 מיליונים,

פי 17 מאשר ב 1940.
שנית, — תפותח רשת ענפה ויעילה
של בתי־מלאכה .לתיקוני בגדים, מכבסות
ציבוריות, מעבדות לניקוי כימי וכדומה
— כל אלה כדי. להקל על האשד. ולקמץ

לה עבודות־בית.
ושלישית — וזה העיקר — פי י

תוהה הכול־צדדי .של ההזנה
הציבורית, במלים אחרות: של מט-
בחים ומסעדות ובד דעה נפס־ת היא
שהמטבח הציבורי טוב רק בשעת דחק
מסעדות, והכרח. אדרבא, ?יש לפתח '
שתוכלנה לשרת יפה משפחות שלמות!
שאפשר יהיה לערוך בר,ן קבלות־אור־
חים וחגיגות משפחתיות, כדי שתשרה
החגיגיות ־ ? גם על האשד" שכן קבלת
אורחים בבית הנה לעתים קרובות חג
לכל בני־המשפחה — פרט לעקרת־

הבית עצמה...
בד בבד עם שיפורם וריבוים של
המטבחים במקומות־העבודה ובבתי־הס־
פר, תורחב ותשוצלל 'גם רשת המסע-
דות וישופר טיב השירות. ל־106 אלף
היחידות הקיימות, יתוספו בשנתיים ה־
קרובות 11 אלף מסעדות, מטבחים וכוי
ה.'שים, אשר יספקו גם ארוחות מוכנות

ומוכנות־למחצת לבתים פרטיים.
א. מיקויאן מנה בעיה אחר בעיר"
ניתח את המצב והעלה הצעות ותוכניות
לפיתוח המסחר הסובייטי — 'לענפיו
למגמת .ההתפתחות הכללית.לקראת השיושירותיו — כדי היותו נושא נאמן

פע, לקראת הקומוניזם.
עליית המםהר הקמעוני

והשיבות הדברים גדולה פי־כמד" נו-
כח הגידול הצפוי למסחר בזמן הק-
רוב. מחזור הסחורות בבריה"מ גדל
ב־27 השנים האחרונות —?פי .שמונה.
רק הגידול השנתי של המסחר הקמעוני
.ישווה להיקפו הכללי של המס- ב־1953
חר הקמעוני ברוסיה הצארית (1913);
ואלו עד 1956 יוכפל שיעור מחזור

הסחורות לעומת 1950.
גידול זה — המלווה את הרחבת
הייצור — הוא מחוייב המציאות, מחו־
ייב 1,עליה המתמדת של כושר־הקניה,
.שלו- של הביקוש. השנה' למשל, הגדילו
שה מקורות עיקריים את כושר־הקייה,

והם:
א) הורדת המחירים — שהגדילה את
כושר הקנייה ב־22'מיליארד רובל! ב)
הקטנת.הסכום הכללי של המלווה ?הממ-
לכתי ב־16 מיליארד ?רובל! ג) הפחתת
חמם החקלאי והעלאת .י.המחירים, שה-
ממשלה משלמת בעד תוצרת חקלאית,
שהגדילו את הכנסות האיכרים •ב־13' מי-

ליארד. רק "על חשבון" שלושת המקו־
רות האלה עלה, איפוא, כושר הקניה
של .האוכלוסיה הסובייטית ב־50 מילי-
ארד רוכל ומעלה, או: ב־250 רובל

לנפש.
עליה. שנתית זו היא הוליה בשרשרת
ההגשמה ש: מדיניות, מהושבת לאורך
ימים' שכל מגמתה היא: לאפשר חיים
טובים יותר, נוחים ורבי־שפע. ומדי־
ניות־השפע אי־אפשר שלא תיתן את
אותותיה בחו"ל. — היא מרבה ידידות
לבריה"מ, היא מוציאה מכליהם. את
האויבים. לגבי אלה האחרונים י אמר
מיקויאן 'כמה דברים, שזכו לפירסומ־מה
בעולם הבורגני ומן הראוי שנביאם כאן

בשלמותם:
"לא רק ידידינו בחו''ל' אלא גם
רבים מאלה, שכשום־פנים אי־אפשר למ-
נותם עם ידידים, התפכחו עתה לראות
את הדברים כהווייתם, ואינם יכולים
להתעלם .עוד מהישגינו הכלכליים! הם
מודים בריאליות תוכניותינו, אף כי הם
מנסים את הנתונים על בנייתנו הש־
ליווה — לנצל אפילו למטרותיהם התוק־
סניות. הם מבקשים להפחיד את העמים
בהצלחותיר' המשקיות של בריה"מ."

מיקויאן סיפר, כי יועצו הכלכלי של
שר־החוץ האמריקני, וואו, אמר בני-
דון זה כדברים הבאים באוניברסיטת
אילינואיס: "בריהי'מ השיגה אחרי המל-
חמה כמה הצלחות ניכרות בשטח הכל-
כלי, העשויים לעורר דאגה... זהו קצב
גידול מהיר מדי... ואם יתמיד' הרי
אי־פעם בשנות ה־60 תשיג, כנראה, עוצ-
מתה הכלכלית של כריה"מ את עוצמתה
של אירופה המערבית ותעלה עליה.
זוהי עובדה לא נעימה ביותר, אך אין

להתעלם ממנה".
ומיקויאן• עונה: "למרות הטלת־האי־
מה של וואר ובני־מינו, — .המוני יי האנ-
שים הפשוטים בעולם כולו י אינם נב-
להיפך. — הלים מהצלחות בריה"מ אלא
מכיוון שהם רואים..עין־בעין את המא-
מצים המכוונים 'כולם למטרה :.אחת —
ליצור ־שפע .של מצרכי־מןון, שפע: של
סחורות תעשיתיות ועם השפיע יישיש־
תרר בארץ .— לבנות את החברה 'הקו-

מוניסטית".

רנות גנל ק

nfton וננל

מאת ט. יצחק

̂ ין לך דבר החביב על החשב' הכ־ hקלי שלנו, יותר מאשר קרנות שאין $\
;גורן למסור עליהן דו"חים פומביים
לציבור. למען האמת' אפילו התקציבים
היו עד לפני שנה בבחינת "קרנות"
כאלה, שכן, לא נתפרסמו שום דוחים
מר,ימנים על מצב ההכנסות 'וההוצאות
השוטפות,שלהן. אך.דבר זה שופר במי-
דה ־ ניכרת בזמן האחרון. באיחור־מעט
מפרסם האוצר לידיעת הציבור דו"חים
חודשיים על ההכנסות וההוצאות של

התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח.
הפירצה כ"קרן-ההליפץ"

ביחס לקרן החשובה ביותר — היא
"קרן החליפין" של המטבע, או במילים
̂זות של אחרות: המאזן בלירות ישרא
מכירות ורכישות מטבע החוץ — נעש-
תה התחלה והובטח, כי אחת לחצי שנה
יפורסם דו"ח כס2??• של קרן זו. אך
ההבטחה נשארה גגדר הבטחה ובינתיים
רווחות סברות (בהשראת האוצר), כי
בקרן זו נייעה פרץ מבעית. במכתב
"סודי" ששלה האוצר לשרים הכלכליים
נאמר, כי הגירעון, לפי סיכומים אר-
עיים, עולה כדי 33 מיליון ל"י, »ך אין
זה אלא .גירעון קופאי ואלו הגירעון
הממשי, לפי אותו מכתב, מסתכם עד
ל־30 בספטמבר ב־18,5 מיליון ל"י,
גירעון ממשי זה, נאמר במכאב, אף יגיע
בסוף שנת־הכספים השוטפת לכדי 34
מיליון ל''י. מאופן הצגת הבעיה ע"י
האוצר ברור, כי לא בכדי הוחרדו הש-
רים משלוותם. האוצר רוצה משהו —
הוא רוצה להעביר את הדלק לשער
גבוה מהשער הנוכחי של לירה־דול»ר.
בדרך זו' לדבריו, יצליח לאזן את
"קרן־החליפין" (ההכנסה הצפוייה ממ-
קור זה נאמדת ב־30—25 מיליון ל"י

לשנה).
אולם בחוגי הכלכלנים הירושלמיים
מביעים ספיקות, אם אמנם ?זקוק האו-
צר לכסף בשביל לסתום את הפרצות
בקרן־החליפין, מאחר שהקרן הזאת כל־
עיקרה? פיקציה חשבונית. אלא מסתבר,
שהכסף דרוש לאוצר בשביל תכלית
»חרת. אך אל נעסוק עתה בניחושים.
ייתכן וייתכן, שנוצר גירעון ניכר בקרן־
החליפין המשמשת לאוצר למטרותיו

הוא.
כקרוכ תקום קרן הדשה

לא עמדנו על חוב האוצר אלא כדי
לספר על קרן חדשה העומדת לקום
בימים אלי. — "קרן האישפוז והסעד".
יצור הדש זה הורתו־לידתו בחמאה הא־
מריקנית, שהממשלה אומרת לחלק, החל
מהחודש, במנות חודשיות של 400 גר'
לנפש. החמאה ניתנת כמתנה ואלו הממ־
שלה •נושאת בהוצאות יבואר, וארי־
זתה. אולם לבה של הממשלה לא יתן
לחלק מנות חמאה במחיר הקרן, דבר
הברוך ב"ביובוז" בלתי־נסבל. לפיכך
נקבע מחיר החמאה בלירה אחת הק"ג.
אך מכיוון שהחמאה נועדה למטרות סו-
ציאליות,, הפריש הממשלה סכומים מסו־
יימים מתמורתה ל"קרן אישפוז וסעד",

שהאוצר יהיה אחראי לוו.
למרות סירובם של הנוגעים־בדבר לג-
לות את אומדן ההוצאות' שתשא הממ-
שלה ביבוא החמאה וחלוקתה, מעריכים
כאן את שיעורן ב־40% בלבד מהמחיר
הרשמי שנקבע לה, היינו מכל לירה
שתכניס הממשלה ממכירת המאה עשויה
היא להרוויח 600 פד. אין ספק, כי
זהו דווח הוגן• למדי. אולם כאשר דובר
האוצר נשאל מה יהיה גורלה של קרן
זו ומי יהיו הנהנים ממנה, השתמט
:?תשובה' בהעירו רק זאת, כי הקרן
תועמד לרשות משרדי הבריאות והסעד.
? שהמוכר הוא לפחות ב־6 מיליו- מאחר
נים ל"י, הרי משמעות הדבר' כי למוס-
דות הנ"ל יוקצב סכום 1כבר מאוד ל:?ט־
רות לא־ברורות. ייתכן, כמובן, כי סכום
זה יבוא כתו'-ליף לסעיפי התקציב הר-
גיל המיועד למשרדים אלה. ואז העניין
הנידון יקבל אופי מוזר עוד יותר. מפני
שפירושו למעשה הוא, שהאזרה ישלם
מס עקיף, ובשיעור גדול למדי, על

:קניית מיצרך חיוני כחמאה.
מהלכות סברות' כי האוצר מתכוון
להפריש מקרן זו "סעו" ל"קרךהחלי־
בין" שלו, כשם שהוא "סועד" »ת "קרך
החליפין" גם מכספי הקרנות להוזלת
מצרכים ("קרנות־ההשוואה"), שמעיקרן
נועדו לסובסידיות. כל עוד לא נקבעו
תקנות ברורות ל"קרן האישפוז והסעד",

אנו נוטים לקבל גירםה זו.
האוצר כדרכי כלל הפוהרימ...
בקשר לנידון צפה בעייה נוםפת. מיכ־
סד, מסויימת של חמאת היבוא תחולק
על־ידי הממשלה במקום מרגרינה. אבל
מהירה של זו הוא 700 פר' הק"ג ואלו
באספקט הסוציאלי נזכיר, שגם עתה
מצויות שכבות־עמ לא מבוטלות, שאין
החמאה תינזכר בלירה הק"ג. ובנוגענו
ידן משגת לקנות אפילו מרגרינה. וה-
ללו בוודאי לא יוכלו לקנות את החמאה
היקרה, אשר בחלקה? תשמש תחליף למר־

(המשך בעמוד 3)
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fen בסיס המשפטי לתנועה' השיתופית
| | בארץ הוא חוק האגודות השי-
תופיות משנת .1933. המחוקקים הב-
ריטיים חיברו את החוק לפי שתי
. לפי התחיקה הקואופרא־ מתכונות:
טיבית •י באוצות־אירופה, ולפי התחיקה
הנהוגה בהודו ובארצות קולוניאליות
של. הקיסרות. הבריטית. כתוצאה .מכך
לאי התאים ההוק בכמה נקודות לתנאים
המיוחדים של הארץ ולא הביא בחש-
בון את הנוהג ואת. השאיפות המיוחדות
של התנועה הקואופרטיבית בא"י. טבעי
הרכה שעם קום מדינת־ישראל הועלתה
שוב התביעה לחקיקת הוק חדש, אשר
יתן בסיס חוקי רחב להתפתחות ?הקואו-
פרציה הישראלית. עכשיו, — .אמיס קצת
באיחור־זמן, ? — מכינה הממשלה את
החוק, ופרטיו נידונים 'בציבור. מנהלת
חכרת־העובוים כבר הקדישה ישיבות אח-
דות לבירור עמדתה כיחס לחוק ולחי-

דושים המוצעים בו.
החוק הקואופרטיבי הראשון בארץ
הזאת — החוק משנת 1921 — לא
הביר אלא באגודות מקומיות ולא הורה
על אפשרות קיומן של אגודות מרכ-
זיות• החוק מ־1933 הכניס תיקון בנקודה
זו ויצר. בריס חוקי להקמת אגודות
מרכזיות ובריתות־פיקוח, אבל לא הניח
. מרות !-;אגודות מסד הוקי להטלת
המרכזיות •<ל האגודות הבודדות המסונ-
פות אליהן. הפראקטיקה של ארץ"שראל
העובדת עמד־ כניגוד לחוק ?זה. התנועה
השיתופית שלנו ראתה ככל אגודה
כעין סניף אוטונומי של "חברת העוב-
דים", או של חברת "ניר השיתופית",
והעניקה לאגודות המרכזיות הללו זכו־
יות־פיקוח רחבות, העשויות למנוע סט-
יית האגודה מיסודות התנועה השיתו-
פית. כידוע, אחה הבעיות החמורות
ביותר של התנועה הקואופרטיבית בעו-
לם היא נכייתן של אגודות מצליחות
לסטות מיסודות אלה. אגודה מצליחה
נוטה לסגור שעריה בפגי חברים חד-
שים! שקודה היא להבטיח לחברים הוו-
תיקים את מאכסימום התועלת הכל-
כלית — גפ בצורת רווחים מופרזים
על חשבון הציבור הרהב, — וכן מע-
סיקה היא עובדים שכירים שאינם מת-
קבלים כחברים. הסמכויות שניתנו
ל"חברת העובדים" — מטרתן היתד,
לאפשר את הדרכת האגודות הבודדות
ולמנוע מהן התפתחות י בזאת. החוקות
ההסתדרותיות נתנו איפוא להכרוד
העובדים (או לחברת "ניר השיתופית")
זכות להשתתף' עליידי נציג בכל אסיפה
כללית ובכל ישיבת־הנהלה של כל
אגודה שיתיפית מסונפת — ולהטיל
באמצעות הנציג הזה וויטו על כל
החלטה הנוגדת את עקרונות הקואו-
פרציה. אבל לסמכויות אלו לא היה
בסיס בחוקי הארץ — ולפיכך לא היתר•
כל אפשרות להטיל אותן על האגודות
אלא בהסנמתן החופשית. לפי תביעת
ההסתדרות, הוכנסו הפעם סעיפים מת-

אימים לחוק הקואופרטיבי.
הכר •מיוחד"

" 
הזכות של

לפי הסעיפים האלה אפשר לכלול
בחוקתה של כל אגודה שיתופית סעיף,
המכיר בזכות האגודה המרכזית? אשר
אליה מסונפת האגודה הנידונה, להיות
גם הברה באגודה הזאת וליהנות בה
מזכויות מיוחדות! לפי הטרמינולוגיה
. קוראים לזה "חבר מיוחד". של החוק
ל"חכר מיוחד" תוענק הזכות להשתתף
באספות כלליות של האגודה על־ידי
הנציג, ותהיה לו הזכות להצביע בכל
"'ולקולו יהיה משקל של שאלה י—
5% מכלל הקולות. אבל כשאלות מסו-
ימות — עינוי בחוקת האגודה, חי-
סול האגודה או התמזגותה עם .אגודות
אחרות, אישור המאזן, חלוקת הרווחים,
הרחקת חברי הוועד — יהיה קולו של
נציג "החבר המיוחד' שקול כנגד
50% של :לל־הקולות. כן תינתן ל"חבר
?מיוחד" הזכות למנות 50% של חברי
ההנהלה. לאגורה :יתנה שוב הגג־ מסו-
ימת מפני שימוש־לרעה של "החבר
המיוהד" בזכויותיו: אם הממשלה הגיע
למסקנה, ש"היחבר המיוחד" משתמש לר-
עה בסמכויותיו ואינו מתאים לתפקידיו,

יכולה היא לבטל את זכויותיו.
סעיפים אלה עוררו וויכוחים וחי-
לוקי י־עות גמ בתוך חוגי ההסתדרות.
החוגים האזרחיים בתנועה השיתופית
מתנגדים בכלל לזכויות וסמכויות. מיו-
חדות של האגודה המרכזית. לעומת
ואת תובעים חוגי הקואופרציה ההסתד-
רותית' הפו עלית, לאשר בחול, רשמי
את הסמכויות שניתנו לחברת־העובדים
בחוקות פנימיות של האגודות ההס-
תדרותיות, אבל הצעת־החוק החדשה לא
זו כלבד שהיא מאשרת את הסמכויות
האלו, כי־;;ט גס מרחיבה אותן באופן

ניכר.
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אמנב, לכאורה אפשר לטעון: הסמ-
כויות הקיימות ניתנות לנציג הברת־
העובדים את זכות־הוויטו בכל שאלה
עקרונית, ואלו החוק המוצע נותן לו
את זכות ההצבעה בשיעור 50% של
קולות (היינו למעשה, זכות בטוחה
של הכרעה) לא בכל השאלות אלא
רק בשאלות מסוימות — שאפשר להג-
דירן כעקרוגיות (שינויי התקנון, חיסול
האגודה, חלוקת הרווחים וכוי), ובכן.

