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 לראווה יוצגו אלה כימים
המילון דוגמות כארץ שונים כמקומות

הופיע:
 הגדור המשפט
קסטנו פושה
 המשפט על מפורט דו״ח
 מאחוריו האיישים ועל

 פרת עמנואל מאת
 של הראשי כתבו

הזה״ ״העולם

 המוען. על־ידי ישולמו דואר דמי
 113 מספר אישור

.31/12/1953 ביום פג שתוקפו

ד כבו מערכת ל
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!בכול צורף אין
ושלח בסיכה חבר ; האמצעי הקו לפי קפל גזור,

במרינה
 ביום שתפירסם מנת על הבהירות, מועד לפני

ההצבעה.

 הכותרת תחת השאר, בין המתנדבים, שאלו
: ישראל״ במדינת השלטון אל תגיעו ״כאשר

הפרק על פוליטית השפעה תמנעו האם •
 ת־צאנה מסוימות שחקירות תרשו ולא ליטות

י המשטרה מידי

 מחמת שפוטר צבי־רי שפקיד התבטיחו •
? צבורי מוסד בכל משרה יקבל לא מעילה

 בעסק המחזיק צבורי, עובד התפטרו •
? הרשמי תפקידו עם קשר ל• שיש פרטי

משל־ כל שמות מיד לפרסם תצוד האם •
? משלמים שהם המס וסכום הכנסה מס ימי-

 הכנסה מס עבריין כל תעבירו האם •
 את ותפסיקו ובתי־המשפט, המשטרה לטפול
1 המם עברייני עם ההתקשרויות שיטת

בסוכ המפלגתי המפתח את תחסלו ה •
שלי הקליטה, במחלקה (משרית היהודית נות

? ועוד) לוזוץ־לארץ חויות

 המפלגות כל את לחייב תדרשו מ#£ •
 מקורות על שנתיים כספיים ךו״חות בפרסום!
? הוצאתם4 כספיה!!

תבט מנופחים, מנגנונים תצמצמו האם •
במ תקצצו כפולות, ומשרות מחלקות לו

 בניג' כיבודי,., בטכסים, בנסיעות, כוניות,
 ותשליטו — ראוה לשם ורק אך שניצרו פאר,

? צנע של מנגנון־חיים דיים הציב! בחיים

תפ האם :שאלו לא שהמתנדבים השאלה
? אלו הצהרותיכם פי על עלו

דת
עץ1]ר. עוגת

 ערעוו להגיש ישראל ממשלת כשביקשה
 את מצאה לא לעיל), נראה קסטנר משפט על

 מדוע: נודע השבוע משך בארץ. הקובע האדם
 ישראל לממשלת המשפטי היועץ כהן, חיים

 ■לארץ לח,ץ נסע חוקיה, לניסוח והאחראי
 שנבצר אשד, אזרחיים בנשואין לשאת נדי

 הדתיים• ישראל חוק׳ לפי בארץ לשאתה ממנו
גרושה*. היותה מפאת

 לחוקי־ מעל המשפחתי אושרו את בהעמידו
 אמיץ מעשה כהן חיים עשה הדתיים, הדיכוי

 שש לקאריירה להזיק עלול הדבר כי —
 ׳ א היא שאלה אולם דתי. שחלקה בממשלה

 היועץ מצד יותר אמיץ מעשה זה היה לא
 ,,השריר׳.ת החוק נגד בגלו׳־ לצאת המשפטי

 וי-•ה שא! בדרך החוק את לעקוף במקום
 יוכלו לא אמצעים, חסרי יותר, משוטים

בה. ללכת
 לדעת צריך המשפטי היועץ :אחר פרט

 בחי אחר. אום מכל יותר החוקי המצב את
 בחוץ־לארץ אזרחיים נשואין של בדרך רתו

 פיק־ להם שהיה אחרים, זוגות דד ע7 עלולה
 נאלר,. נשואין של החוקי התוקף לגבי פוק

 'בדרך הפך, הממשלה, של המשפטי היועץ
האזרחים. של המשפטי ליועץ זו,

ים
אזהרה אות
 הסערה אך הפליגה, בורכארז דניאלה א/ק
 מעובדיה שניים של הזמניים פיטוריהם שחוללו
 בין המאבק שככה. לא )924 הזה (העולם