היכן השינוי היסודי והרחבת הסמכו-
יות? אך הדבר אינו כך. בשלושה דב-
רים שונה המצב המוצע מהמצב הקיים.
ראשית, זכות־הוויטו של נציג הברת־
העובדים לפי המצב הקיים אינה מוחלטת.
המיטו של נציג זה רק מעכב את
מתן התוקף ואת ביצוע ההחלטה —
אבל לאגודה יש זכות לערער על
הוויטו, ואז השאלה עוברת לדיון נוסף
באסיפה .כללית שניה של האגודה, או
למועצת ההסתדרות או לוועידהה וכדו-
.,אחרי הוויטו יש דיון מה. בקיצור'
נוסף, בירור נוסף. לא כן לפי החוק
המוצע. כאן מתקיימת ההצבעה באסי-
פה הכללית או "בהנהלה, ד50% קד
לות המרוכזים בידי נציג "החברי המיו-
חד" קובעות את ההחלטה. אין כאן
"וויטו" ועל כן אין גם כל אפשרות
של עירעור, הצבעת "החבר המיוחד"

מכרעת.
שנית — זכות־וויטו אינה מאפשרת
להטיל על. האגודה החלטה מסוימת
בניגוד לרציז החברים! היא רק מאפ-
שרת למנוע החלטה, שאמנם היא רצו-
יה לחברים י אבל מנוגדת לעקרונות חב־
רת־העוכדים. ?ישי הבדל, כמוכן, בין
האפשרות למבוע? כל החלטה בלתי־
נכונה לבין האפשרות להעביר כל
החלטה רצויה. אם נקח' למשל, את
השינוי בחוקה: נציג חברת־העובדים
יכול עכשיו למנוע כל שיינוי בלתי־
רצוי בחוקה .הקיימת, שאושרה בשעתו
על־ידי חברת-העובדים, .אבל אינו יכול
להשיג לפי יוזמתו הכנסת שינוי בחוקה
. שינוי כזה המאושרת והקיימת, אס
אינו רצוי לחברים — ואלו החוק הח-
דש נותן אפשרות בזאת. או, למשל,
במקרה של דיון על חלוקת ? רווחים:
המצב הקייש מאפשר לחברת־העובדים
למנוע חלוקה בלתי־צודקת ובלתי־נבונה,
זיבל אינו מאפשר לחברת־העובדים להח-
ליט על שימזש מסויים ברווחים אלה,
בלי הסכמת החברים, ואלו החוק החדש

מאפשר גם דבר כזה.
ושלישית — החוק החדש שולל למע-
שה מהחבריכ את הזכות לבחור בהנ-
. מחצית חברי הלת האגודה כרצונם.
ההנהלה מתמנים על־ידי חברת־העוב־
דים. הרחקת :חברי ההנהלה מעמדתכ
אינה יכולה להיעשות אם נציג "החבר
המיוחד" ־אניע נגדה. ובכן, החבריס
איגם יכולים להשפיע אלא על הרככ
מחצית ההנהלה, וגם 'במחצית זו אינם
יכולים להחליף את חברי ההנהלה כר-

צונם.
סכנת היכול הקואופרציה

האם מוצדקים כל השינויים האלה?
:ראה לנו, שלא זו בלבד שאינם מוצ־
דקיב, אלא. שהם מחסלים ככלל את

.הקואופרציה בארץ.
נבוז הדבר, שהמסכויות המוצעות ימנ־
עי את ניוון האגודה השיתופית הפי-
כתה לחבי־ה קפיטאליםטית רגילה,
ל"שותפות" של בעלי־עםק. לעומת זאת
ה־-ציהופית בכיוון אחר :. הפיכתה למסעי?צפויה מהן סכנה של :יוון האגודה
אדמיניסטרטיבי ללא כל הנהלה
עצביה ופעילות עצמית של החברים,

החניקתה על־ידי ביורוקראטיוציה.
. לקואופרציה שני יסודות: ביטול הני-
צול' הבטחת הכנסה הוגנת מעבודה
עצמית ורק י מעבודה עצמית — והנהלה

עצמית של הנוגעים־כד.:.־, פיתוח היוד'
דה והפעילות של החבייט של המוני
דןיובלים. ממש בשב שהכנסת מ• מגט
הניצול והרדיפה אחרי רווחים הורסת
. ההנ- א • . יפיד התו ?י"רציד... :ן לי.־וד
הלה העצמית והחלפתה ב"הנהגה" מל-
מעלה הורסים את יסוד התנועה' השיתו-
פית. למעשה, אם יינתנו ל"חבר
מיוחד" זכויות. כגון אלו שהוצעו עכ-
שיו —. יהיה החוק לא "חוק ,האגודות
השיתופיות", כי אם חוק ?נגד האגודות
השיתופיות, חוק למניעה הקמתן של
אגודות שיתופיות ?חדשות ולביטולן

של הקיימות.
ירידת ערך פעילותו של

חכר־חאגודה
ועכשיו נתאר לעצמנו אגודה כזאת.
כדי להשתתף באגודה ב»ופן פעיל, ליית־
יעניין בחייה ובעסקיה, לבוא לאסיפות
כלליות וכוי — צריך החבר להקדיש
הרבה מזמנו ומכוחו. ולמה יעשה זאת?
הוא מטריח את עצמו בשעה שהוא
מאמין שפעילותו והתמסרותו משפיעים
על גורל האגודה, קובעים את דרכה,
עשויים לטלק את הליקויים וכוי. אבל
מ»הר ש־50% של הקולות .באסיפה
הכללית ו־50% של ההנהלה יהיו בידי
"החבר המיוחד", יוכל' כל חבר רגיל
להשפיע השפעה כלשהי רק י בתנאי אחד:
שכל החברים מחוץ ל"חבר מיוחד" יצ-
ביעו פה־אחד. גם אז לא יוכלו להעביר
שום החלטה משלהם' אבל יוכלו לפ-
חות להפיל י יכל החלטה שאינה יצויד,
בעיניהם, אש החלטת כזאת תוצע על־
ידי "החבר המיוחד". אבל כל אהד מבין,
שאין כל שאנסה שכל 'החברים הרגילים
יצביעו "פה־אחד", כל 100% (כי. 99%
לא יספיקו!). אם כן' החבר יבוא לאסי-
פה, יתעניין, יקדיש מזמנו החופשי —
לשם מה? סתם לשם סקרנות 'או לשם
"מילוי חוב־,"? הרי לפעילותו לא יהיה
כל ערך •מעשי, לאי תהיה כל השפעה

מעשית. .ברור, שבמצב כזד' יעדיף הח-
בר לשבת בבית, ליהנות מזמנו החופ-
שי — ולהשאיר את הנהלת כל הענ-
יינים ואת כל האחריות בידי "החבר
המיוחד". אסיפות כלליות ;יא יתקיימו,
החברים ייעשו זרים לאגודה ולחייה.
ובכן, מה יישאר כאן מרוח הקואופרא־

ציה ומעקרוגותיה?
.הסמכויות דרושות למוסד מרכזי, למו-
סד מפקח, כדי למנוע כל סטייה מעק-
רונות הקואופראציה! אבל סמכויות-כ א-
ל ה הריהן בעצמן סטייה מעקרונות
הקיאופראציה. ועלינו להחליט — אם
רצוננו לפתח את פעילות המוני העוב-
דים, לעודד את עזרתם ההדדית' למפח
את יוזמתם — או שרצוננו רק להקים
מלמעלה מפעלים אדמיניסטראטיבייםי
אם המחוקקים שלנו מעוניינים בקואד
פראציה, בהנהלה עצמית של החברים—
אין להסכיט לתיקונים המוצעים בחוק

בצורתם זאת.
ההתיישבות העוכדת

ומכאן לבעייה נוספת. אפ כל מה
שאמרנו נכון הוא לגבי קואופראצידז
רגילה — לא כל שכן !בון הוא לגבי
ההתיישבות העובדת. יש. הבדל חשוב
מאוד בין קואופראטיב לבין קיבוץ:
הקואופראציה היא "עבודה משותפת",
"פעולה משותפת", ואלו הקיבוץ היגר
"חיים משותפים". בקואופראציה קשו-
רים החברים ביניהם במשך כמר, שעות
ביום ואלו לאחר 'העבודה חוזר כל אחד
לחייו הפרטיים! בקיבוץ קשורים הח-
ברים ביניהם בעבודה, בחברה, באכילה,
בסידור משק־ביתם, בכל דבר ובכל
שעות־היום, ואפ קשה יהיה לחבר של
קואופראטיב רגיל. לסבול את התלות
"חבר המיוחד"' בקבלת החל-

הגמורה בי
t- ,טות מעל לראשו ובלי י הסכמתו
הרי על־אחת־כמה־וכמה קשה.יהיה לחבר־
משק להסכים להחלטות שיתקבלו מעל
לראשו ובלי הסכמתו! הן כאן אמורים
הדברים לא רק בענייני עבודה ועסק,
אלא בכל מסכת היי־החכרה. כידוע, לא
כל אחד מוכן להיכנס לקיבוץ ולקבל
עליו את עול החוקים והמשמעת הקי-
בוצית. אכל, המסכים לכך, יודע בלפ-
חות שבל דבר שייקבע — לא ייקבע אלא
לאחר שישאלו לדעתו, ותהיה לו זכות־
הבעת־דעה על בסיס של שוויון עם
יתר החברים! והרוב יכריע — הרוב
שיכול להיות גם רוב שלו. לעומת
זאת, אס נגזר שיקבל את עול המש-
מעת הקיבוצית . מתוך ידיעה שניהול
העניינים ייקבע •על־ידי "חבר מיוחד",
על־ידי מוסד עליון שבעצם אין לו
לחבר־המשק השפעה עליו, והוא —
המוסד הזה — יחליט בתוקף חמישים
האחוזים שלו 'ויקבע בכל דבר ודבר —
האם יסכים מישהו לצורת־חיים כזאת?
גם מידה רבה של וויתור על "פרטיותי'
וגם קביעת כל ענייני החיים המשותפים
בלי הסכמתו? אם עכשיו מעטים הרו-
צים ללכת לקיבוץ' ואלה המעטים כמעט
שמצטמצמימ י בחוגי הנוער — הרי עם
ביטול. ההנהגה העצמית 'עלולים גם

אלה להיעלם.

ועל כן מוצדקת הדרישה של חלק אחד
מחברי מינהלת חברת־העובדים — להכ-
ניס לחוק את הסמכויות של "החבר
המיוחד" רק במסגרת ובגבולות של
החוקות ההסתדרותיות הקיימות, או —
באופן אלטרנאטיבי — להוציא מפעולת
הסמכויות הנרחבות לפחות את "האגו-

דות" של ההתיישבות העובדת.
המכות השר

עם זאת, יש להתריע גם על ליקוי
אחר שבהצעה — בסמכות הניתנת לשר־
הממשלה המתאים לבטל את סמכויות
"החבר המיוחד" לפי ראות־עיגיו. תקנה
זו באה כאילו למנוע את השימוש־לרעה
בסמכויות מצד "החבר המיוחד", אבל
באיזו דרך תושג הנזטרה? על־ידי מתן
סמכות מלאה לשר לבטל את הזכויות
של "החבר המיוחד" בכללותן..
מצד אחד מעניקים ל"חבר' המיוחד"
סמכויות מוגזמות, סמכויות המעוררות,
בצדק. חששות ודאגה — ומצד שני
הופכים את הסמכויות האלה למשהו
כלתי־בטוח, שאפשר לחסלו בכל רגע.
הדבר מסוכן ביותר, אם נזכור שה-
ממשלה גם כיום אינה כולה בידי נצי־
גי הפועלים. גם כיום אין הממשלה אלא
קואליציה בין מפא"י, חלק מהדתיים
והציונים הכלליים'. ומגמת ההתפתחות
במשך השנים האלה היתד, — להגביר
יותר ויותר את משקלם ואת השפעתם
של החוגים האזרחיים בתוך הקואליציה
הזאת. למדנו מהנסיון את פירוש הדבר
בחיים המוניציפאליים שלנו, המתרכזים
יותר ויותר בידי שר־הפניפ, איש הציו־
גימ הכלליים. מה יהיה אם איזה "רוקח"
יקבל את הסמכויות בענייני הקואופרא-
ציה? ברצותו יטיל על הקואופראטיבים
מרות מוחלטת' עד כדי חיסול כל הנ-
הגה עצמית, וברצותו — יבטל כל סמ-
כות של החברה המרכזית כאשר זו לא

תהיה רצויה לו משוםלמה.
אכן, הגיוני יותר להעניק לחברה
המרכזית את הסמכויות ההברחיות וה־
מוצדקיות בלבד, ולעומת זאת - לתת
תוקף מוחלט לסמכויות האלה, לבל
תהיינה תלויות ברצונו הטוב של השר.

4a! משלת לניאל, שלא כקודמותיה,
fj השתדלה להכין 'ולהגיש את תק-
ציבה הממלכתי של צרפת לשנת 1954
עוד לפני סיום שנת־הכספים החולפת,
יהיתה' ,הצעת־ ובאמצע אוקטובר כבד
התקציב בידי וועדת הכספים 'וועדות

פרלמנטאריות אחרות.
חברי הממשלה.,עשו פירסומת גדולה
להקציב המוצע, 'בהדגישם שני קווים,
המבדילים את התקציב החדש מתקציביה
? במשך שנים הממלכתיים של .צרפת
רבות: א. בפעם הראשונה' אחרי שלו-
לת היא קטנה יותר' לגבי זו־ שלשים שנר" "המעמסה התקציבית" הכול-
השנה הקודמת ו־ב. נטל התקציב המל-
חמתי הוקל 'במקצת.בהשוואר, לשנה הקו-
דמת הודות ?לסיוע הכספי האמריקני.

אולם, כשבודקים את סעיפי התקציב
הצרפתי החדש, הרי אין להשקיף עליו
כה אופטימית' כמו שנוהגים הממשלה
וחברית הבודדים. הגישה הבקירתית
להצעותיה התקציביות של ממשלת
יבאה לידי ביטוי בוויכוחים בא- לניאז
סיפה הלאומית מצד צירים בעלי דעות

פוליטיות שונות ואף נוגדות.
בראש וראשונה מבוקר התקציב הצר־
פתי החדש, שהוגש ע"י שר־הכספים
מר אדגר נו־ר, על כך, שמר פור, נוכח
האיום הממשי במשבר עולמי, העלול
לגרוף אף את צרפת, "שכח" להשתמש
ב"מנוף יעיל לאכספאיםיה" והוא: הע-
ברת הכספים, שנחסכו במסגרת ההו-
צאות הצבאיות — לסקטור ההשקעות
הפרודוקטיביות. אולם, כאן יש לקחת
בחשבון גש "פקעת" אחרת. מר פור
שייך לאותו החלק של המפלגהיד'ראדי־
קלית, שבעניינים כלכליים הוא קרוב
לדעתו של מנדס־פראנם, נושא הדגל של
מעין "מערך חדש" במהדורה הצרפתית.
לכן' אין אפילו מתנגדיה הקיצוניים
משמאל של ממשלת לניאל נוטים לה־
שדד אישית באדגר פור, שעי"י מדי-
ניותו התקציבית־פינאנסית הוא רוצה
ליצור "גרעין־אבטלה" חזק, שילחץ בכי-
וון להורדתם של תעריפי שכר העבו-
דה. אולם ניתוח התקציב נותן מקום
לחשש ולחשד, שעניין ה"חסכונות" בס-
עיף הצבאי איננו אלא הכרזה רשמית
גרידא, ונהפוך הוא: לא רק, שממשלת
לניאל צימצמה את התקציב הצבאי —
היא אף־ הגדילה אותו. וכל ההתפארות,
ש"לראשונה אחרי שלושים שנה" הוקט-
נה "המעמסה התקציבית" לגבי זו של
השנה הקודמת, איננה אלא התפארות

שווא.
חידוש אחד ויחיד קיים בתקציב
המוצע לשנת 1954, והוא "תוספה־סיוע"
אמריקנית המגיעה ל־135 מילירדיב פרנ־
חמה האימפריאזיסטית בכוחות השיח־ק'ימ. "סיוע" זה מיועד למימון המל-
הר של הודו־סין ובייחוד — לציוד
"הצבא הוויטנאמי" של ה"קיםר" באו־

דאי.
.בקשר עם זה התגבש כתוך ממשלת
לניאל הלך מחשבה דלקמן: כשנה
שעברה (1953) הוקצבו. בסעיף הצבאי
90 מיליארדים פרנקים לפיתוחו וציודו
של צבא .באו־דאי הוויטנאמי. בשנה
התקציבית הבאה, כפי שאפשר לקוות,
"תכסה" הממשלה האמריקנית. את ההד
צאות האלו, וממשלת צרפת תוכל, אי־
פוא, לנכותן מתקציבה היא. מכאן
אותה ההקטנה המפורסמת של "המעמ-
סה התקציבית" — . ובייחוד הפחתתו
של התקציב הצבאי, הרובץ בתורת נטל
כבד על צרפת. אבל אין צורך במומ-
חיות פיננסית רבה, כדי להבין, שכאן
מעשה להטים חשבוני־פינאנסי בלבד,
ואלו המציאות הכלכלית שונה לגמרי:
א. לקר"ת השנה הב>;ה הוגדלו ההו-
צאות לקיומו וציודו של צבא וויטנאם
מ'90 י מיליארדים עד 7־135' מיליארדים
טרנק־ם. מניחים, שהפעם ישלמו האמ-
ריקנים בדולרים ובדרך זו יוקל הדפי־
ציט במטבע חוץ של צרפת. אולם
אין זה משנה במידה כלשהי את העוב-
דה, . שתהיה זאת התעשיד, הצרפתית,
שתבצע את ההזמנות הצבאיות בשביל
צבא־וויטנאם הקוגטר־מהפכני, ושכוח־
אדם,. מכונות וחומרים צרפתיים ינוצ־
י.ו למטרה זו. ביקוש מוגבר זה לציוד
צבאי בשביל צבא לוחם ללא תקווה
לנצחון רובץ כנטל כבד ביותר על
כלל הכלכלה הצרפתית, הזועקת להש-
קעות פרודוקטיביות ומועילות. הסיוע
האמריקני, כפי שהוא מנוצל עכשיו
(ניהול המלחמה האימפריאליסטית בהר
דו־סין) גורם לכך, שעל הכלכלה הצר-
פתית להסתגל ליצוא חומרי ושרותי־
מלחמה בלתי־פרודוקטיביים (להודו־סין)
ועל התעשיה הצרפתית להתמחות בכיוון
למיליטאריזציה - עצמית — לאמוד —
להפסיד את שארית אופייה הפרודוקטי-
בי. תהליך זה הנהו יותר בגדר של
"דסאינבסטיציה" מאשר בבחינת אינ־

בסטיציה (השקעות).
ב. לאמיתו של דבר :אין באפשרותה
של ממשלת צרפת להכהית את "המע-
מסה התקציבית" בסכום. אקוויוואלנטי
לסיוע האמריקני: .התקציב הוא ציר־ף
קרנות המתבלבל ע"י המדינה במשך
שנת העסקים, והואיל ועליה לשלם בעד
החומרים והשירותים הצבאיים ע"י
"החלק הנגדי" (ה"קונטר פארט") של
הסיוע האמריקני במטבע הלאומי, הרי
הסכום המשתלם בצורה זו הנו בהכ-
רח •חלק אינטגראלי של התקציב הצבאי
והתקציב הממלכתי בכלל, והכנסת סעיף
נוסף "חשבון י מיוחד" — איננו משנה
שום דבר ב"מציאות התקציבית''. ועוד:
יש לקבל בחשבון, שבמשך כל הש-
נים, שצרפת .נהנית" מסיוע אמריקני
לא נהגו שרי הכספים להוציא מכלל
תקציב ההוצאות את 'ה"קונטרפארט"

הצרפתי של סיוע זה,
יוצא, איפוא, ש־: א. התקציב של
1954 י,א קטן, אלא גדל ביחס לתקציב
של השנה הקודמת ו־ב. עם זה גדלו
ההוצאות הצבאיות של צרפת וב"סוף
החשבון" — ירד סיכוי ההשקעות הפ-
רודוקטיביות במשק הצרפתי: תחת לח-
צה של הממשלה האמריקנית היתד. נא-
לצת הממשלה הצרפתית להצמיד את
כלל. הכלכלה הלאומית למילוי מישא־
לות צבאיות ;של האימפריאליזם האמריקני

והצרפתי בהודו־סין.
;הסיוע האמריקני גורם כבר במשך
שנים להקפאתו של ה"קונטרפארט"
הצרפתי :ואף לניצולו י למטרות בלתי־
ואנטי־פרודוקטיביות. ובכך יש. גם .לת-
לות — לפחות חלקית • — את קולר
אי־שיווי המישקל שבמשק הלאומי הצר-
פתי. לאמיתו של דבר, יבאה ממשלת
לניאל, במדיניותה התקציבית לקראת

1954, להגביר את־שיווי מישקל זה.
ברם, המתרחש ־עכשיו בשדה מדי-
ניות החוץ והפנים.: של הריפובליקה הצר-
פתית יכול. ביום מן הימים:י להביא
ל"הפיכת הקווי' 'גם..במדיניות•.הכלכלית
והפינאנסית של הריסובליקה. :הרביעית.
ייתכן ולא רחוק יהיום?1 כשעל מתכנני
המדיניות 'הכלכלית: ?והפינאנסית־תקצל־
בית.̂של צרפת"יהיה /לכוון fir ;מחשבתם
לפרודוקטיביזאציה אמיתית של "מערכת
הכספים - הממלכתית/,אפילו'"במחיר ווי־
תור יעל הסיוע. הכספי ••'האמריקני ההרס-

ני מבחינה בלכלית־לאומית.

mm הת0צינ

של צרנו!

הצעיה חו3עת משרתת השומר־

במועצה הציוגית באבוריקה
אברהם שנקר: השלום - הכרח לקיומו!אחדותו

של 1. עם דויהודי

מאת ריציארד יפה, כתב "על־המשמר" בארה"ב

ניוייורק, יום בי. —
46 ציגות השומר הצעיר במועצה הציד
J נית כארה"ב עוררה תגובה חיובית
;:פילו אצל המנהיגות האנטי־מפ"מית
של המועצה הציונית. גרמו לכך אופיים
והתנהגותם של חברי ה3'ציגות ואורח־
הרצאת תוכניהם, אשר כללה קריאה

לנייטראליות על יסוד ציוני בריא.
הנציגות היתר, מורכבת משנים־עשך
איש, בראשותם של אברהם שנקר וצבי
לוריא, בתורת.ציר־מפ"ם בהנהלת.הסוכ-
נות היהודית, וחבריה: פלורה גרינבאום,
יושבת־ראש של מועצת הנשים של "הא-
מריקנים י למען ישראל הפרוגרסיבית"?
וואלי'ה הירש, פעילה בליגה למען הציו-
נות המתקדמת! ד"ר וויליאם קאנטור,
רופא מפורסם! אריה פראנקל, מחנך!
ריצ'ארד:יפה, כתב "על המשמר" וחבר
המז־ירות של. הליגה הנ"ל! ברנארד הר-
הודית בניו־יורק, ולשעבר מנהל הקונ-כבי' חבר הוועדהפועל של הליגה הי-
גרס היהודי האמריקני! רות רייס, מז-

כירת תנועת־הנוער, ועוד.
גישה ? ציונית כריאה

במשך הישיבות ?המוקדשות .ליחסי־
ציבור, התנהג הקהל באי־נימוס וניהל
שיחות פרטיות בשעת הנאומים מעל
הבמה! ואולם כשקם שנקר לדבר, הק-
שיב. רב־קשב ולבסוף כיבד אותו במ־
חיאות־כפ"ם יותר מאשר כל נואם אחר.
ייתכן כיי ציפו 'לנאום 'ראדיקאלי־פראי,
ואולם להפתעתם שמעו גישה ציונית
בריאה, הנובעת ללא־פשרה מתוכנית ה־'

מפלגה.
שנקר שיבח את עבודתיהתעמולה של
המועצה בעבר, אך הצהיר כי התוכ-
נית' שיסודה בהחלטות הוועידה הרא-
שונה' חייבת להתבסיז על ציונות מאכ־
םימאלית ולא על •?פעולות־חירום בלבד.

ערכות הדדית
הוא אמר, כי התנועה הציו-
נית שונה משאר אירגונים יהודיים בזה,
"שהיא מניחה. כראש־פינה את האחדות
העולמית של הענ1 היהודי, שכל בניו
נושאים באחריות לעם כולו, אשר מדי־
נת־ישראל היא הנקודה המרכזית לקיו-
מו. בני־ישראל ערבים זה לזה, ללא
הבדל היכן הס יושבים, ולפיכך הלילה
להם לעם היהודי ולתנועה הציונית
לתת עצמם שישמשו קורבנות או כלי־
זיין בהתנגשויות מדיניות חולפות בין
המישטרים' אשר תחתס הם חיים. הער-
בות ההדדית של היהודים היא צורך
לאומי. מכאן דאגתנו העמוקה לשלום
בספירה הבינלאומית, בייחוד במיזרח
התיכון. אם יש לנו תקווה לכונן מח-
דש יחסים ישירים עם היהודים בברית־
המועצות, ולהכניסם במיםגרת הקיום
היהודי, הרי הדבר הוא אפשרי רק
בעולם השואף לשלום. על־ידי קיום
מישטרים שונים זה־בצד־זה מתיך משא־
ומתן ביניהם. המלחמה, אם חמי. ואם

קרה, פירושה קרע. בעם היהודי.
"כתורת ציונים, משנה־חשיבית לעניין
שיש לנו בשלום־העולם, והוא צריך

להיות ראש־מחשבתנו".
הוא ?אמר כי טעות גמורה טעה גולד־
מן באומרו, שהשלום בממרח התיכון
יושכן מתוך כפייה, על־ידי תיווך של
מעצג?ה גדולה. הוא הזכיר כי הנחה
זו היא בניגוד לדרישתו של אבא אבן
בדבר משא־ומתן ישיר בין מדינת־

ישראל למדינות הערביות.
עוד אמר כי נטעה קשות אם נחשוב
שאפשר להגיע לידי שלום ולזכות בת-
מיכתה הפעילה של הממשלה האמריק־
קנית אם נוכיח •כי נהיה שותפים ־יותר
.טובים לאמריקה מאשר הערבים, במק-
רה שתפרוץ מלחמת־עולם. הוא הזהיר
כי ראשי־הצבא, החולשים י כעת על מדי-
. לעולם י לא ירעו ניותה של אמריקה,
את מדינת־ישראל הקטנה כשקולה כנ-
גד 40 מיליון ערבים בתוכניות־מלחמד.
כל־כמה שגרבה דיבורים באוזני ה־
סטייט דפארטמנט כי ישראל היא יותר
קרובה לאמריקה מבחינות אידיאולוגיות
וכלכליות, לא נצליח לשנות את הדעות
nJ, כפי שהוכח על־ידי מהלךהמאור־

עות בזמן האחרון.

בחלק אחר של נאומו דיבר שנקר על
חינוכם של יהודי־אמריקר? לציונות. הוא

הזכיר כיצד זועזעו היהודים כהגיע
הידיעה על קיביה! ואולם :אך .למדו
את האמה, מייד קמר. תנועת־מחאה גגד

הסטייט־דפארטמנט.
. -ההחלטה' המדינית

לבסוף קיבלה 'המועצה החלטה ̂מדי-
נית שנוסחה בידי:.הרב: מילה !שיא
הסתדרות ציוני אמריקה, 'ההחלטה הבי-
ע'"' קורת־רוח עמוקה מעזרת אמריקה
בייסוד מדינת־ישראל, ויחד עם זה —
דאגה עמוקה על מעשים שנעשו באח-
יי11' ושחותרים תחת : הידידוח האמ־
ריקנית־ישראלית. היא קראי? לחידוש
המדיניות הדדמפלגתית המסורתית של
. ולעזרה גכינון אמריקה כלפי ישראל

שלום'יציב במזרח התיכון.

נאומו של משה דייוויס בישיבה
שהוקדשה לבעיוח־יחיגוך, על אף נעימות
דתיות שבו וספקנות כלפי •החלוציימ
בנוסח המקורי שלה — היה ־עז בדרי-
שתי לחיזוק הקשרים.בין יהווי־אמריקה
ובין ישראל, על ידי זה,־."שיהודי־אמ־
?ריקה' יעלו לישראל לפחות ליישיבת־ ?? ארןף, ::; 1? _?
הציר חיחיד אשר יעורר את שאלת
המק־קארתיוח היה הרכבי, שאמך בי
אחדות־היהודים מחייבת 'מאבק מאוחד
נגד ציד־המכשפות ההיסטרי, המאיים לא
על ראריקאלים בלבד, אלא על

מיעוטים בררך־כלל,
שאלות הנועד - כפון) י
כשהגיע הזמן לדון בשאלות־הנוער<
כבר היתר' ר'שעד' אחת־עשרד, י גלילה,
ושני שלישים מן הצירים עזבו את
הישיבה. ללמדך. עד־כמה מזלזלים המנ-
י-בים המקובלים כחלוציות, ששמות

כסעיף אחרון על הפרק.
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»ל פרישתו של 3ן־־ג1ד*5ן
ף6 מה מעתוני הבוקר הקדישו
J? אתמול את מאמריהם הרא-
שיים להערכת צעדו של בךגוריון

ופרישתו מראשות הממשלה.
"הארץ" מציין במאמרו, כי כיום
דרושה למדינה אישיות אחרת

שתעמוד בראשה.
"איש אינו מפקפק בכוח אישיותו,
בהחלטיות רצונו, — כותב "הארץ".
.הכל מודים ברצון בזכויותיו ההיס-
טוריות• עם זאת סבורים רבים, כי
מאזן פעולותיו בשנים האחרונות אינו
חיובי ושנסיבות השעה תובעות מנ-
היגות מסוג שונה מזה שמר בן־
גוריון מסוגל לתת למדינה. אין סכנה
.ששרת לא יידע לעמוד בתוקף על;
זכותה של ישראל בקרב העמים. לעו-
מת זאת היה. יסוד להביט תוך דאגה
על נםיונותיו של בן־גוריון 'שלא לה-
כיר בבמה וכמה מהנתוניים שמדיניות־
החוץ של ישראל חייבת להתחשב
בהם. שריר וקיים כל מה שהשמיע
בן־גוריון באזני העם בתחום ההערכה
ההיסטורית ובתחום המוסר 'הפרטי
והמנ?לכתי! אך חשוב לא. פחות הוא,
שהציבור ילמד מדברי שרת מה אמת
המידה של יכולתנו •בין אומות העו-

לם."

קד"  "ה̂ב
שבחי

,ך* בוקר" אומר כמה 'דבויי־
'J ו שבח לבן־גוריון, תוך רמז,
כי בךגוריון חרג מביטוי דרכה
של תנועת הפועלים בנןדינה, לע-

־ בר החוגים האזרחיים. ?י?'
"בףגוריון גילי' לעתים תכופות גס
מאמץ להתרומם מעל לתפיסה המפלג-
תית הצרה, — כותב *הבוקר", אך
לעתיב רחוקות מאוד ניתנה •לו ההזדמ-
נות להסתייע במאמץ זה הלכה למע-
שה• ייתכן' כי החלטת הפרישה שלו
הריהי י היא אם »ינה מחאה ממש,
לפחות אות, כי קוצר ירו, מבחינה
זו ד'יד, לו לזרא. 'אנחנו יודעים, כי
הוא וחבריו כבר הכחישו, מכחישים
ויכחיש1 צד זה של העניין בכל תוקף
ובכל הזדמנות• אך ההסבר היאלטרנא־
טיבי, הלוא הוא בריחה מן המער-
כה. — וזאת אין אנו יכולים לייחס

לבן־גוריון.
.דברים טובים ומו- ,"יש עוד כמה
עילים בדברי פרידתו של בן־גוריון.
אנו מזדהים עם עמדתו בעניו המשך
.השיתוף הרחב בהנהלת ענייני המדינה.'
יהא;בכך לא רק •אות ,לבגרות מדינית,
אלא גם הכרת ערך השעה' אם? לא
יחולו זעזועים 'במעמד הממשלה. אך
בן־גוריון היה מיטיב 'לעשות' אילו
-בפיתש את התורפות והמבשר• .ציין
.'לים :העומדים; בדרך ;קיום השיתוף,
?ללא /משוא•פנים. ייתכן, כי אז היו ;
:נבלמים? י במקצת:היצרים ונדמים ? הקו-
לות 'הקיצוניים המכריזים: "בראש
המדינה צריכה לעמוד ההס-

תדרות". ־ ? ו

n'm'mn
(סוף מעמוד 1)

עם הפסקת העבודות נסגר גם הסכר—
אולם הוא. לא היה אטים ומיים חילחלו
דרכו — עד שהובאו אמוראים מחיפד.
שסגרו והידקו את הדלתות הזמניות
שהוכנסו: לתוך הסכר והפסיקו את הזרי'
מה. התעלה עצמה היא צרה למדי,
וחברי .מועצת־חבטחון של או"ם, -
י1ילו היו מבקרים במקום,—היו ודאי מש-
תוממים, על מה הוקם כל הרעש הרב."
בשעת סיורנו יכולנו להבחין' יפימ'
בטורים שטיילו במרחק קטן מעברו
השני של קוו־הגבול בשטח המפורז.
למעשה כלול גס חופו השני של הירדן
בשטח ישראל, ברצועה שרוחבה בין
150 ו־500 מסרים, אולם הסורים אינם
מכירים בזכותנו לעבור את הנחל.והם

מונעים זאת בכוח איום 'הנשק.
על תפקידם של הסכר הזה ,והתעלה
ד,זז!ת הרצה המהנדס וינר, שציין,
בי המקום בו נבנה הסכר ועד למרחק
של 17 ק"מ דרומית משם — קיים
הבדל גובה באמיקו.של הירדן, בשיעור
של 260 מטרים. הבדל גדול כזה.בגובד,
הוא אידיאלי להקמת תחנת כוח הידרו•
חשמלית, בכל ארץ 'שהיא ולא כל שכן
בישראל, מפני שכאן הדלק הדרוש לי-
צירת 'חשמל במפעלי טורביגות > הוא
יקד מאוד. מתוך 17 •הק"מ הנ"ל רק
2,8 ק"מ הס בשטח המפורז ואלו השאר

בשטח ישראלי "טהור".
:לפי התכנית• •יעברו •רוב;מימי הירדן
מרחק של כ־14 ק"מ בתעלה• הפתוחה,
שחכירהה נמשכת באיזור הלא־מפות,?
והקסע האחרון של 2,8 קיימי-ד? בין
טבחה והכנרת — יועברו המיים דרך
צינור פלדה בעל קוטר של 2,5 עד 3
מטרים אל? תחנת הכוח, שתיבגה במוצא
הצינור — 250 מטרים נמוך ?יותר. ע"י
הבד7 גובה זה שירוכז י כולו במקום אחד
אפשר יהיה להפעיל תחנת כוח, שתייצר*
170' מיליון קוו"ש 'חשמל לשנה —
שהם קרוב ל־20% מתצרוכת החשמל
הכללית בארץ השנה. צוח הייצור המות-
קן במפעל זה צריך להיות לפי התכנית 30
אלף ק"וו. עד השלמה התכנית כולה —
כולל בניית תחנת הכוח — יעברו לפי
חות שנתיים וחצי עד שלוש שנים, גפ
אפ לרשות המבצעים יעמדו •התקציבים
הדרושים. מחירו הכולל של ?המפעל
נאמד ב־10 מיליון ל"י, שמהם נכללו
בתקציב הפיתוח השוטף רק .מיליון
אחד. לפי התוכנית .ינוצלו. עץ מפעל
זה 12—13 ממ"ע מיים לשניה לייצור

חשמל.
מהנדס וינר ציין גס, כי תוכנית המפ-
על זהה למעשה עם תוכנית שעובדת
עוד לפני 10 שנים• ע"י חברת החשמל
לא"י. אשד לניצול מי־הירדן לצורכי
השקייה, אמר, כי זה ייעשה רק "בעתיד

הרהוק יותר". •
?מכעל אגם הקיטון •יושלפ תוך שכוןןיים ?

משעל המיימ הראשון שבו ביקרו
המסיירים היה אגם הקישון ליד כפר
'ברוך בעמק יזרעאל, אשר לדברי המ-
תכנן ש.- שורץ, י יושלם תוך שמעיים.
אגם זד. מנקז את מי־הגשמים משפח של
470 ק"מ מרובעים, שכמותם המינימא־
,היא 1,5 מיליון ממ"ע לית בשנה שחונה
ובמותם המאכסימאלית בשנת גשם ברד*י
כה :מגיעה עד 63 מיליון ?ממ"ע. כמות
המיים הממוצעת? העוברת במקום בו
הוקם הסכר הגדול הסוגר על האגם
היא 19 מיליון ממ"ע. כוח הקיבול הסו-
פי: שלי האגם צריך? להגיע עד 26 :מיליון
ממ"ע, אולם.בשלב הראשון.הוא.יהיה

"רק" שמו-נה מיליון ממ"ע.
המפעל מורכבי מכמה "חלקים": הס־
כר עצמו, שאורכו 1,5 ק"מ, גובהו 16
מטר ורוחבו 110"מטר בבסיס ־ו־6: מט-
רים. בקודקוד,. נבנה מאדמה,י חרסית המ־
צוייה במקום, אשרי הודקה בעזרתי מכ-
בשים גדולים. הסכר צופה בחצץ:ואבן—
כדי 50 אלף טוגות! ליד הסכר הותקנה
תעלת גלישה, שמטרתה :לאפשר למיים
העודפים לצאת מהאגם •אחריי שראי
המיים יגיע 'לגובה מסויים. תעלה" זו,
אשר מצופה בטון ואבן, 'היא: בעלת
רוחב ממוצע של 25 מטר ובה יכולים
לעבור מדי ישעה '1,1 מיליון "ממ"ע
מיים. 'ך-חלק השלישי של המפעל היא,
-.בעזרת מערכת הוצאת המיימ מהאגם

מגדל :מצוייר במשאבות.
בןזרת אגם אגירה גדול זה *1פשר
יהיה .להרחיב במידה רבה מאוד א̂ו
שטחי ההשקייה בעמק יזרעאל, — המ-
. בעל בלבד, עובד עתה ברובו עיבוד
ובן בעמק זבולון ואף,לד,גויל את אס-
פקת .המיים לחיפה.'' בעזרת י מפעל.־הקי־
שון ינוצלו גם 'מי־התהום של הגליל
המערבי 'ומעיינות 'כודדאני, אשר "בשל
אחוז'המלח ?הגבוה:בהם אי־אפשר לנצלם
להשק"ה בלי:למהול 'אותם:במיים,אח-
רים וזה:?ייעשה באגס הקישוןד המפעל
כולו, שהוא מקיף הרבה ,יותר ;מאשר
אגם הקישון לבדו' יושלם' רק;;כעבור.
שנים מספר ואז הוא יוכל לספק :לשנה
עד 170 מיליון ממ"ע מייס יי— .'לעומת
20—25 י מיליון ממ"ע המנוצלים באי־

זור זה עכשיו. -? י
• ב־1954 ינוצלו::רק •2,5 מיליון:ממ"ע
-אלף הדונאמים-של- מיימ שיוסיפו ל־20
אדמות שלחין: בעמק עוד.ב־4006.•דונאם,
ואלו 'ב־955!:אפשר-.,'יהיה:להגדיל*'את
בעוד־ כמה' רבבות/דר שטתי:ההשקייה-
נאמים — למעשר, יספק אז המפעל•מים:
־,שהחקלאות; באיזוד;"חוכ̂ל ככל, 'כמות
לקלוט. יי?בסופו־של־דברי אפשר 'להגיע
בעזרת מפעל הקישון "לרבע מיליון דר

נאפ אדמות שלחין.
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מלבך אלפי מעילים ע"י "
, מאת כתבנו

תלי־אביב, יום גי. — "תעלומת אלפי מעילים" הנמכרים
̂א &צאה את פתרונה לאחר שנמסרו לי היום פרטים מהנ- בשוקי ת'
הלת ה"מלבן" בת"א. 'מתברר, כי "מלבן", אשר קיבל כ־8 אלפים
מעילים מה"ג'וינט" באירופה, בשביל תושבי המעברות, החליט, לאחר
שלא היו קונים במעברות, למכור מחציית מהכמות ליצוארים ומח--

ציתה השנייה — לסוחרים בארץ.
לפני ימים מספר נתקבל במערכות
העתונים מיברק הד'תום בעילום־שס,
בו נאמר, כי "מארה"ב נשלחו 20 אלף
מעילים לעולים במעברה. "הנאמנים"
מכרו ביד ל"י והקונה מכר במחיר 12
ל"י. החקרדנא". לאחר קבלת המיברק
הנ"ל פניתי למחלקת הקליטה ושם,
לאחר בירוד .העניין, נמסר לי, כי לסוכ-
נות אין שום קשר עם העניין הזה. ידוע
להם רק פרט אחה כי... אחד מעובדי
הסוכנות קנה בעצמו מעיל כזה באחד
השווקים, בת"א, במחיר של 12 ל"י.
בחיפוש :אחרי "מקור. המעילים" הת-
קשרתי עם "מלבן" וכאן ניתנה לי תשו-
בה :חיובית: "מלבן" הוא, אשר קיבל

את המעילים וגפ מכרם. י
קיבלו מהג'וינט

לפי ההסברים שניתנו לי ע"י נציג
"מלבן", קיבל המוסד הזה במשך שלוש
השנים האחרונות מ"ג'וינט" באירופה, —
אשר סיים שם את פעולותיו, — ציוד
רב, י בין היתר י רפואות, בגדים וכוי. עד
היום הזה מגיעים משלוחים קטנים
ולפני. כחצי ישנה נתקבל הציוד של
ביה"ח לחולי־שחפת במתו (איטליה).
"הכוונה :היתה לא למכירה, אלא לשי-
מוש: בדברים אלה לטובת העולים", -
אמר לי נציג ה"מלבן". הוא הוםיף, כי
במסגרת הזאת נתקבלו גם כ־8 אלפים
מעילי־חורף "שאיגם מתאימים לתנאי
הארץ". "מלבן" החליט למכרם לתושבי
המעברות ב"מהיר עממי", מאחר שהמו-
סד דואג גם לעזרה קונסטרוקטיבית
לעולים־נכים, ע"י הקמת חנויות ומספק
'להךסווורהדאז 'הוחלטי־ להעביר ־רגם את
המעיליפ לחנויות אלה למכירה. החילה
גקבעו המחירים הבאים לצרכן: 9.600
ל"י ו־12.800ל''י(לשני סוגי המעילים).
במרוצת הזמן ידלו ד'מהירים ל־5.600
ל".י' ול־8.800 ל"י, 'אולם .— לפי דברי
נציג ה"מלבן" — לא היו קונים רבים
במעברות. בחורן* הראשון נמכרו רק
400 מעיליה ובחורף השני 1440 מעי-
כי הסחורה תתקלקל, הוחלט למכורל* לאחר, שעברו שנתיים והיה חשש,
את המעילים בשוק ?החופשי. כך נמכרו
3 אלפים מעילים ליצוארים, אשר מכרו

אותם לאריתריאה ועוד כ־3 אלפים מעי-
לים נמכרו ל־3 סוחרים לשיווק בארץ
במחיר 5.700 ל"י. יצויין, כי המעילים

האלה נמכרים בשוק ב־12 ל"י.