 של הצוותות וועדי המקצועי האיגוד מזכירות
חדש. לשלב הגיל הישראליות ניות הא

 כשה- ,ד,ימאים מרד של דיכויו לאחר
 של הפועל הוועד באמוני הוחלפה מזכירות

 הצוותות וועדי אנשי עליהם קיבלו ההסתדרות,
 והיחסים העב־דד, תנאי הטבת על המאבק את

 הצליחו הוועדים הימאים. של הסוציאליים
ה הימאים את ת אוני! במספר מחדש לארגן

מיואשים.
 יפה בעיין ראו לא המזכירות.החדשה אנשי

 את לשבור הזדמנות חיפשו הם זה. מאבק
ה וועדי את — ההתאגדות של ד,שידרה חוט

צוותות,

ד ר ם מ אי מ  א/ק וועד כשסרב שני■ י
ה הפיטירים עם להסכים בורכאיו דניאלה

 נכנסה הצוות מאנשי שניים של שרירותיים
 האיגוד, מזכיר לפעולה. יגיד הא מזכירות

שן, מנדטורי חוק לפי פנה זיטנפלד, אהרון  י
 להתערב בקשו הממשלתי, הימי למפקח

בסכסוך.
התקדים :ביותר שקופה היתד, הכוונה

 לשעבר הפנים שר של לידיה, בתו, *
רוקח. ישראל

 את משמיט היה ממשלתי בירר התערבות של
 האניות, וועדי של לרגליהם מתחת הקרקע

ההסתדרות. חוקי על מבוסס שקיומם
 להתערבות תוקף בכל התנגד דניאלה צוות

 שעה אותה ששהו הימאים בתמיכת זכה זו,
 הסכסוך פשרה: נתקבלה לבסוף החוף. על

ה בוררות על־ידי ממשלתי, סיוע ללא נפתר
ההסתדרות. של הפועל ועד

 החלו עימד, יחד ; לדרכה הפליגה דניאלה
 דניאלה מורדי : מוזרות שמועות גם להפליג

 פוליטי. מאבק הוא מאבקם קומוניסטים, הם
 באור הסכס־ך הארת : שקופה היתד, הכוונה
 — הראשוני הגורם את שתשכיח פוליטי
עבודה. תנאי על מאבק

 אמר הימאים. את הרתיעו לא השמועות
לג שיצליחו חושבים ״הם : מפעיליהם אחד
 המאבק אבל • אישי־ת בהשמצות אותנו מור

 הם יזהרו, לא המזכירות אישי ואם יימשך.
 בפני עומדים עצמם את למצוא עלולים עוד
שני״. ימאים מרד

חיי□ דרכי
ברטר. של תלאותיה

 אולם ,42 בת רק עתה היא שפירא ברטר,
 שנות עשר פניה. מראה לפי זאת לקבוע קשה
 שנה• בעשרים האשד, את הזקינו אכזרי גורל

 רופא בעלה, מות לאחר ,בודדה נשארה ברטר,
שחי חולה היחיד, בנה ; בתל־אביב מצליח

שפירא ישלת
התאבדויות 3 בתים, 4

 לד,תאבו ניסתה פעמיים לצבא. נלקח פת,
 בנסיונה שמיעתה את איבדה הצלחה, ללא

השלישי.
 ל׳ הדיור. בשטח ביחוד רדפה הרע מזלה

 לדיה־ו , ליפ לעקור נאלצה בעלה מות אחר
 הי כשהחלו פונתה ממנה חדרים, שני בת

 שוב מכן׳ לאחר חודשים שבעד, מאורעות.
 התגייר בו הבית ; בית מחוסרת ברטר, היתה

 הקטן חדרה המצרים, ידי על הופצץ רה
 ה מכין להציל הצליחה ברטר, כולו. נהרס

 שריי ערך, חפצי עם ארגזים שלושה הריסות
בעלה. מרכוש דים

ממוש חיפושים לאחר בקריה. ביקתה
 קט׳ ביקתה הסוציאלית הלשכה מצאה כים
 שיכון ברטר, שיכנה בה הקריה, בשטח נד,

 ע: שנים, שש נמשכה זו ארעיות ארעי.
 הכריחה שטחו, את הרחיב ממשלתי שמשרד

חדש. מגורים מקום לחפש
 גילח המשרד שמירת על הממונה הקצין

 להשאיו לה הרשה ברטר״ של לסבלה הבנה
 כש שבוע, כעבור שתסתדר. עד חפציה את

 הורה בתל־אביב, אחר ארעי דיור לה נמצא
ב האומללה לאלמנה לסייע לאנשיו הקצין

הק אחר שמישהו התברר אז חפציה. העברת
נעלבו. החפצים נפרץ, הבקתה קיר דימם•

ל׳ פנתה ברטר, הבטחון. לשר מכתב

 לימאי להפריע עלול קומוניסט התואר *
 אוסר, מק־קארן חוק המערבי. הכדור בנמלי
 להציג בקומוניזם החשוד ימאי על למשל,

אמריקאי. בנמל רגלו

?25 הזה העולם