וועד־. הנותוגאיט
'

מגנה !גלויפת

Mm עורכי "השלם
תל־אביב, יום גי. — "וועד אגו-
דת העתמאים שמע בשאט נפש על
מקרה ההתנפלות הפיוית שבוצעה בהש־
שבת הלילה על• שני ?עתי&יפ לממד,
— נאמר בהחלטה . את המעשה הזה",
שנתקבלה שלשום בישיבת וועד אגורת
העתונאים כאן, בקשר עם התקיפה שבוצ-
עה לפני זמן מה על אורי אב נרי
וש. כהן, עורכי השבועון "העולם

הזה".
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הודעה דהופה לגננות
מרבו המורים מודיע, כי לאחר שמש־
רד־החינוך י הבטיח .לשלם m משכורחן
של הגננות בארץ הון־ השבוע חוזרות

כל הגננות לעבודתן.
מועצת הפועלות

באר־יעקג - ב־3 קורס להנהלת
משק־בית עם דבורה מרקוביץ בשיתוף
עפ מחלקת התזונה! רהובית —
התארגן קורס לתפירה. להירשם אצל
— מסיבת חנוכה המרכזת; בני־ברק .
חגיגית בגבעת שמואל ב־8 בערב ליד
שולחנות ערוכים. בתוכנית אמנותית:
מרגלית לאופר בלווי אקורדיוניסט ושי-
רה בציבור. ציבור חברות גבעת שמואל,
קרית ישראל ופרדס רוונבלום-' מוזמן!
מגדיאל — נשף חנוכה לטובת מוס-
דות ילדים. תוכנית אמנותית! צפת —
אסיפת הברות בעיר עם .זהבה גפן!
קריה שמונה — בחדר ההדרכה הר-

צאה עם גרינברג אלזיה.
תיקון שיגוש

במסירת ההצעות לסיכום הדיון המ-
דיני בכנסת, מטעם מפ"ם' חל אתמול
שיבוש. הסעיף ד של ההצעות' צ"ל:
"הכנסת מטילה על ממשלת ישראל אח-
ריות כבדה לבידודה ההולך וגובר שדי
מדינת־ישראל, להליכת ישראל ־ שולל בד-
רך ההזדהות עם הגוש המערבי, וחוסר
מאמץ לבנות גשר .של הבנה עם מחנה
עצום של .כוחות שלום ושיתרור לאו-

מי בעולם -כולו".

• סגירת־ חצי־רחוכ
לרגל עבודות ביוב "מגר לתנועת
כלי־רכב חצי־רחוב ארלוזורוב מול מו-

סך "דן" מיום 10.12 עד 18.12.
תשלופ טכי־העירייה

העירייה מודיעה, כי חודש דצמבר הוא
החודש האחרון לתשלום המסים לגמר
דצמבר 1953. לנוחיות הקהל יהיו סני-
פי . מח' הגביה פתוחים בחודש זה גס
בשעות 4—6 אהה"צ. משלמי המסים
מתבקשים להזדרז בתשלום המגיע מהם.

שינוי מען
משרד רשות הפיתוח, במחוז ת"א, עבר
מהקרייה ליפו, רח' 325 מם' 10, םימ־

טת הדואר.
כמהלקה לתרבות ולנוער

!) .הרצאות במקומות עבודה,.
הנושא: ל"ג שנה להסתדרות ב: הנקו!
אגד! גולדשמידט־שובה! מנוע: פלמרס.
2) בבת־ים, באולם "»ירן" ב־8 בע-
רב — עצרת חג בהשתתפות: ראש
מועצת בת־ים — ד. בךארי־, ב. פרימר,
צ. גתנזון. אמנות: תזמורת כלי נשיפד,
בניצוחו של י. גראציאנו! ש. פינקל!
חוגים לריקודי־עם. של סניף הנוער העו-
בד. 3) בגבעת גאולה, בבית ההס-
תדרות, ב־8 בערב — אסיפת חג! 4)
במועדו! ויצי, ב־8 בערב — מסיבה
לפועלי דפוס? 5) במועדון ויצר
ב־8 בערב — מסיבה לפועלי יהלומים;
6) באודם "נעם" ב־8 בערב — מסי-
בה לעובדי סולל־בונה; 7) הצגות
לפועלים: ג"אהל" — 'הדגן הוא
̂רב! "תזמורת" — רסיטאל 'gn — ר

עם שטרן — 1242{ הסימפוניה ה־9 —
13.12 ! רסיטאל עם קובלייק — 15.12!

"קאמרי" — ז'אן ד'ארק — 13.12.

הוועד למען החייל -
קצין העיר

הערב ב־8 ריקודי־עם בהדרכת תרצה
הודס ב"תיבת־נה". הכגיםה חופשית.
נגב, ת"א - ד!«ת?קד, ?תרבות

(אא"ע)
הבוקר, ב־10, סיור חברות בשכ'
שפירא במחלבת "הנובה", ולמוסד יל-
דים "נווה־טף" שבקרייה. ב־8 בערב,
בפינסקר A9 פגישת חברות השכבה
הצעירה. במוצ"ש וביום א' — יום
סרט של הקד־ הבינלאומית למען הילד
משרדנו בבית במר, חדר 14, ואצל"יוניצף". חברות מתבקשות לגשת ל-
מרכזות הסניפים כדי לקבל חומר לה־

הרצאת 9רופ' כטלהייכ
מחר ב־8.30 בערב, תתקיים בביה"ס
הגבוה .למשפט ולכלכלה (בנין שבח)
הרצאת ד"ר ש. בטלהיים, פרופ. לכלכלה
בסורבונר, פריס, על "המבנד, הכלכלי

וההתקדמות הטכנית".
"הבימה" — הערב ב־8: "זעקי,
ארץ אהובה"! "אהל" — הערב ב־8:
"הדגן הוא ירוק" (מטעם וועדת התר-
בות לכבוד הנובה וחגיגות ההסתדרות)!
"תיאטרון קאמרי" - הערב ב-6
וב־9.15 במוגרבי: "נאסר־א־דין"! "דו־
רה־מי" — היום ב־4.40 והערב

ב־8.30: "הרוזנת מריצה".
תורנות כתי' מרקחת

ד"ר מיבלין ובנו. אלנבי 112, טל.

3253! ביי סקי, ככר דיזנגוף 2, טל.
02661! "מרכז הצפון", בךיהודה 200,
טל. 22923! מושקוביץ, המלך ג'ורג' 25,
טל. 62650! ברוך, שכ' התקהיה, טל.
67405! גלינקה, יפו, רה' 4 מס' 19,

טל. 80429.
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התזמורת מהרשת פעולתה
תזמורת חיפה, עומדת לחדש את פעו-
לותיה בראשית חודש ינואר. מספר
משתתפיה יצומצם מטעמים תקציביים
והיא תפעל בתזמורת קאמרית מורחבת,
בת 20 איש, לכלי מיתר בעיקר. משלחת
מטעם התזמורת ביקשה מטגן ראש־העי־
רייה, י. נוסבאום להציע להנהלה להגדיל
את ההקצבה לתזמורת בשנת התקציב

הבאה.
הרחבת "הגן חפדפי"

תוכנית להרחבת "הגן הפרסי" עד רח'
יכה־נוף הועלתה לפני ראש עיריית חי-
פה בשעת •אריחת צהר'־ים חגיגית מטעם

וועד כת הבהאים.
כמכון להשתלמות על העירייה
הערב ב־6 האדריכל מ. בן־אורי "בגי-
ני בתי־כנסת בישראל". בשבוע הבא
ייפתחו קורסים לשיפור הלשון, תנ"ך,
ארמית, שירת טשרניחובסקי, ידיעת הא-
ר.' פילוסופיה, פסיכולוגיה, ספרות רו-
סית' צרפתית, תולדות התיאטרון. תוכ-
נית לימודים מלאה להשיג בבית פכז־

נר, הרשמה מ־6 עד 8.
הרצאת זכרון

ליום הזכרון השלישי של ד''ר ש.

קפ'ינסקי ירצה הערב פרופ'־משנה י. פ.
כהן במסגרת ההרצאות הפופולאריות
מוקדמים להפעלת שיטות ארגון בישר-של הטכניון, ב־8 באולם 12 על: "ת1איט

אל".
א. א. ע. קריית- אליעזר

הערב בשעה 3 במועדון ההסתדרות
פגישת ההוג לתנ"ך עם דרור.

לד' המדומה" (לכבוד חנוכה וחגיגות"אהל" — הערב ב־9 באורה: "החו-
ההסתדרות).

תורנות כתי מרקחת
"הדר", רח' הנביאים 21! "בינלאומי",
דרך העצמאות 59! "מוצקיף, קרית

מוצקין.

^̂ ̂־ "̂ m wm 3? מ־ ט 
" 
™̂*'™™ ^

I 12,12.53 - יופ ה' ג - 0,12.53! מוצ"ש 
J יוה ד/ - 9.12.53

j בחיי־ה' ?בחיפה תל־אביב $
 באולם "ארמון" באולם "בית העם" £

J: באולם "הו1;"
}־ בשעה 8 בערב בשעה 9 בערב . נשעה.9 בערב £
ft __ מ ? י.t " ? ? ? י ' י . י• " ? "י . l B- ? ־ ? י

fl

j ?סאטירה אקטואלית ב-9 פרקים מאת:'יעקב דוידון ? י?

11111111111 וווו ווו ווו ו aiiii !Mir"! !!!??iiinwmimni'niiii !ןןןןוו וו ו ̂?!!???!!!??!! ווו!ו וו וווו ווו וו ?1111 וו 1 ^̂™̂ """דףיך"ו'-,!'!??'?"??.™?™?'"*̂?.

 """ תכנית הסיכוי ל
?#1 | ̂^ | ן

Mr®m I /i ףמ« יום א' 20.12 אודה חיפה יום א' 3.1.54 יפואור ?ÔP ! )1$ אולם ןניוצ"ש19.12 אורה היפה מ!יצ"ש'2.1.54 יפואור (י
> י ?י? ?"?־י?8 יום ד' 23.12 אורה חיפה יום ד' 6.1.54 נתניה 1ן ג I v&mr I יום ג' 22.12 אורה חיפה 'ופ ג' 5.1.54 .טבריה /?r̂aasP \ \ 1 "־ י י ,יום ב' 21.12 אורה חיפה יום ב' 4.1.54 יפואור < |
| } ימים אחרונים כולל 17.12 לפני הכבוב יום ה' 24.12 אורה חיפה יום ה' 7.1.54 פתח־תקוה \
| ל מוצ"ש 12.12, 2 חצגות בשעות 9.30, 6 מוצ"ש 26.12 קרית חיים יום ב' 11.1.54 ירושלים >
[S 'יום א' 27.12 .עפולה יום ג' 12.1.54 ירושלים ? . >§
 ־ יום ב' 28.12 כפר סבא יום ד' 13.1.54 ירושלים <|

1< ת ו" ו" ב ,
| <נ במחירים מו"'ים :יום ג' 29.12 באר־שבע יום ה' 14.1.54 רחובות ( 1
| ? יום ד' 30.12 הרצליה ? |
| c . יום הי' 31.12 ראשון־לציון 11

תוכנית א'
00.30 ":זה טוכ!"; 00.35 התענויוונ; 06.45
"עעון מוזיקאלי"; 07.00 זזושווו והודעומ!
"־"; 07.45 "מוזיקה מזר•

לצהרי היוט"; 12.3 "צלילי אופדד,"; 13.30חיד."; 08.00 מוכניו! עדכיד.; 12.00 "נ;וזיי,1ז07.15 ":עי«וו1 בו;,
ו.וכנימ ערגימ; 16.00 "מוזיקה לשעמ הנו-דןדש!ר.; 13.45 "מוז<ל,ד. לכלי נשיפד,": 14.15
האוראטוריית עול הנול כעריכת שולמיתער": א) "יהורה ה:1;גי" — תוכנית עלמוזיקאלייש"; 17.15 פרקי ז:;רה; 17.45 "לנו-פש"! 16.30 "מוזיקה מתוך פרטיש ומחזות
ריפתי;; ב) מפי גדוליפ; 18.15 הדשות והו-
דעות; 18.30 תוכנית ערבית; 10.00 "הדיש
9.30ו8"ייזפה ייזפחכ ייזפהכף וופגקךצ הלה
מוזיקאלייט"; 19.20 "הקלאיפ מספרים";
19.30 "ככקישתך" לפרקי הזנות; 20.00 "זה
כ'; 20.30 הדשות; 20.45 "דמויות שזכרתי";עתה הגיע"; 20.24 תנ''ך: מלכיפ כי. י"ט—
21.00 "וצונר לדעת ג«,שה?"; 21.30 כמע-
שות.מינור ע"ש לורד נלהו;; 23.00 קיצור החד-ק*תד" למוזיקה קלאשית: היידז: מיסה כדה?ש. ז. השי!; 21.45 פרקי זמרה; 22.10 "ככ?רכות המשפט — שופט כיה"ד העליון הד"ד

,תוכנית ב'
13.45 הדשות כאנגלית; 14.00 חדשות כצר-
פתית; 16.00 "מעל בימת האופרה": גונו:
תימ!; 17.20 "מוזיקה טרומקלאפית": כאד:"פאוכט", מערכות א' וכי; 17.00 לעולי
22.15 הדשות כאנגלית.וואריאציות "גולדכרג"; 17.55 תורת האקליפ.

ל ע ו 'ל ה
18.30 צרפתית; 19.00 אספניולית; 19.30

אידיש; 20.00 רומאנית; 20.15 הונגארית.
גלי צ ר' " ל

14.35 "הופעת אורח"; 19.00 "השיריפ
האהוכיפ עליו"; 10.20 מאורעות היוט;
19.35 קומפוזיטור השבוע; 20.00 תזמורת גלי
20.50 רקודי עה; 21.00 רצונך לדעת? גכק-צה"ל; 20.30 'הדשות; 20.45 מתר כ"כמחנה";

שה!; 21.30 מוזיקה לריקודיפ.

ב־6 וב־9.15 במוגרביהערב 9.12 2 הצגות "נאסראדין"
ירושליםהערב 9.12 "ים ובית" ב־9 באדםון
?במוצ"ש 12.12 2 הצגות: הראשונהיום ה' 10.12 "ים ובית" במוגרבי והשניה ב־9.30 "ים ובית"ב־6.30 "אחותי אייליך
במוגרבי

במוגרבי (כל ד'ס־טיסים נמכרו)יום א' 3.12! ""'אן ד'ארק"
באר שבעיום ג' 15.12 "נאםראדין" בקרןיום ג' 5.12! "ים,ובית"? במוגרב'יום ב' 14,12 "נאםראדין" במוגרבי
ד' 16.12 "ים ובית" במוגרבי • יום
הרצליהיום ד' 16.12 "נאסראדיך' בתפארת
פתח תקווהיום ה' 17.12 "ים 'בית" בהיכליום ה' 17.12 "נאסראדין" במוגרבי
התחלת ההצגות הרגילות בשעה 8 בערב

כרמי!" — הכנסו להנהה"ר לפנח''צ.

יואש ידידיה, רמת השופט — פפיה
לא צריכה• לקחת את עליזה. אני לוקח
. שמעון — ורדים אותה.

שמרת — ביום חמישי ירצה דב
פרצובסקי זיטקינד

פיבוניה ? כפר יונה -י אסיפת הח-
ברים נדחית ליום ששי הבא 18.12.

חםברה

מנשה כץ הדרה - נפגש מחר
.בשעה 11 בהדר־, סמולר

הח"ח: מסך, עבודבוד, אברהם
שט־אלי, עזראיכדס, יצחק כהן,
vTi-j מש" מיעל ציזה, הפגישה
ביום חמישי בשעה 5.30 אצל מתתיהו
דיגר

שדמה מוזר, חיפה. — מתפלא שלא
קיבלת את המעטפד. ביום ב'. אתמול
שלחתי מעטפה נוספת, אנא קבלנה?
במערכת. ישראל
פדי גרעין ארגנטינאי. רבדים,
־ תהיו מסכימים לנסוע לנמל ביום ה',.
ב"געש" ביום ד' בערב. געש
יצחק : לצערי חליתי .ולא .אוכל לבוא.
מרדכי - רמוה מנשה, אם בר•
צונכפ לקיים זאת ביום ה' או ו' הש-
בוע — הריני מוכן. תבואו.:לקוחתני
מהבית. שמעון

̂ע ששי 11.12 בוגרי רמות - 
חג הנועד, ברמות־השבים. בואו.

המהנות 1 .עולים

ב־18.12 ולא ב—־11.12 כפי שהודפסכינוסי "נירים" צעיר מתקיימים
בטעות בחוזר האחרון. ההגה "ר
יוםה מיוחם, שריד — מחכים לבואך.
יונה

שליחי ."המהנות העולים" משגב־עם —
בואו מחר בערב למסיבת ה—פרידה.

-שדלי&נר ור&יחו ! 1 לח'
) ־ .? ? • ־ • ) ברכות לנשואי בתם עס בח"ל (ן

J מועצת. ועד האגודה !
של פועלי המ̂ה
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גרינה. ואם חלק מהחמאד. יחולק במקום
מרגרינה, הרי באותו חלק יקופחו (לטו-
בת הקרן הנ"ל) השכבות הסוציאליות
החלשות ביותר. אפילו נתעלם מסבל
. שלהם הצרכניס, שהלק ממנת השמנים
יתייקר ב־30%, הרי לכאורה גס האוצר
נמצא מפסיד מעסק ןה. שכן, מה שיר-
וויח בחמאה. יפסיד בדרך אחרת, מאחר
שמחיר 'החמאה : יעלה את מדד־היוקר,
וכתוצאה מכך גם. את המשכורות שה־
אוצר משלם. אולם אחרי בירור הסתבר,
י־אך לשווא חשדנו בשר־האוצר ובמנ־ כי
הלו. הללו כבר מצאו להם דרך בדוקה
להרוויח 6 מיליונים ל"י על חשבון ייצר־
כן בלבד. כבר שמורה אתם אמצאה
?"אזן" אתמידדיןקר־המתיה על־ידי מכי-
רת גבינה מותכת, אף היא מתנה מאמ-
ריקה, במחיר נמוך ממחיר הגבינה המ־
קומית. בדרך זו יחזירו את האינדכס
לרמתו שמלפני "תקופת החמאה". ז'מ־
נס אמצאה מחוכמת זו עתידה לפגוע
בתעשית־הגבינה המקומית, פגיעה קשה
ביותר (כשם שגם מכירת החמאה תפ-
גע בתוצרת הארץ במידה מסויימת),
אך לעומת־זאת יכניס האוצר מיליונים ל"י
טבין־ותקילין לקופת "קרן האישפוז"

העתידה לקום.
אלה המזימים את האוצר בהיעדר
חוש מסחרי — טעות בידם. האוצר
סיגל לעצמו יפה אה התחבולות שמ־
סייעות להפיק רווחים הגונים מכל עסק
שנקלע לידיו — כמנהג כל הסוחרים

בארצנו-

! י
חל־אביב, יום גי. — המחי-
רים הכיטוניים של ירקות בשוק ר."א
היו היום כדלקמן (בפרי לק"נ): עג-
בניות סוג א' מ־350 עד 400, וסוג
ב' מ.־60 עד ?150: גור מ־200 עד
250; סלק 150! בצל־יבש מ־300 עד
320! כצל־ירוק מ־100 עד 120! חצי-
לים 250! פלפל ירוק מ־300 עד
400! קישואים 500! כולרבי מ־200
עד 150! כרובית מ־400 עד 450!
כרוב מ־80 עד 100! צנון צנונית 150!

במטות מ־60 עד 80•
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ירושלים, יום ג'. — משפטו של
מורה בזרם המזרחי, אשר עבד בעת
ובעונה אחת גם בחברה מסיונרית, וה־
נאשם בגניבת מאתיים קילו מלבושים
משומשים אשר נמסרו לו לחלוקת חינם,
ההל להתברר היום בביהמ"ש המחוזי

כאן.
יצחק דגני, בן 32, נאשם על מעשי
גניבה ורמאות שביצע בתקופת עבודתו
במשך כשנתיים בהגה־, "היברו אבר
גליון סוסייטי" בשכונת מוסררה כאן.
לדברי התביעה, גנב הואשם מהמסיון
למעלה מ־200 קילו מלבושים ומכר
אותם תמורת 1100 ל"י. הנאשם טען,
כי עמד למסור הלק מהתמורה לבית־
הספר "אהל משה" של זרם ה"מזרחי"
בירושלים, בו שימש בהוראה אותה

שעה•
לפי דרישה פרקליטו של הנאשם ערך
סמל משטרה, אשר הופיע כעד התביעה,
ספירה של כל החפצים אשר הוגשו
לבית־הדין בתורת מוצגים, כדי לקבוע
אם הם מתאמים לרשימת ההחרמה שב-
ידו. הבדיקה נערכה בנוכחות ב''כ הצד-
דים באחד מאולמ? ביהמ"ש, בו אוחסנו
החפצים, כשהם ארוזים ב־10 שקים.

(ע)

li'cno מ?דה שעבד
מזרוז,"

"
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ירושלים, יום ג'ז — תביעת־פי־
צויימ בשיעור 100 אלף לירות, שהוג-
שה נגד הממשלה? על־ידי פקידת משרד־
החוץ לשעבר, אשר גפצעה קשה בעת
תאונת דרכים שאירעה למכונית המשרד
לפני כשנה' החל להתברר ההודש בבית־

המשפט המחוזי כאן.
גורדוגה לבני, בת 27, שימשה
פקידה בלשכה לתפקידים מיוחדים במש־
רד־ההוץ, בראשותו של ר. שילוח. באחד
מלילות ספטמבר אשתקד הצטרפה לר.
שילוח, שחור ירושלימה במכונית נהוגה
בידי נהג המשרד. בקרבת סיבוב הר־
טוב התנגשה המכונית במכונית שחנתה
במקום. ר. שי־ וח נפצע קל, ואלו התובעת
נפצעה קשה בכמה מחלקי גופה, ועד
היום היא זקוקה לשיקום רפואי. לדבריה,
אהראי הנהג לתאונה, עקב נהיגתו הרש־
לנית והאזנתו לרא־יו במהלך הנסיעה.
התובעת מבקשת לחייב ?את ?הממשלה
ואת הנהג לפצותה על הנזק והסבל
שנגרמו לד, ולשאת בהוצאות נסיעתה
לחו"ל לשש טיפול רפואי. (ע)

פקדה ש;ב:צ1ה 3תאז3ה
תובעת ©6> אלף ל"

»יגת דעת.
הריני מודיע בזה, כי ,ביטלתי את
הופעתי במסגרת הוויכוח הספרותי
על "המשבר;'בעירה", הנערך היום
בחיפה ע"י "חוג אנשי מקצועות חופ-

שיים לתרבות ושלום".
התברר לי, כי הוטעיתי במזיד ע"י
מארמי המיכ;?ז המשתמשים לשווא בשפ
תנועת־השלים' ואילו לאמיתו־של־דבר
מהווה "החוג" אקםפחיטורה של מק"י־

סנה.
לדידי הרי זה מעשה מגונה להש-
תמש בשלט תנועת־השלום, שהיא תנו-
עה בלתי־מפלגתית, לאינטרסים מפלג-
תיים צרים' ועוד בדרך של הטעיית
וגניבת דעת. מוגיוז דימר

aK5êi1swaTgiR3K»w8aiS)e8TO!1g1pi

נהגות מתנדבות לטד"א
דרושות מתנדבות לפלוגת נהגות. מת-
קבלות רק בעלות רשיון נהגות. המת-
נדבות תקבלנה הדרכה מיוחדת בעורה
ראשונה, בנהיגת אמבולנסים ובהעברת
פצועים. ההרשמה בכל יום, במשרדי

מד"א מגרש הרוסים.
"תיאטרון קאמרי" - הערב ב־9

תורנות התי מרקחתבא־יסון: "ים ובית".
אלבה, רוזנברג, רח' יפו, ככר ציון,

טל. 3703.

3E-8??, B#̂ sa =̂|
ני:.פ. ר"ג — גבעתיימ

מחר ב־8, בבית התרבות: החוג
לתנ"ך בהדרכת ש. וילקומרפקי! באו-

תה שעה — החזרה על התזמורת.
"המטאטא" גהדרה

הערב ב־8 ב"חוף".־ "מסים ונפלאות".
.מרקחת כפ"ת .בתי תורנות

אסותא, שטמפפר 7.
תורנות בתי מרקחת כר"ג

עליה, ר"ג, יהלום 2! רמכ"ם, גבעת
רמכ"ם.

"לי־לה־לו" בפ''ת
הערב ב־9 בהיכל: "זהירות הדרך

בתיקון".

smimm nwttWMri

סיעת .מפ"מ בוועה"פ של .
ההסתדרות

מתכנסת לישיבה היום ב־3 אחה''צ
בחדרו של ב. לין. על הח"ח לדייק.

למזבירי מפ''ש כאיזור הדרוס
הפגישה השבועית תתקיים בדירת

המרכז בת"א, מחר ב־2.
הנהלת ?איזוד ?הדדח-נתניה

הישיבה השבועית תתכנס מחר ב־9
בבוקר בחדרה.

חיפה ר3ה. - כפר חסידים:
החטיבה הצעירה — היום ב־5.30 עם
אריה! קריית־ים — החטיבה. הצ-
עירה — היום ב־8 עם אריה! תל־
הנן — הערב ב־7 פגישת פעילים עם
י. גופר! מהנה־דוד — הערב ב־7
פגישת חברים מעדות המזרח — עם

י. אנגלנדר!
הנחלת תא הפקידים - היום

ב־6 יערב.
"הדי היפה"

על־ידי מניף מפ''ם הופיע גליון כלי•
מבטא מקומי בשם "הדי חיפה". הגליון

הוא בן 4 עמודים.
תל־אביב — ב־6 בערב תא האו-
פים! ב־8 — תא המורים: יפ*. —

כ־7.30 — תא המין. ? ?
ירושלים. — הערב ב־6 פתיחת
הסמינר הרעיוני — המרצה ז. פודן,
קרית יובל (בית מזמיל)! הערב ג־ד מז-
כירות הדרום! ב־8.30 החטיבה הצעי-

דה — החוג העיוני.
רמת־גן. - הערב ב־8 במועדון חוג

פעילים עם ר. בוםיווני.
נהריה — הערב חוג פעילים עם א.
שריד! רהובות י— הערב חוג פעי-
— הערב חוג לים עם א. בארי! לוד י
פעילים עם ש. כהן! כרכור '- (שי-
כון) הערב אסיפת חברים עם י. בקר!
זכתן־יעקב — הערב אסיפה עם
םמולר! מגדל־אשקלין — מחר ב־5
אחה"צ אסיפה עם יקותיאל! נתניה —
(שיכון הוותיקים), מחר אסיפה עם
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"" ביום 20.11.53 הוחלט לצרף ̂*'" באסיפה הכללית שהתקיימה "־

 ̂
°," להנהלה את חח'

;־ מרדכי שומר >
k I"1* חתימתו בצירוף החותמת ."»
*» ,מחייבת את הקבוצה. !5

גבית משפט המהוזי
תל־־אגיב ויפו

תיק עזבונות מם' 996/53
ב ע נין: עזבון המנוחים יוליוס
פלנטר ואשתו דורוטאה פלנטר לבית
סוכובולסקי שמתו שניהם ביום
31.12.1943 ושכתבתם האהרונה היתה

? ברלין, רה' רוזנהיימר מס' 7ב.
המבקשת: א-לזד, הירש מבית.
יצהק, ע"י ב"כ דייר ר. צובל' עו"ד
שכתבתו למסירת מסמכים היא: נתניה,

רת' •שער הגיא 2.
הזמנה

להוי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה
לבית משפט המחוזי בתל־אביב ויפו
בבקשה למתן צו המכריז על ירושת
המנוחים יו,-,ס כל:י.־ר ודורו""ה רדינ־
טר לבית סוכובלםקי וכי בית המשפט
ידון בבקשה זו כעבור 30 יום מיום

פרסום הזמנה די-
בל התובע טובת הנאה בעזבון הנ"ל
יבוא לבית משפט זה או .:נגד בכר.ב
תוך התקוכ;; הנ"ל שאש לא כן יתן

כט כפלו רשי"ד, 6.12.1953'בית משפט זה צו כטוב בעיניו.
<-) ש. כהן

- רשם בית משפט המחוזי

בזה הגנו .מודיעים ברבים שהגשנו
בקשות .לעירית־ י רחובות לחרוש הרש-
יונות למכירת משקאות משכרים לשנת

.1954
 "משען" שע*

צרכניה פני,?
, רי2 בירה מחוץ למקום

צרגניה 8נין? 3רחו5 אהי3
טריכיה. בירד, מחוץ למקום
צרפניח הניף נווה"יהודה

בירד, מחוץ למקום
ה פגיןז רה' הרצל צד̂כ
ביית איזנגיג בירד, מחוץ

? למקום
צרכנית 3ני!? רח' טלר

יין מחוץ למקום
צ דמיה. פני,? שכונת הגצ־

צלת יין מחוץ למקום
צרבניה פניף שכון וותיקיפ

יין מחוץ למקום

ן מועדון נהשוניפ \
j תתקיים ביום ח' 5110.12.5s מםיבת "יום נחשונים'השני" ן| השומר הצעיר — ירושלים |
j מוזמנים: מוסדות התנועה, הורים !>בשעח 7.00 באולם י.מ.ק.א.|
| וחבריפ. ?
I המפקדים מתבקשים לשחרר |
[ את חברינו ליום זה. >
\ ירושלים Iהנהגת נחשונימ \
1,1;;1:[1i11!:1!11:,1 !1̂!;ו1:ו!:ו!;וו;ו;:ווווו1ו!וו!וו;ו1וו1!;ו

| על חברי |

!הכשרת מגשימים!
I גבננת"חיים j
;להגיע ב־12." לכנפ ההכשרה!
= שיתקיים בגבעת חיים. ן
I המפקדים מתבקשים לשחרר I
I את חברינו לכנס. ־
J11.i.il..1i11"1j111:1.11j1"11i1ul1111;11i1:11.;s,;1"1:.1;1

11;11!11!1n1!11n11:11111!11;1:1111l1!11;1111i11n1n11:11111:1;;1111:11!,1i111:1!111111!1111111111111!111111:11n:1[1un11111:11.
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הופיעו:?
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ומב ̂ליהו נףל
מהדורה מיוהדת לצבא־הגנה־לישראל וווותמי "מערכות"
מהדורה הדשה •של כרך א' תופיע? ביום ה־15.12.53

• ספר זה מוקדש כולו לעניני הגנה ובטחון. הדברים בחלקם הגדול הם
מקור ראשון, ובמקצתם גם מקור יחיד — לתולדות היה ג נ ה ב מ"ח ת ר ת:
פעלה, הליכותיה, לבטיה, מאבקיה הפנימיים והרקע ההיסטורי לקיומה.

עקללן לקט תדגומיפימס' 9
מתכנו:

כוה־צבאי מאוחד — אות לכושר־מגן מלוכד » מלחמת הפרטיזנים
היוגוסלביים a בין מלהמת־תגופה למלהמת־מגן • הגנה היקפית.
המחיר: 250 פרוטה למינויים ולאנשי צבא — הנחה

פות פ"א מעי
י ?בתכנו?:

מערכת עלם־אל־חלפה « לקח שריון בקוריאה « פשיטת אנטיוכוס
I לארץ ישראל 0 חיל־הים במלחמת העצמאות • אימון צבאי » תחרותI .רשימות • ממצפה מה"דI מחיר החוברת: 400 פרוטה י

M ® R ® 0  n
הצגות גכודה

הערב 9.12 מיפים ונפלאות חדרה
.10.12 ?משים ונפלאות יום ה'

,חיפה "בארמון" ב־9
מוצ"ש 12.12 מסים ונפלאות ב־9
תל־אביב
יום ג' 15.12 מסים ונפלאות ב-8
תל־אביב
יום ד 16.12 מסים ונפלאות ב־8
רמתיים
יום ה' 17.12 מסים ונפלאות:ב־8
גבעתיים
יום ו' 18.12 מסים ונפלאות •מטעם
ועדת התרבותי חיפת

(כל הכרטיסים נמכרו).
מוצ"ש 19.12 מסים ונפלאות ב־ -.'8
מיצ"ש 19.12 מסים ונפלאות :ב־9
תל־אביב
התחלת ההצגות הרגילות ב־8 בערב

ל בלרוב הצגת בכורה
?אדפ מפפר 15

. טלפון קופת "אהל" ~ 25001
התחלת. ההצגות הרגילות ב־8 בערב

א ה לי

הצגות לכבוד הנוכה
ולחגיגות החשתדדות
הערב 15.? החולה המדומה

במסגרת חגיגות ־־הסתדרות מטעב
' ו;דת הר""ות "אורה" ורפה

(כל הכרטיסים נמכרו)
הערב .9.12 הדגן הוא ירוק

מטעם וועדת התרבות חל־אביב
יום ה' 10.12 ?חמכשפה ב־9 "ציון"
ירושלים
יום ה '10.12 הדגן הוא ירוק

ראשון־לציוי
יום ו' 11.12 "מלכת השלג" ע"י
"במהנו" ב־2.30 אחה"צ "אורה" חיפה
י.:1 ו' 11.12 נשף "אהל" לותיקי ההס-
תדרות בגזסגרת חגיגות רה*־־.. .ית
בתבנית: "הדגן הו" .ירוק"

"אורה" חיפה
(כל :•,כרטיסים נמכרו)

מוצ''ש• 12.12 ,,החולה המדומה"
תל־אביב
יום א' 13.12 "הדגן הוא ירוק"
(כל הכרטיסים נמכרו) תל־אביב
יום ב' 14.12 ,,החולה המדומה"
̂ביב תל־

יום ג' 15:12 "החולה המדומה"־
תל־אביב
יום ג' 5.12! "הדגן הוא ירוק"
חדרה
יום ד' 16.12 "המכשפה" הצגה,
יומית לתלנזידים ולנוער ב־3.30י אחה"צ
"עיךדור". חיפה
יום ד 16.12 "הדגן הוא ירוק"
'חל־אביב
יום ה' 17.12 "המכשפה" הצגה
.יומית לתלמידים ולנוער לכפר־סבא

והסביבה ב־3.30 אחה"צ כפר־םבא־
יום ה' 17.12 הצגת־בכורה "הדגן הוא
ירוק" :ב־9 "ציון" ירושלים

נו בנק וולדן בעי

in אביב

?י* י• י

, ם פי י נ ס

ירושלימ © n י 3 ה
1 ת ג * ה • ד ם ת־ ג ן

! אל צבור צרכני חנוווווו !

לניען הסדר הומגות חמרי גלמ גלחוץ לארץ, תכנון ן
ייצור'הצנורות מזווקם (בשוק הפנימי ויצוא) ובהתאם ו
, מתבקשים כל הצרכנים להגיש את הזמנותיהם על ילמוסכם עש המחלקה הכלכלית של משרד החקלאות, "י

» גמות התצרוכת בצמרות "6, 'י4 ו־"3 לשנת 1954

mi !חתים ל mi ir ™ה
ח. ד. 788 - חיפה ו

לא יאוחד מ־25.12.53.
בהזמנה יש לפרט את 'הכמות במטרים לכל קוטר ו

'.תאריך ההספקה המבוקש, ולצרף . .בנפרד; •לסמן" את
־ י מפרעה בצ'ק בסך 10% מערך הקניה. כל ההזמנות

לקגית בנורות טעונות הרשאת משרד;החקלאות מדור י
ההקצבות בהתאם לצוי.הפקוח הקיימים; (צו בדבר ו
 הצגורות — קובץ התקנות מס' 253 מיום ו

פקוח עלי
203.52). משרד החקלאות יקבע את ?י תאריכי ההספקה ו

בהתחשב עם בקשת.המזמין ויכולת הבצוע' של המפעל.
אגו נטפל במרוכז בקבלת ההרשאות הנ"ל. במדד!

והקניה לא תאושר ע"י משלד החקלאות'מדור ההקצ־ ו
I .בות, תוחזר מיד המפרעה למזמין
.מפעלנו לא לוקח יעל עצמו כל אחריות לספק בשנת ן
1954 צמרות לצרכנים אשר לא. יגישו:את הזמנותיהם !

כנ"ל,
הערה: מחירי הצמרות הם כעת למטר אורך,במחסן '
 י

 י י
המפעל: —

"3: 3.480 ל"י )
"4: 4.510 ל"י י
I 6: 7.000 ל"י"
במדד! ויחולו שנויים במחירים הנ"ל יחייב את הצדדים (
המחיר שיהיה בתוקף בתאריך מסירת הסחורה בהתאם ן
לאשור מדור המחירים של משרד החקלאות. \

! 
י'

. ממן צמחז/ המזרח הממן.
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\ כסו*.זמן וכוח ?אדם

I' Jjil ^̂ 
 'העבי נומקש למ?!ום
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I ^̂ Îĵ W הרמה 

 בעזרת ממנות

|
I 

®י?' | י יל המופעלות ביד ;*2gEW ־

I חפו" •כוחישרידיה. כוח־האדם שברשותך יצליח להחיש |
ן את קצב העבודה בכל שעה, 'שפירושו ?— עליה.בייצור, חסכון |
י בהוצאות. ממנות •הרמה ייל המופעלות ביד אידיאליות |
I י להעברה במרחקים קטנים — חוסכות פריקה וטעונה מיותרות. ן
I .בעלות מבנה חסון, מעניקות שרוח יעיל ומאריך ימים |
? אפשרויות הפעלה בהתאם לצרכיך. |

j j נא להתקשר אתנו עוד היום לקבלת פרטים נוספים £ ן

I toadeVA..! P̂mabk? t
a t jF*L hm.wna X

|? ה2י.בשידייפ המניעים את חתעשיה 1
1 ^
I ; :הסוכנים היחידים לישראל? {

j מכשירי תנועה ב13' גו ו
i 67120 תל"אכיג, דרך פחח־תקוה 14, • טלפון
חיפה, דרך העצמאות 104, טלפון 4475 §
a' ? : ? ־ ? ? ? י '{
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הערב 9.12 -"זעקי ארץ אהובה"
• תל־אביב
"' 10.12 "זעקי ארץ אהובה'

ביום'
תל־אב'יב
(2 הצגות) ב־6.30 יב־9 בערבביום ה' 10.12 "היהודי הנצהי''

•אמפיתיאטרון חיפה'
במוצ"ש 12.12 הצגת 10071 "שמו
הולך לפניו" תל־אביב
ביום א' 13.12 "שמו הולך לפניו"
- תל־אביב'
ביום א' 13.12 "זעקי ארץ אהובה"
י רחובות
ביום ב' 14.12 "שמו הולך לפניו"
תל־אביב
ביום ב' 14.12 "זעקי ארץ.אהובה"
רחובות
נתניהביום ג' 5.12! "שמו הולך לפניו"
ביום ג' 15.12 •"זעקי ארץ •אהובה"
?' חולוף • ' ? " . -
ביום ד' 16.12 "זעקי ארץ אהובה"
חולון
ביום ה' 17.12 "זעקי.ארץ אהובה"
ב־9 בערב באולם "ארמון" חיפה

;

:ה
'
ו:נ!־־ד

:יא:
ה

immupn
הגיסה"

" 
תמ־אכייב?

ביום שלישי u,15 כשעה 8.15

"lia n̂ nisiD^.
אופרה ב־3 מערכות לי. אופנבאך

 ."חכימד."
תל־אכיכ"

יום שלישי 22.12 בשעה 8.15
"1 ô .u'1!,"
'אופרה ב־3 מערכות י(4 .תמונות)

•מאת ג'. ?ורדי
כוטיסים: — תליאביכ: מלין, :אלנבי 67,
טלפון. 5018, ובקופת "הבימה"! .רמה־
גן: .משרד "הכרטיס". 'ביאליק 49;

iiini n̂ גנת'
̂אכיב תל

בשעות 9.15ךד-7.15:-3.30
אוריון: אורות הבמה 3.30,6.45,9.30
- ?יאופיר; האלמנה 'העליזה. <שבוע 2) אלנבי: .ניאגרה

אסתר.: גשרי העפ (שבוע:2)
.הן: הקסימו'?.-וגת?הפירטים•

ירון: היאודי הגאר, •ושבוע 2)
' 'מגדלור: \מלבה. .,.

מוג רבי:יפהןייווז'הלילה
עדן:צוקי מארגמן

תמר: גבולות.אבודים
שדרות: י פנטסיה
י5 ו

צליל: חמלח הזהר '8.30' :6.30, 13.30

mncn לי לוו 11
בהנהלת: משה ולין

באולם .ישה־הפץ" י המהודש
.תל־אביב

הצגח יחידה מיל ערב;8.30-1
.?הגגות. אחרונות

ורויחת חדרך בוויקוו
הערב 9.12 "היכל" ב־9 .פתה־תקוה
יום ה' 10.12 "שרון" הצגה יחידה ב־9
נתניה
מוצ"ש'12ג1 9.45—7.15 הל־אייב
יום א' 13.12 הצגה יחידה ב־8.30 ת"א
יום בי 14.12 הצגה יחידה ב־8.30 ת"א
:יום ג' '15.12 הצגה יחידה ב־8.30 ת"£י
בשעות •11—1 לפגה"צ, ומ'4 אחה"צכרטיסים בקופת. "ישר. חפץ" בכל יוב

''y .Mjiirix'n
̂רמה" ר''ג' ג'ודג' ואל:'מציג באולם 

את האופרטהיהידועה י
̂ה&כוכ ?גארץ .קודי 8 ימיפ 1ו3ני 

-: ־ n îv- nifnii־:
מאת ?אמי קלמן
בכל ערב בשעה;8.30

בל יום רביעי גשעהן30;4
הצגה יומית במחירים ־מוזלים :

• 6-̂ ? יכל.מוצ"ש?הצגות: 9.15-
? א'> י ומשעה 5כרטיסים ?להש־גי'-בכלייום. בשעות 1—11 אחה"צ בקולון קולנוע •"רמה" .רמת־גן,5ברח' אלנבי;94 (מרתף
.המקו- וביום ששי 8שעות ?3—11בשני

מות ?הנ"ל.

כקרוע הצגת-בכורה'
"אכזר מכל י- המלך"

; " • מחזה ב־3'?מערכות־' יי
מאת נסים אלוני :

ההצגה.- שרגא פרידמן ן
הצייר • — משה '•מוקדי ,;
..המוזיקה - בן־ציוןי'אורגד י:

כוריאוגרפיה —י רות: הריס.
התתלת ההצגות הרגילות •ב־8 כערב



חות 4 שדי vinn. ־ ענייני־— -י־—־־ החלטה ער שי

הנחד3ז־1ותיםן. צפוךאפריקה וטרייםט לא הועלו

ודרסמ במדמ הרשמי." משלחת צבאית אמריקנית לוז

ב דמו ד ח, יופ ג'. - שעה קלה לאהד הצות ליל אנוש
נגעלה וועידת ראשי• ממשלות ארה"כ, בריטניה וצרפת בכר*
מודה, ובגילוי הדעת המשותף!. הוכרז על הפבמת המערב לוועי-
דה עפ בריה"מ בברלין, על חגדלתיחפיוע לצרפת במלחמתה
בהודויפין ועל מאמציפ? שייעשו לכינופ וועידה.- מדינית ? לקו־

ריאה כתאריך המוקדפ כיותר.
וועידת ברלין, — נאמר בגילוי־הדעת, — תדון באיחוד גרמניה
מחדש, ובשאלת חוזה שלום בהקדם עם אוסטריה, אין מעצמות הנוע־
של שלום כדי לאפשר לארצות אירופה המזרחית למלא שוב את חלקןאירופה כמוצדקת או בת־קיימא", והן מקוות, כי "יימצאו אמצעיםרב, — נאמר בהודעה, — "יכולות לקבל את חלוקתה הנוכחית של

כאומות חפשיות באירופה חופשית".
שלוש מעצמות י המערב מתחייבות להשלמתו הקרובה של איחוד
',ההגנה" האירופי, •בהשתתפותה של גרמניה־המערבית. בישיבה הסו-
את ראש הממשלה החולה לאנייל. ישיבה זו הוקדשה לבדיקה מדוק-פית נכהו צ'רצ'יל, אייזנהואר וז'ורז' בידו, שר החוץ הצרפתי, שייצג
דקת של גילוי־הדעת בן 800 המלה. דובר בריטי ציין כי לא נעשו

כל הסכמים סודיים בוועידה.
ענייני המורח־התיכון

דובר מטעם שלוש המשלחות »מר
היום במסיבת עתונאים, כי המצב במז־
רח־התיכון, בצפון־אפריקה ובטרייםט,
לא הועלה לדון אף באחת מן הפגי-
שות הרשמיות. הדובר לא ידע לומר
אם נערך דיון בלתי־רשמי בבעיות הללו.
אף־על־פי־כן נמסר היום ממקורות
דיפלומאטיים, כי צ'ויצ'יל אטר לאייזנ־
הואר ולשר־החוץ הצרפתי בידו, כי
בריטניה עודנה מקווה, שתימצא דרך
להשגת הסדר עם מצריים בנוגע לסואץ.
כפי שנמסר, הסביר צ'רצ'יל בוועידה
את התנאים •שלפיהם תתחיל בריטניה
לפנות את חיל־המצב שלד? מאיזור סו-
אץ, ותשאיר שם רק 4.000 טכנאים
לשם החזקת הבסיס. צ'רצ'יל הטעים,
כי בריטניה מייחסת השיבות רבה להח־
זקתה של מערכת הגנה יעילה באיזוד
תעלת סואץ, הואיל והתעלה היא נתיב

מים בינלאומי.
הוא ציין, כי בריטניה הסכימה לנוס-
חה שהיתה משאירה את ההחלטה בדבר

התזרת הכוחות לבסיס בעיקר בידי
או"ם.

המצב כהודו־פין
דובר מטעם שלוש י המעצמות אמר
אחרי סיום הוועידה, כי-שר־החוץ הצר-
פתי מפר לוועידה דו"ח מלא ע7 המצב
בהודו־סין, ותיאר את המצב מבחינה

צבאית באופטימיות • ניכרת. י ) •
כן נמסר, כי ארה"ב וצרפת נושאות
ונותנות על שיגור משלחת צבאית אמ-
ריקנית גדולה לדיודו־סין כדי "לחייע
באימונו של הצבא הווייטנאמי." מטרתה
של משלחת זו תהיה לדברי המערב
להחיש את אפשרות הנצחדן וכן לאפשר
את הוצאתם של רוב הכוחות הצרפתיים
מהודו־םין כדי שיוכלו להשתתף ב"הג־
נת'' אירופה המערבית ובצבא האירופי.
עד עתה היתד. הממשלה הצרפתית
רגישה ביותר להאשמות בהתערבות של
ארה"ב בענייני הודו־סץ, אולם עתה
היא מעוניינת במידה כזו בהפחתת הת-
חייבויותיה הצבאיות שם, עד שיש לש-
ער, כי לא תחנגד במיוחד לתוכנית זו.
נשק אטומי לכרית האטלנטית
ארה"ב הסכימו להכללת כלי־נשק אטו-
מיים בחימושה ש? הברית הצפוןיאט־
לאיטית. החוגים המוסרים את הידיעה
אומרים, כי כלי־נשק אלה יינתנו בידי
הכוחות האמריקניים החברים באירגון
האמנה, וכי בעלות הברית יקבלו אינ-
פורמאציה על השפעתן הצבאית של
הפצצות האטומיות. ויו"3 וע"ר)

צוא של מלט לאוסטרליה י
:חיפה, יום גי. — זו לראשונה נמצאת אוסטראליה - ברשימת
הארצות שאליהן נשלח מנמל חיפה מלט מתוצרת: "נשר".•' האוניה
האיטלקית "צ'יטה די־מונריאלה" טוענת כאן ־5 •אלפים טונות מלט

לשם יצוא ל"יבישת ההדשה".
"דרומית" טוענת 1500 טונות מלט, יצוא לתורכיה.

Din 7jm

הסופרים
תל־אביב, יום ג'. — בקבלת
של־ כנות ואמון, ייווכח לדעת שאמריקה
חברים, נסתיימה הערב בשעה נ־אוחרת
הוועידה ה־16 של אגודת הסופרים העב-

ריים בישראל.
בישיבת הערב דיברו א. קריב וי.
שליו, אשר השיבו לדברי המתווכחים.
אחרי סיום הדיון גערכו בחירות חש»יות
לוועד החדש. ספירת הקולות נמשכה זמן
רב ועד חצות לא נודעו תוצאות ההצ־

בעה.־
'לאחר הבחירות קיבלה הוועידה שורת
החלטות ובין היתר ברכה לבן־גוריון
עם יציאתו לשדה־בוקר' דרישה ?שיח-
דור אסירי־ציון ברומגיה' .ועור. הוחלט
גם לבחור נוסף לוועד במועצת סופרים,

אשר תשמש גוף מיעץ לוועד.
ישיבת הבוקר

ישיבת הבוקר נפתחה בהרצאת א.
ק ריב על הנושא "הסופר ?העברי בחיי
העם והמדינה". הסופר אמר, כי לדע-
תו עלינו לשאוף ל"משהו שאין דוג-

מתו בעולם".
אחרי הרצאתו נמסרה סקירה על
פעולות האגודה, ע"י א. ב ר ויד ם,
שאמר כי אף־על־פי שהאגודה מונה
200 חברים בלבד, הצליחה לפתח פעי-
לות רבה. הוא עמד על הפעולות המק-
צועיות ועל קביעת תעריפי שכר הסופ-
רים, בהתאט לעליית היוקר. על מפעלי
הספרות של האגודה הרצה ב. י. מי־

כלי.
הישיבה השלישית

בישיבה השלישית של הוועידה, שהת-
קיימה בשעות אחה"צ, נפתח הוויכוח
הכללי. ??? ראשון המתווכחים, גיורא,
אמר, כי התקפתו של שלו על נציגי
התרבות ה! ;קדמת לא היתד, הוגנת,
משום היעדר נציגיה בוועידה. הוא .לא
היה הוגן גם מסיבה —אחרת, הואיל
והתקיף קבוצת סופרים אשר ביקרה

קערת את יצירתו.
ב. י. מיכלי יצא נגד הנחותיו של
א. קריב ואמר, כי אין יסוד להנחה
על קיומה של רות־ישראל מופשטת.

יחיאל מר לימד סניגוריה על הספ-
רות הצעירה המתקדמת כאומרו, שאין

להתבייש בה כלל. וכלל.
נ. ג 1 ר ן קרא לסופרים לצאת אל
ידעם, למעברות, ולראות את האווייהם
של העולים החדשים. הוא טען, כי
אין להתנגד להשתייכות מפלגתית של
הסופר, משום שלא ייתכן סופר בל־

תי־מוגדר.
המשורר ש. שלום התווכח בעיקר
עם א. קריב וטען' כי דעותיו מובילות

ליטורי־קרתא.
• הדייר מ. ד ב ו ז' צ ק י הודיע בוועידה'
הסופרים לערוך ספרי קהילות שיכללוכי הנהלת "יד ושם" מציעה לאגודת
תולדות קהילות שונות, ושני ספרים —
על חיי הרוח בגיטאות ובמחנות הרי־
ברז ועל ,כשלונם של אנשי העט הנא-
צי. ־ ???ציים אשר סייעו בהקמת המשטר הנא־
בדיון השתתפו עוד ד"ר י. הורי
ב י ץ, .א. פולני, ד"ר א. שמואל,,
פ. ל נ דר, אנדה פ י נ ק ר פ ל ד ועוד.

העממיים דוחים אח: הצעת
ארה"ב האולטימטיבית

—?-הנציגים .העממיים: בפאנמונג'ום
פאנמונג'ום, :יום ג'.- ??

וממשלת קוריאה הדרומית דחו היום לחלוטין הצעה אולטימאטיבית
"אתרונה" של הנציג האמריקני י בשיחות להסדרת וועידת שלום

לקוריאה.
הצפוניים דחו את הצעת הנציג הא-
מריקני, ארתור דין, הואיל ולפיד. יהיה
על בריה"מ להשתתף בוועידה עם קו-
ריאה הצפונית וסין העממית כצד לוחם,
ולא כמעצמה נייטראלית במלחמת קו-
ריאה. הדרום־קוריאנים סירבו לאשר את
הצעתו של דין, הואיל והיא כוללת
את שיתופה של הודו, שדרום־קוריאה
רואה בה מדינר. "פרו־קומוניםטית"
ומדינות נייטראליות אחרות בוועידה,
שלפי טענתה עליה לכלול רק את הצד-

דים הלוחמים.
וין מסר את הצעתו, שתיארה כ"הצ־
עד. אחרונה" ממנה אין בדעת המערב
נשיא קוריאה הדרומית, סיגגמן ? רי. ילזוז, לאחר שניהל אחמול שיחות עם
לדברי דין, הביעה ממשלת קוריאה
הדרומית את הסכמתה. ל"קוויה היסו־
די־ם" של התכנית, אך עדיין היא מה־
ס?ת ביחס לרעיון הזמנת המדינות
הנייטראליות. בהמשך דבריו הביע דין
את תקוותו, כי יוכל ליישב את חילוקי־
הדעות שבין עמדת האמריקנים.. ובין
קוריאה הדרומית. נציג קוריאה הדרו-
מית בשיחות מסר, כ־ החליט להחרים
את השיחות, הואיל ודין סירב .להשהות
את מסירת ההצעה ל־24 שעות נוספות.
מייד לאחר מסירת ההצעה לידי נציג
קוריאה העממית, הכריז הלה, כי העמ-

מיים לא יסכימו בכל נסיבות שהן
להזמין את בריה"מ לוועידה בתפקיד
של מדינה לא־נייטראלית. דין מסרי לאי
חר־כן לעתונאים, כי "או"ם" 'אינו עומד
להכניס כל שינויים בהצער" הוא לא
קבע כל מועד אחרון לתשובה סופית
? אך הזהיר, כי מצד העממיים ,להצעתו,'
אם לא תבוא, תשובה כזו, יפסיק את
השיחות "לאחר עבור תקופת זמן' המת-

קבלת על הדעת"< .
בין השאר י• דרשו ר.::ג;ריקנים את כיי.
נוס הוועידה בג'גבה שבשווייץ, בניגוד
לדרישת העממיים לקיימה באחת מאר־

בע־ מדיניות נייטראליות אסיאתיות.
(יו"פ)

ברלין, יום גי, — שרי־החוץ של
הדמוקראטיות העממיות מתכוננים להת-
כנס ביום ו' הבא לוועידה במוסקבה, —
נמסר במערב ברלין, : בשם מקורות

משרד־החוץ של דד"ר.
?אותו מקור מוסר,. כי יו"ר הוועידה
יהיר, סגן שר־החוץ הסובייטי, אנררי
גרומיקו, אך עס זאת יש לחכות שמולו־
טוב עצמו ישמיע את הנאום המרכזי.
כן נמסר, כיי יחד עם כינוס שרי
החוץ תתקיים במוסקבה וועידה מק-
בילה של שרי המסחר מארצות הדמוק־
ראטיה. (ע"ר)

שר-ההוץ"הקאםבוד/? האק מונג
החוץ של מדינות המועצה האירופית
חר שבישיבה מיוחדת של הקבינט הוח־
לס, כי עבר את תחוס סמכותו בוועי-
דה האחרוגד, של המועצה העליונה

באיחוד הצרפתי בפאריס. ?

o"H&un שרי־וזחוץ
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אידו ודאלס דנו במניעת

ובה"* שראל-נ רות י חות ישי שי

אומריט מסורות עדב"ם בברמודה
ברמודה, יום ג'. — ארה"ב ובריטניה החליטו למנוע קיום
שיהות י ישירות בין ישראל ועבר־הידדן, — מוסרים כאן מקורות

ערביים.
.לפי ?מקורות אלד"• אמר אידן, שר־ ,
החוץ הבריטי, לשר־החוץ האמריקני,
שיש אמנם לעשות צעדים להפגת המתי-
חות בין ישראל ועבר־הירדן' אך השי-
חות בין שני הצדדים צריכות להיערך
באמצעות צינורות דיפלומאטיים ברי-

טיים ואמריקניים.
דאלם הסכים להצעת שר־החוץ הבריטי
באופן עקרוני, אך עיבוד הפרטים נמסר
להנרי ביירוד' עוזרו של דאלם לענייני

המזרת־התיכון.
לפי אותו מקור, דנו שני• שרי־החוץ
גם בהצהרות שלוש המעצמות משנת
1950 והסכימו ביניהם, כי יש לחזק את
ההצהרה. דאלס הבטיח בפגישה, כי
ארה"ב' ישמרו. על "אי־משוא־פנים" במ-
דיניות הארצישראלית, דבר אשר אושר
גס ע"י אייזנהואר, — נאמר ממקורות
ערבים אלה, ניו''פ)

הנשיא "טיל על שרת
(סוף מעמוד 1)

י. הזן הדגיש, ,שאינה באה
כהשבון• הצטרפותה של מפיס
לממשלה ?הקיימת על יפוד

ףיכניתה.
בתשובה לשאלת העתונאים מסרו
, הביע משאלה נציגי. מפ"ם, כי הנשיא
שיושג ריכוז לאומי ושהכוחות המרכ-
זיים בהסתדרות ישאו בעול .המדינה.

עמדת מק"י
אחרי הפסקת הצהרים חידש הנשיא
את התייעצויווויו עם• נציגי הסיעות.
סיעת מק"י, שיחת ?הנשיא "עם נציגי̂ 
ש. מיקונים ות. טובי, התרכזה לפי
דבריהם בעיקר סביב בעיית היחסים
בין יהודים וערבים בפנים המדינה ואפ-
שרויות תשלוט בין ישראל למדינות

השכנות.
נציגי מק"י הודיעו לנשיא, כי סיע-
תם מתמוך בכל ממשלה שתנהל מדי-
ניות לאומית על שלום ועצמאות, של

דימוקריאטיה ואחווה יהודית־ערבית.
• תנאי •ה"פרוגרפיביפ" ?

נציגי ה"פרוגרסיבים", ד"ר י. פר ד ר
וי. הררי,,הצהירו, כי.סיעתם מקבלת
; את הטלת תפקיד הרכבת הממ- בברכה
, הם ' כזכנים להצטרף שלה על שרת.
לממשלה.של קואליציה רחבה, בלי תנ-
אים חדשים, ואולם לא ייכנסו.לקואלי-
ציה, אלא אם כן יבוטל •סעיף ,,עשרת

האחוזים".
"הירות" רוצה בהירות

י. ב ד ר ואסתר ד ז י א ל־נ א ו ר ("חי-
רות") אמרו לנשיא, שלפי. דעתם יש
לערוך בחירות חדשות לכנסת בהקדם,
מאחר שבחרכב חנוכחי של הכנסת אין
סיכויים להקמת "ממשלה אקטיביסטית—

דיגמית".
... "ממשלת חיבת ציון"

ב. מיג ץ (פועלי אגודת ישראל) המ-
ליץ על הקמת ."ממשלת חיבת־ציון"
רחבה של "כל הכוחות הבוגיס החיו-
ביים, העומדים על בסיס עצמאות מדי־
ו"חידות"). x .י•'? . . ?" ?גית •מוחלטת" (כוונתו — לרבות מפ"ם
הוא אמר לנשיא, .כי היה רוצה לר-
אות- את כל-היהדות הדתית בתוך הקוא-
ליציה, ואולם לשם כך• יש להסיר תק-
לות מסויימות (גיוס :הבנות, 'גידול־חזי־

רים וכדו').
חברי "הסיעה הדימוקראטית לערביי
ישראל" (סייף א־דין. א־ז'ועביי, מסעד
 קיבלו בברכה את

,
קסים וג'בר מעדי),

מועמדותו של שרת כראש־הממשלה
"הואיל והוא יודע את שפתם ומנהגי-
הם". והם הביעו את התקווה, כי "בי־
.השלום בין,ישראל למדינות־ מיו ייכון
ערב ויבואו בעיות המיעוט הערבי ביש-
ראל על פתרונן''. הם הדגישו את ה,צו־
רד להפריד בין מדיגיות"החוץ (לגביי הי-
חסים עם המדינות הערביות)- ובין
מדיגיות־הפנים לגבי הערבים במדנה.

הנשיא הבטיח להעביר את דבריהם
לתשומת לכו 'על המועמד. לראשות־

. שהיתר, ערה הממשלה. נכח בפגישה,
מאוד, מתרגם, ואולם הנשיא דיבר מדי

פעם בפעם בעצמו ערבית.
גם שתי הסיעות הערביות האחרות
בכנסת הוזמנו, ואולם נציגיהן לא הס-
פיקו. להגיע לירושלים, והיו, הסיעות
היחידות שלא השתתפו בהתייעצויות.

אמנות ומדידות
ירושלים, יום גי. — בש-
עות הצהרים, — בהפסקה בין
הפגישה עם סיעת המזרחי וסי-
? עת .מק"י, — אירה הנשיא
"משלחת" מסוג אחר לגמדי:
אנשי "הכימה" שהיו אורחי
הנשיא ורעיתו לסעודת הצהרים,
והשיחה נסבה בעיקר על ענ־

ייני במה ואמנות•
נכדותיו.החביבות של הנשיא
הסתובבו מדי. פעם בין העתר
נאים, והן הוזהרו, כי היום אין
להפריע לסבא: הוא עסוק מאודי
היחס בין הנשיא והעתונאים
היה, בהתאם למסורת הנאה, גם
הפעם למופת. הם כובדו (כמו
המשלהות) בקפה ובעוגיות, ואף
אופשר להם להשתמש בטלפון.
רחל בן־צכי מאית שעברה מדי
פעם שאלה: "נו, היום יש לכם

הרבה עבורה?!"

גפ ליכשיץ בעד בהירות
ד. ל יבשי ץ (סיעת "ליבשיץ־למדן")
הציע הקמת .ממשלה שעיקריה: א) מדי־
גיות־חוץ עצמאית .והגנה פעילה,• ב)
מדיניות כלכלית עצמאית, עידוד הכוחות
היוצרים, תעסוקה מלאה והקלת העול
הרובץ על המוני־העם. אם ממשלה כזאת
ל:.' תוכל לקום בכנסת? זו, יש להכריז

בהקדם על בחירות חדשות.
עמדת פנה

מ. 'סנה (סיעת "שמאל") אמר, כי
סיעתו תתמוך בממשלה • שתדגול בתוכ-
נית דימוקראטית רחבה, 'שעיקריה —
חידוש הקשרים .עם מדינות שוחרות־

•שלום.
'אגודת-ישראל וגיופ הנשים -
את שורת ההתייעצויות סיים הרב י.
מ.' 'לוין (אגוות־ישראל), י שעמד על
הצורך להקים קואליציה רחבה. הוא
דרש לבטל את גיוס .הנשים, אולם לא
עמד על? ביטול החינוך האחיד, אבל תבע
לא לחפריע לחינוך העצמאי של אגודת־
ישראל, 'ולנקוט באמצעים נגד פעולות
המיסיון. .בן.•' דיבר נגד גידול חזירים.
בתשובה. :על שאלת הנשיא, בנוגע
.להשתתפות ?אפשרית' :של ; אגודת־ישראל
בממשלה,:'ענהי־הרב"לוין, פי לא היה
עדיין דיון על כך במפלגתו, ואם תהיה
?פניית המועמד י,, אשות הממשלה, ידונו
-?̂  .,"̂" - ?5ל ע•̂ 

איגרת המערב
0'Q"li01 n1Dll
לונדון, יום ג'. — שלוש מעצמות
המערב נענו להצעת בריה"מ והסכימו
באיגרות שוות־נוסח שנשלחו לבריה"מ
לקיים -את וועידת .שרי־החוץ של ארבע
המעצמות ב־4 בינואר בבניין מועצת־
הפיקוח של בעלות הברית בברלין. האיג-
רות נמסרו היום ע"י שגרירי המערב

במשרד־החוץ הסובייטי.
באיגרות המערביות נאמר, כי בפגי-
שה זו תינתן ההזדמנות לבריה"מ
להעלות לדיון את שאלת כינוסה של
וועידה נוספת בהשתתפות סין העממית.
שלוש המעצמות מטעימות באיגרותי־
הן, כי.אירגון הברית הצפון 'אטלאנטית
ושותפות "ההגנה" האירופית הם בעלי
"אופי הגנתי מובהק". המעצמות המער-
ביות מביעות את התקווה, שהשיחות
עם בריה"מ יובילו לאיחוד גרמניה
מחדש ולחתימת' חוזה־שלום עם אוסט-
ריה. התקדמות לקראת פתרונן של הב-
עיות הללו, "עשוייה לתרום לפתרוגן?
של בעיות בינלאומיות אחרות, ובעיית

בטחונה של אירופה בכלל זה".
(ע"ר)

o'!0m1 0נ"ת»
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ווארשה. — התעשייה הפולנית
מרחביה את ייצור התוצרים לצריכה
המונית, כגון אופג ?ים, ראדיו' אופנו־
עים ולאחרונה הוחלט להתחיל בייצור

מכונית .עממית קטנה וזולה.
בביח"ר למכוניות בז'ראן התחילו כבר
בעבודות הכנה כשטח זה. דוגמת המכו-
נית מוכנת וייצרו כבר שלושה שלדים
עם גלגלים• וגוף. לפני סוף השנה תוש-
לם הרכבת הדוגמה הראשונה. השיקול
החשוב הוא הבטחת מהיר זול למכו-

נית מסוג זה.
? המכונית תכיל בקלות ארבעה נוסעים
ומהירותה לא תעלה על 90 ק"מ לשעה.
צריכת הבנזין תהיר. 8 ליטר למאה
ק"מ, (פא"פ)

דד8ו"ט גיד!1!

 "ריגול 3ס3דיד»
על

̂ל" ל3וו3ת ישד
דמשק, יום גי. — בית־הדין לעיר־
עורים אישר י כאן היום את פסקי־הדין
שנגזרו •בבית־הדין־הצבאי נגד 32 מתו-
שבי הר־הדרוזים, הנאשמים בריגול לטו-

בת ישראל.
8 מכין הנאשמים נידונו למוות' 4
למאסר עולם עם עבודת פרך והיתר —
לתקופות מאסר של 5" עד י 15 שנה,
עם עבודת פרה ושע"ה)

לוש תתנות שאיבה בגליל ש

ופעלו בתחילת האביב י
מאת כתבנו

• שלוש תהנות שאיבה גדולות וביניהן ת ל־ א בי ב, יום גי. —
הגדולה ביותר בכל הארץ, אשר ירחיבו במידה רבה את אפשרויות
ההשקייה •של אדמות המשקים בגליל' יופעלו. בחודשי האביב ועד
ראשית הקייץ 1954, מסרו אתמול בשעת סיור עתונמים מקיף במפעלי
המיים בצפון הארץ נציגי מינהל המיים במשרד־החקלאות והברת

"מקורות'/
שלוש התתנות החדשות מהוות
שלב? חשוב בביצוע מפעלי המיים
האזוריים בשביל הגליל־העליון
והגללי־המיורחי, מקום שם הופעלו
כבר המש תחנות־שאיבה. התהנה
הגדולה ביותר נבנתה במלחה,
מקום שם עוסקים עתה בהרכבת
המכונות הגדולות מתוצרת "בוש",
שכוחם המקובץ מגיע ל־4500 כו־

חרת־סוס.
תחנת־שאיבה זו, שהיא הגדולה והח-
זקה ביותר בכל המדינה, העמידה אח
הבונים בפגי בעייה מיוחדת, מאחר
שהיא נמצאת במרחק של שבעה ק"מ
בלבד מהגבול הסורי, כלומר בטווח תו-
תח ירגיל מעמדות הסורים בצדו השני

של הגבול. אחרי שיקול
הוחלט לבנות את התחנה

בתוך ההר.
המפעל כתוך ההר

סמוך לכביש שבין אילת השחר
ומטולה', .נפער בהר פתח גדול של מנ-

הרה, המובילה —

— אל מרכז העצבים של
המפעל, בו מתקינים עתה את המכונות
. או־ הגדולות באולם חצוב בתוך ההר.
לם־מכונות זה משאיר רושם רב על
המבקרים: ורובו
תפוס ע"י מכונות הענק. ההד של נקי-
שות הפטישים ושאר כלי־העבודה ממלא

את החלל —
זה שנה וחצי עובדים
במלוא המרץ במפןיל חשוב זה, שבעז-
רתו אפשר יהיה להגדיל פי שלושה
את כמויות המיים ליישובים בכל האי־

זור.
התחנה תופעל בראשית הקייץ והיא
מנצלת את המיים של מעיין מלחה,
המפיק כ־2500 מטרים מעוקבים לשעה.
התחנה תנצל מכמות גדולה זו רק
כ־1600 ממ"ע, ואלה יוזרמו אל יישובי
הגליל המזרחי, מאיילת־השחר ועד ראש־
פינה ובשלהי־הקייץ וראשית החורף גם
לתחנת שאיבה אחרת, אשר בעזרתה
הם יגיעו עד ליישובי־ההר הגבוהים של
הגליל העליון.. מעיין מלחה, שהיה בע־
בר המקור העיקרי שממנו "ניזונו" בי-
צות החולה, ינוצל 'ע"י מפעל זה להג־
ברת ייצור המזונות. עד כה פועלת
באותו . האיזור תחנת־שאיבה זמנית.
לפי דבירי נציג "מקורות", יש לאמור
את מהירה של התחנה במלחה במיליון

ל"י בערד.
ההתנה בין ההרימ

אם במלחה התחנה היא "בתוך התרי-
— הרי תחנת השאיבה

שבגליל הצפוני היא "בין הה-
רים". המסיירים היו נאלצים להשאיר
את האוטובוס שהסיעם כל היום ליד
הכביש• ועלו על מכונית־משא חזקה,
הרים גבוהים. ? .ישהובילתס בדרך קשה המתפתלת בין
אמנם, זוהי תחנת השאיבה הקטנה
ביותר בין השלוש שיפעלו במחצית
-־נה של. 1954 - אולם חשיבותה הרא

רבה, במיוחד למשקי־ההר.
חהגה זו תקבל את מימיה משני מקו-

רות — אחד הנמצא גבוה ממנה,
המפיק בחורף למעלה :מא־
לף ממ"ע מיים, אולם תפוקה זו יורדת
כמעט עד אפט בשלהי־הקייץ וראשית
החורף — והשני י־ מעודפי מעיין
מלחה, הנמוך יממנו, ומימיו נדחפים
אל התחנה מהתחנה במלחה.
..י משלימים ,עכשיו, את •ההרכבה
ש?. :שלוש מכונות בעלותי.1770 י? כוחות־
סוס:ביחד. מכונות אלו מתוצרת שווייץ,
—,שהן מן החדישות בעתה —,יספקו.
מיים:,ל.־30 ייע,בים בעמק• קדש ובהרי
הגליל — עד.לגובה 'של 880 מטר. ? .
התחנה תופעל באפריל והיא תזרים
בשלב הראשון 550 ממ"ע לשעה ליישו-

בים הקשורים אתה.

בהקמת מפעל זד. החלו רק. לפני שב-
עה, חודשים. מחיר המיים באיזור זה.
שבו ?הוצאות השאיבה הן גבוהות מאד,
טרם נקבע סופית, אולם הוחלט כבר,
כי ייקבעו שתי רמות של מחירים —
אחת יקרה יותר, ליישובים הגבוהים,
ואחת זולת יותר, ליישובים הנמוכים

יותר.
הההנה. השלישית שתופעל בערך
באותו הזמן, היא זו של הגליל המערבי,
והיא בעזת 2900 כו"ס. גם תחנה זו
תספק בהתחלה בין 400 ו־500 ממ"ע
מיים לשעה. המהנדס וינר הסביר,
כי מקווים שאפשר יהיה להוזיל את
מהירי המיים באיזור זה לאחר שתושלם

התחנה ההידרו־חשמלית
— אשר כושרה יהיה 3
אלפים קילו־וואט. בנייתו של מפעל־כוח

קטן זה תתחיל בשנה הבאה.
דרך משמר הירדן ירדנו אל השטה
המפות שליד גשר בנות־יעקב על היר-
דן, כדי לראות את הסכר והתעלה,
ששימשו עילה לדיוניה של מועצת־
הבטחון בניו־יורק הרחוקה. אכן, הסכר
כמעט הושלם, אם כי תבניות העצים
לא הוסרו עדיין מגושי הביטון, מאחר
שלאחר הפסקת העבודה "הזמנית", לא
הירשו עוד הסורים ומשקיפי או"ם
לעשות אפילו עבודה זו. יומם ולילה
עבדו כאן לפני הפסקת העבודה ויצקו
תוך 4 ימים 800 ממ"ע של בטון. המ-
הנדס א. בועז, האחראי לביצוע הטיית
הירדן, הסביר את שלבי העבודה: סתי-
מת הנחל בג?רהק־מה מעל המקום שנק-
בע. לבניית הסכר, העמקת 'האפיק היבש
כמחפרים גדולים, בניית הסכר עצמו
וחפירת התעלה, שלתוכה היו צריכים
לזרום רוב המ"ם ומשם דרך ים כי־

גרת אל הירדן.
(המשך בעמוד בי)

וכנות אר מציע הקמת "ס נהו א"ו

נלאומית" ב£1ינזות או"ם אטומית בי

ניו־יורק, יום גי. — הצעה להקמת סוכנות אטומית בינ-
לאומית, שתעמוד תהת השגחת או"ם, הועלתה הערב ע"י אייזנהואד
בנאום שנשא בעצרת או"ם על "הסכנות העומדות בפני העולם כתקו-

פת האטומית". •י ? ?
אייזנהואר נאם בפני העצרת
שעות אחדות בלבד אחרי שובו

מוועידת ברמודה.
נוסח נאומו של הנשיא הוכן
בימים האחרונים ע"י מומחי־אטום
בריטיים ואמריקניים, ובפי שנמסר
הוכנסו שינוייה שונים בתוכן הד-

ברים בהשפעתו של צ'רצ'יל.
אייזנהואר אמר למאזיניו, כי ישנם
צעדים מסויימים שאפשר לנקוט בהם
עתה כדי להחיש את בוא היום ־בו
ייעלם פחד האטום מלבותיהם של בני־
האדם. לשם השגת מטרד. זו, — אמר —
הריהו מציע תוכנית, לפיה יתחילו כל
המדינות הנוגעות בדבר לתרום במשו-
תף מתוך מלאי האוראניום שלהן לצורך
הקכתר. של סוכנות אטומית בינלאומית.
"אנו מקווים, — אמר נשיא ארה'יב' —
שסוכנות כזאת תוקם תחת .השגחתו
של או"ם, וארה"ב מוכנות לקבל את
הדבר על ,עצמן תוך. אמונה וכנות. כל
שותף של ארה"ב, שיפעל במידה דומה
של כנות ואמון' יווכח לדעת שאמריקה

איננה שותפה מסוכנת כל עיקר".
אייזנהואר הוסיף, כי לתוכנית המוצעת
יש יתרון זה, ש"אפשר לבצעה ללא
חששות וחשדות הדדיים, והיא יכולה
לסייע להקמת מערכת פיקוח וביקורת
כל־עולמית, שתתקבל על דעת.הכל".

סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאו־
מית, — ציין הנשיא, — תהיה אחראית
לשמירת המלאי שיצטבר ולהגנת החומ-
רים שייתרמו ע"י המדינות השונות.

"אנשי־המדע שלנו יידעו לדאוג לכך
שבנק בינלאומי זה של חומרים אטו-
מיים יהיה מחוסן בהחלט נגד השתלטות
פתע של צד זה או אחר", — סיים
אייזנהואר. (ע"ר)

3ת6 של 18"ז
גגד מקארת,

שיקאגו. — חירות החינוך, חי-
רות המצפון וחירותם ;'•ל אנשים הע-
שויים לבלי־חת, מותקפת עתה עזות
בארה"ב. — אמרה השופטת יוסטין וייז
פולייר, בתו של הרב פטיפן ווייז המ-
נוח, במתחה ביקורת חריפה על החו-
גים שתקפו את אביה, כגון הסנטור מק־
ארתי ואחרים. (יו"פ)

הפננונוה שאבדה נמצאה לאתד
פוש נרתב ליד פסי הרכבת חי
שעות, בסביבת בית־דגן ופרדסיה, שבהם השתתפו כמאה שוטרים.ב י ת־ ד גן, יום ג/ — אחרי חיפושים דראמטיים במשך 12
גששים וכ־40 מתנדבים מאנשי הכפר' נמצאה הבוקר הילדה בת ה־3'
שנעלמה אתמול מביתה, כשהיא שוכבת ליד פסי:הרכבת במרהק

כ־2 ק"מ מהכפר.
הילדה, צבורה ישי, היא בתו של
עולה ממארוקו המתגורר בביתידג;־.
אתמול יצאה בצהריים עם אחותה.:הב-
כירה, בת 5, לבקר בבית סבתא, הנמ-
צא בסמור לבית הוריה. כעבור שעה
חזרה אחותה לבדה' כשעיניה זול-
גות דמעות. מאמצי .ההורים .להוציא
מפיה היכן צפורה עלו בתוהו. 'האם
פנתה למשטרה והודיעה על היעלם

בתה.
. לתחנת המשטרה כבית־דגן ד,וזע־
קו מייד כ־40 שוטרים, שיצאו 'בלוו־
יית 3 גששים וכלבי־גישוש לחפש אח-
רי הילדה, משהחשיך ?הוזעקה תגבו-
רת ממשטרת ראל"צ, ואליה הצטרפו
מתנדבים מתושבי הכפר. עד 2 אחר־
בשדות ופרדסים, בפנסי חשמל גדו־חצות נערכו" סריקות בכל הסביבה,
לים נבדקו בארות ובורות נשכחים —
ולשווא. הקצין סגל הורה על הפ-
סקת החיפושים .והללו נתחדשו רק
עם שחד. במ.שך כל הלילה נורו
רקיטות, כדי .להרחיק מן הסביבה את

התנים.
כשעה 5.00 נתחדשו החיפושים. ד.פ־
עם גוייסו ממשטרת הנפה 'ומשטרת
ראשל"צ חוליות, נוספות של שוטרים
רגליים' " ?.ורוכבים? ואליהם ̂הצטרפו גם
ג'יפים .שסרקו את.י' השטח בקוטר של

. . - 10 :ק''מ, בסביבת בית־דגן. •:•.
בשעה :6.55,מצאי סמל הפרשים' י ו ד-
דן :את •הילדהי? כשהיא שוכבת;'י'ליד
פסי הרכבת. לשמע 'קריאות השמחה
של השוטרים גירצה הילדה בבכי
ומלמלה: "אני מפחדת אמא'לה". הפי

עוטה שנמצאה בריאה ושלימה נמסרה
לידי הוריד, שישבו כל הלילה בתחנה
. ומרה בבכי, אולם לפי הוד־ המשטרה
את רופא-המקום הועברה מיידלביח"ח
"אסף הרופא" בצריפין, הואיל וקיים

חשש שריאותיה נפגעו.

קצץ הועבר 0לל

"ח8םר ט"3»ל"

נתניה, יום גי. .— הקצין פרג־
ק ל, שכיהן. כמפקח ראשון. במשטרת
נתניה פחות מחודשיים, הועבר למש-
טרת בית־ליד ובמקומו נתמנה מפקח
ראשון צ. אלטר, ששימש קצין במש-

טרת הגבולות.
כפי שנודע, ניחנה מקו1ת העברה .לא-
חר שראש־עיריית :תניד, הגיש תלונה
נגד. קצין זה בפני הממונים עליו, על
שלא "טיפל" כראוי בהפגנות המובטלים
שנערכו בנתניה בימים• ג' רד' בשבוע
שעבר. לדעת ראש העירייה, י חייב היה
הקצין פרנקל למנוע בכוח את חדירת
המפגינים' למשרדי'העירייה',דבר שעלול
היה לדעת רבים לגרום לשפיכת דמים.
מפקד משטרת המחוז .הסכים כנראה
לדעתו זו של ראש העירייה ודובריו, ופ־
קד על העברת הקצין כינקל עוד ביוט

אי, 4 ימים בלבד לאחר ההפגנות.

מאת כתבנו בכנסת
ירושלים, יום גי. — מחרוזת ארוכה של חוקימ נדונה היום
ע"י' הכנסת. חוקים• אלה נתקבלו בקריאה• שנייה או הועברו לוועדות

כמעט ללא ?וויכוח, וברובם ללא דיון ממצה.

תפיסת מקרקעין". שר־המשפטים,? פ.הראשון הי" תיקון לחוק "להסדר
רוזן, בבואו לנמק את התיקון, אמר,
כי החוק הקיים מבחין בין צווי חפיפת
מקרקעין לבין צווי־דיור. הרשות המוס-
מכת רשאית לבטל צווי תפיסת מקר-
קעין' אך אין היא רשאית לבטל צווי־
דיור לאחר שאדם שלטובתו הוצא

הצוו נכנס לדירה,
ללברי השר, התברר' כי ההגנה
המוחלטת הניתנת בתוקף צווי־דיור אי־
נה•.?מוצדקת תמיד. בתיקון המוצע מצי-
? המוסמכת עה הממשלה להעניק לרשות
ממכות לבטל .צוו־דיור כתנאי שיינתן

דיור אלטרנטיבי לדייר.
בדיון על תיקון החוק השתתף רק
ב. אבניאל (''חירות"). החוק הועבר

לוועדת החוקה' חוק ומשפט.
ח. רובין הביא בשם וועדת החוקר.
שני חוקים ,בעלי אופי פיסקלי: חוק
לתיקון דיני חברות, העוסק בעניין תש-
לום אגרד. שנתית 'שהחברות חייבות
לשלמן לרושם החברות, וכן •חוק בדבר
מס המשתלם ע"י כל המעיין בפנקס
השותפויות או פנקס החברות. שני

החוקים. נתקבלו ללא התנגדות.
הכנסת .קיבלה בקרי»ד. שנייה ושלי-
שית את "חוק המלווה", שבשעתו עורר
וויכוח — המאפשר קבלת הלוואה אצל
הבאנקים על יסוד הוצאת שטרות

ערך בסכום של 5.מיליון ל"י.
כל ההסתייגויות שהוגשו ע"י א.
ציזליגג (מפ"ם) בקשר לחוק זה נדחו.
כן אושר חוק בתי־הדין השרעיים.
בקשר עם חוק זה מסר ר. בס,טוני'כי
למרות הצעד החיובי בעצם י חבטחת
המעמד לפי הצעת משרד הדתות, קיים
כגם רציני בזה, 'שאין .החוק מבטיח
כלל את שיתופה הדמוקרטי, של העדה
בקשר למינויים אלה. הכרחי הדבר,
שיובטחו חיים דמוקראטיים למיעוט
הערבי, ובתוך זה לעדת חמוסלמית —
הן ע"י בחירות דמוקרטיות לרשויות
המקומיות במקומות .המאוכלסים ־.' ?ע"י
המיעוט. הערבי, והן ע"י הנהלת העדה
המוסלמית' ע"י מוסדותיה הדמוקרטיים.
גם הצעת תיקון לחוק "שילוח אש
בכלי־רכב ובכלי־טייס" הועברה .לוועדת

החוקה ללא וויכוח.
התיקון מרחיב את העוגש על הצ-
תה כזדון, הקיים כעת ד־'- על כלי־

רכב ממונעים ועל כלי־טיים.
דיון של ממש התקיים רק ב"חוק
תעשיית המברשות". חוק ?זה. שהוגש
ע"י הברת הכנסת חנה למדן עוד לפגי
נה והקובע, כי יש למסור את. תעשיית
— גמצא זה חוד־ המברשות לעוזרים,י
שים על סדר־יומה שלי הכנסת, אך

הדיון בו ־נדחה מדי פעם.
חנה למדן, שנימקה את הצעת־החוק,
? הגנה על חלק ציינה •,שמטרתו היא
מן העוורים במדינה' אך אין ההצעה
.תעסוקת מתיימרת לפתור ,את בעייתי

העוורים .כולה.
ז'ניד, טברםקי (מפא"י) ציינה, שבארץ
יש קרוב לאלף עיוורים, אך הקשיים

העיקריים אינם בהעדרו של מקצוע־
מגן, אלא.בהבטחת חמרי גלם.

ביקורת על הצעת החוק מתחו גם
כת שבע כצנלסון(צ"כ)' ב. הראל (צ"כ)
ושר־המסחר פ. ברנשטיין' "שטען' כי
החוק המוצע אינו עשוי,.להביא תועלת
ממשית. לאחר דיון שהשתתפו בו
גם מ.. גניחובסקי (הפעהמ"ז), שרה
כפרית (מפא"י), ב. אבניאל ("חירות")
ולאחר תשובתה של: חנה למדן הועברה
הצעת־חוק תעשיית המברשות לוועדה

שעליה תחליט וועדת י הכנסת.
הכנסת לא קיימה הערב ישיבה שנייד"
כפי שנודע, "גדלו" כל החוקים שהיו
ב"תור". 'היום תדון הכנסת על ההצעות

לסדר־היום.

דיו! על שורה של חוקים

הבטחת מ90!א
ל«גדל""ע!13ת

תל־אביב, יום ג'. — משלחת איר־
גון מגדלי העופות של החתיישבות
העובדת הביאה ;לתשומת־לב הגורמים
את המצב שנתהווה. בעקבות המחסור
בחלבון מן החי, ותבעה פעולה ?:מיידית

?ללול. להבטחת המזון החלבוני
־ גילח

- י.• א פ ר-ת י י ?
תתזשר ,החקלאות;

בפגישה. 'עם ב''כ חאיו־גון הבגד. רבה
לבעיות ;שהועלו ע"י מזכיר האירגון ד.
5 'תעשה גר ס א ן,. והודיע, שהומשלה

כל שבידה כדי להקל על המצב.
בקשר עם התוכנית לגידול עופות
לבשר, הודיע ?אפרתי, .שהמשרדים הגוג־
עים בדבר יבטיחו את כל כמויות המס־
פוא הדרושות להצלחתה של התכנית, —

מודיעה מזכירות האירגון.
בפגישה עם מנהל מחלקת היבוא
במשרד המסחר, נ. ג י ל ר מ ן, הובטח
לבאי־כוח האירגון להחיש את• קנייתם
ויבואם של משלוחי חלבונים מן החי
ולברר את האפשרות של הגדלת מנות
המספד. ושיחרור כמויות גוספות ש5
אבקת־חלב, כדי לגשר על תקופת המח־
סור וגר לבואם של משלוחי החלבוגים.

םנה פרובוקאציה של מק""
(סוף מעמוד.!)

?יי ריפחין וי. בן־אהרון — שללו שלי-
לה גמורה את מעשה .קיבייה, ושלילה
זו כלולה.בהצעת מפ"ם, שבד. נאמר:
"הפעולה בקיבייה, לפי. אופיר. י ותוצאו-
תיה' אינה מתיישבת עם היסודות•.המו־
פריים והתכליתיים של התגוננותנו• הפ-

עילה וההכרחית".
מי שכותב על הצעד. זו, כפי שכתב
"קול־העם", עושה מעשה־פרובוקאציה.
הוששיפ מפני הגנה עצמית•
"קול־העם"'מופתע לשמוע מלים, כגון
"הגנה אקטיבית"; אין בכך משום פלא.
אנשי "קול־העם" פעלו בגד ה"הגנה"
בימי מאורעות־הךמים, כאשר' היישוב
היהודי עמר על נפשו' והס כנראה
לא שמו. לב לכך, שהיישוב היהודי עזב
מכבר, עוד מימי "פלוגות־השדה", את
שיטת י ההתגוננות מאחורי החומות וע-
בר לשיטה המחייבת הענשת הטירו־
ריםטים־המרצחים .לאוו־דוקא בין .כותלי
ביתנו. אולי לא ידוע גם ל"קול־העם",
שאחד המחוללים העיקריים של התמו-
רה הזאת בשיטת. ההגנה — מעבר
מהגנה פאסיבית לאקטיבית — היה
י. שדה. ואם אומנם סיעת מק"י־סנה מתי
נגדת גם ?'כיום 'לעקרון ההגנה העצמית,
הרי היא הצביעה בצדק נגד הצעת

מפ"ם.
"קול 'העם" כותב, כי "הצעת מפ"ם
לא. מיחתת על מדיניותה הריאקציונית
של ממשלת ישראל". זהו שקד. הצעת
מפ"ם אומרת: "הכנסת מטילה על ממ-
שלת ישראל אחריות כבדה לבידודה
ההולך וגובר של מוינת־ישראל, להלי-
כת ישראל שולל בדרך ההזדהות המ-
דינית עם הגוש המערבי וחוסר מא-
מץ לבנות גשר של הבנה עם מחנה
עצום של כוחות שלום י ושיחרור לאומי

כעולם כולו".
."קול־העם" כותב: "מפ"ם הציגה
כאוייב ומסכן הבטחון לא א ת הא י מ-
פרי אליייז ם, אלא את? הארצות ?השכ-
• שקר. בהצעת מפ"ם לא נות". שוב
מדובר על הארצות השכנות כאוייב,
צות שכנות" (לפי "קול־העם" אין ?כנר-כי־אם על "ח ו ג י ם ת ו ק פ נ י ם באר-
, לאימפריאליזם' אה חוגים כאלה, ואין

משרתים במזרח־הר. -.:ן...)<־ • ־.
האחריות הראשית? למתיחות' בין הע-
מיס מוטלת,י לפי הצעות מפ''ם,-דווקא
על האימפריאליזם. הסעיף •הראשון בה־
צעות אלה פותח.'במחאה גמרצת 'ביותר
על ממשלת ארה"ב,,של אמריקה, ?יורד
סעיף החמישי מדבר־ במפורש על אח־
ייית האימפריאליזם למתיחות בין הע-
מים במזרח־התיכון. שוס וסילוף 'לא יו-
»fn ;"עיל כאן. ואם."קול־העם" "מצטט
הראשון. .שלו, את הצעות מה"ם: <.כג־
סית מטילה על;ממשלת. הירדן •אחריות
חמורה", הרי כל אדם יכול לעיין בדף
הרביעי של אותו;עתון, שבו נמסר הנו-
סח האמיתי של י הצעת מפ"ס כלהלן:
"הכנסת מטילה על ממשלת ירדן, על
ד. ס י ק ו ד ה ב ר י ט י של הלגיון־העהן:
בי ועל ההיפף' המדיני של מימ־ש ל ת'
אנגלי ה את:האחריות החמורה יכו' ".
אלד. הן העובדות. שום דבר אין בו
כדי להצדיק לא את ההצבעה הםלגנית•
של מק"י, ד::שרתת במישרין את ,הרי-
אקציה והאיכפריאליזם, ולא את? גוםת
הכתיבה המופקר של "קול־העם", המז-
כירים את הזמנים •הגרועים ביותר של

הפראקציה .ופ.ק.פ.
לפי כל הסימנים, הצבעת מק"י והנמ-
קתי- ? הםלפנית ב"קול־העם'/ הן תוצאה
של יוזמת קבוצת סנה, המעיגייגת"ימד
עמקת הקרע במחנה שוחרילהשלופ וידי-
די ארצותיהסוציאליזם. י "! ;

י י • « י' " י " • ? י
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"עליהמשמדי עתון יומי. יוצא
ע"יזמפלגת־הפועלים המאוחדת /
המוציא לאור: "עתון וספד"
בע"מ / האחראי: אל. פרי /
משרדי .על־המשמד' בתל־אביב.
.מוסך "פורד" רח' המסגר ליד
החדש. טלפונים: 9—8—68577
ת. ד. 806. הסניף למנויי ת"א-
כרה' השחר ד. קומה כי, טל.
6066. קבלת כרוניקה י ומודעות
ברחי השחר 7 רק מ־8 בבוקר
עד 5 אחה"צ וברח' המסגר
מ"8. בבקר עד 6 אחה"צ / סניף

ירושלים: .בניין סנסור. חדר 102 •
קומה בי, טלפון 5356. ת. ד.
, 1216 / סניף י חיפה רח' הרצל
40. קומה בי. טלפון 2561
ת. ד. 4007 דמי החתימה לחו-
דש 2.50c ל-'י בארץ. מהיר
המודעות: אינטש על טור «חד
כעמוד פנימי בימי חול
ןסחרית 3.650 ל"י .משפח־
תית - 4.750 ל"י / בערבי.
י 'שבתות וחגים — תוספת של
25% / אין המערכת אחראית
לתוכן;המודעות וסגנונן / נדפס
ב"הדפום החדשך בע"מ, תל-
- ראשיפיגה). טל. 68453. ת.ד? 736! 'אביב, רח־ המסגר (לפנים דרך

^
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כי נהגת

בתבונה ובזהירות

ונסעת על
הצמיגים הבטוחים

מתוצרת

17 אלף שבויינו
נרצח! !:?!ריאד, ע' י

האמריקנימ
טוקיו, יום ג'— לפי שידור רא-
דיו 3קין היום, גתפרםמו בבירת סין
נאשמים כוחות ארה"ב בקוריאה ברצחהעממית דו"ח הצלב־האדום הסיני' בו
17.000 שבויי־מלחמה סיניים וקוריאניים,

מינואר עד אוקטובר 1951 בלבד.
הדו"ח נותן פרטים מלאים על מעשי
האכזריות הידועים אשר הצלב־האדום
הסיני היה יכול לבדוק וכולל תאריכים,
שמות' מקומות וחאורים מלאים של מע-
שי האכזריות, — מסר השידור מפקין.
(יו"פ)

nm צו־נת

mn !בתמצייבו
פאריס, יום גי, — ממשלת צרפת
החליטה לקצץ 13 אחוזים מתקציבה
הצבאי לשנת 1954, בהתחשב בהש-
פעתם האסטראטגית של כלי־הנשק הא-
טומיים החדישים ־של ארה"ב וחישובים

אחרים, — נודע כאן היום.
בעת ובעונה אחת מתכוונת הממשלה
להגדיל את עוצמתה האווירית של צר-
פת עד ל־1,000 מטוסים ב־1955. הקיצו-
צים יביאו את התקציב עד לשיעור של
16 אחוזים פחות מתקציב 1953, והוא
דולאר.' ?כולל עתה יותר משלושה וחצי מיליארד
הממשלה מחכווגת להוציא 242 מיל-
יארד פרנק על קיום הצבא הצרפתי בהו־
דו־סין' אך ציינה' כי הסיוע האמריקני
ותרומות ממדינות הודו־סין יאפשרו
את קיצוץ התמיכה בצבאות וייטנאם
עד לאפס. בהודעת הממשלה נאמר, כי
"הקיצוצים אינם מפירים את התחייבויו-
תיה של צרפת כלפי אירגון האמנה
האטלאנטית". ויו"פ:

א3ן: של01 -רק

ע"' מו"מ
ניו־יורק, יום ג'. — את השלום
במזרח־התיכון אפשר יהיה להשיג רק
באמצעות מו''מ, — הכריו אמש שגריר
ישראל בארה"ב, אבא אבן, בישיבת
הנעילה של המועצה הציונית האמריק-

נית כאן.
אבן ציין, כי לארה"ב ולישראל יש
מסרת משותפת לקידמה כלכלית וחבר-
תית במזרה־התיכון, הכוללת מפעלים
כגון מפעלי השקייה וכוח' וכי יש לנ-
קוט בפעולה בינלאומית לעידוד מפעלים
אלה ולא להכשלתם. ויוי-פ)•

5 היופ 9.12 ב־10 כבוקר תתקייפ |

5 פגישת מזכירי מועצות הפועלים |

J וסניפי."הפועל" בערים ובמושבות 
3 י

j ;לדיון על: <
2 1) .הפועל" בהסתדרות — ר. ־ברקת ?
5 2) "הפועל? לקראת 1954 — א. כךצכי 5
j .5 באולם הישיבות בקומה ג' בבית הוועד־הפועל

J מרכז "ה9ועל־ |
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הופיעה חוברת מם,14

(שנה תשיעית)
כיבוש השממה (שיה אידית קנרסיכום "תהרות כיבוש השממה" מ. ל.
הוקנו - כיבוש השממה (שי0 בינה כפפי
; י האשל(סיפור) '— אילנה פטקי
שיר כיבוש השממה אפתר גרינ̂טיין
.הילוצים(שיס - - ישעיהו דריבלמ

, נכבשה השממה. (שיר) מתי דיאמנט .
הרהוב הקצר והילד הזר(סיפור) נתן שהפ
הנהש והאיכר — י: (אגדה גרוזינית)
ו הנעליים המופלאות (סיפור) — : 'שי
ו שכנו של.עץ האשוה קארל הארצל
המוזיקה בימי השופטים טריפ וצבי פנונית
- ציורים שזכו בפרםים: אהוד 'לביא, אב,נר בר־ניר,. ,

.י-זרעאלה ינובר, דניאל לוי, יואש דובינר; ואלה שמותן 1
מכאן ומכאן; •צפור השבוע: העורבני; יפרה השבוע: ו
̂.ו יי :אהילוף:הגליל; פכים 'קטנים; •ילדים כותבים; צא־ייןןשוב

! הציורים: ד5י יי

נופ"ס תובעת הפעלת
!ועדי "תנובה"

-חביי חיסד" יום גי. — בפגישת
מפ"ם מהתא הארצי של עובדי "תנו־
בה", בהשתתפות רבים ?מעובדי "תנו־
בה" חיפה, שנערכה אמש' באן,. הוב-
"חוסר פעולה, מצד עה התמרמרות• על
הוועדים המקומיים וגם מצד ?•הוועד

הארצי כקשר עם בעית השכר.
החברים שואלים: הייתכן כי בימים
אלה, עת .נקבעים ענייגי השכר, יע־
מור הוועד הארצי — המייצג כאלפיים

עובדים — באפם מעשה?
גם פניית 12 מחברי המועצה, שדר-
שו לכנס מועצה דחופה של העוב-
דים לדיון בענייני השכר והדרגה
המשפחתית, לא מצאה אוזן קשבת.
התא הארצי של חברי מפ"ם קורא
לכל עובדי "תנוכה" י להצטרף למער-
כה הכללית לביטול הקפאת השכר
ולדרוש שמירת .הדרגה המשפחתית

ותיקונה, כדי שתהלום את המצב.
; אסיפה ספונטנית נערכה היום במח-
לבת "תנובה" בחיפה, בעניין הדרגה
המשפחתית, בה הובעה דעה כללית
נגד ביטול הדרגה' המקובלת זה שנים
והחשש שעם. ביטול הדרגה המשפח-
תית , יבוטלו גם כמה הישגים סו-

ציאליים הכרוכים בה.

ילד בן 6 הגיע ארצה
בלי מלווים

לוד, יום גי. — "תייר"
בן 6, שנמצא במוסד לילדיס
בשווייץ, הגיע אתמול לבדי במי
,י טוס לארץ, כדי לבקר אצל הו-
ריו בישראל, כשעל דש מעי-
לו תלוי פתק עם פרטיו האי־
שיים. העלולים לעניין את -הפ-

קידים • בשדה־התעופה.
'"התייר" הצעיר ?הואי יוסף
, לא נ ג פוס, בן ד,־,/ הנמצא
מזה שנתיים ימים יחד עם אחו־
תו סילביר, בת ד,־12.כמוסל לי-

לדים של דיר בושארד באונטד .
ראגרין שבשווייץ. הילד היה בן "
4 כאשר יצא את האר,ץ וש-
כח לגמרי את העברית' שהי־
תה שגורה בפיו.וכיופ •'מדבר
רק גרמנית. התייר הקטן *ניע
עם דרכון יאפו הנושא עליו את
סמל גרמניה המערבית והביא

עמו 3 מזוודות קטנית.
לאחר סידור גיירותיו נשלח
הילד במונית לפי הרשומה בפ-
פוס, רחוב ?ריינם 24 ת"א".תק על דש מעילו: "יוסף לאנג־
אולם נתברר, כי ?בכתובת זו
. אין דיירים בשם זה והילד הוח־ ,
זר לאולם : ההמתנה של "אל־
על" בבית־הדר. רק בשעות
הבוקר המאוחרות יותר נודעה
כתובת מגורי הוריו והילד הו־.

עבר אליהם,

גמו3ו 1̂=

לח1נו =1א

מאת ב תגנו
תל־אביכ, יום̂ג'. — קבוצת הבדוי
רגל הבראזיליאנית "קרוזרו" תערוך
היום ב־2.45 אחה"צ את .ומשחקה הרא-
שון, נגד קבוצת "מכבי" 'ת"א. באיצ־

טדיון העירוני ברמת־גן.
"קרוזרו" התכוננה במרץ לפגישה רא־
,זו, ותצטרך להוכיח, כי הכדורגל שנה
הדרום־אמריקני,- — 'המופיע .זו העעם
הראשונה בישראל, — הוא מעולה• קמי-
צה. זו ר.יא אלופת. פורטו־אלגרה, בדרום
בתעמולה שכמותה ,טרם זכתה שום קבריבראזיל. בינתיים ממשיכים המארגנים

צת־כדורגל שהגיעה ארצה.
"קול ישראל" ישדר את מהלך המשחק
החל מ־3.30 אחה"צ. האוטובוסים של
"דן" יוצאים למגרש מרחוב.י מקווה?
ישראל, ליד קולנע גן־רינה וליד' קול-

נוע "ארמון".

היום המשחס
קרוזו-מכב• ת"א

: אל כל השרים

\ בשעורי הערב :ן

j ובאולפניג! ."'!

1 .מטעפ משרד וזהינוד 1
ן והתרבות. . ן
'S; ל המורים בשיעורי ,הערב
2 באולפנים, ממשיכים י.בעבוותמ ן;
jj j עד להודעה. י ?
[ מרכז המוריפ:̂:
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