יימחמון'
יום א׳ כ׳ח כסלו ת״«- .

ה ד .מם9ר .179

v

בעריכת אל .אלכסניתביץ

ירו של יים " :1.30 — )668(.כינינו לבין
ליליאן
;׳זמסגו•• שבועון לנשים כעריכת
^קורנשלר :140 .חדשות בעברית :130 .חכי
 : 2.10תכנית אנגלית : 5 .קט־
 :גיח
'• *fBb awערכת ב׳ ל״הספר ®סנילית*
(רוסיני) ,מנצוע חברי תיאטרון "לד׳ סקלה"
במילנו והתזמורת הסימפונית במילנו .בני 
צוחו של לורנצו מולאיולי :5.15 .פרקי נגי
נה לעוגבו  :5.30פינת הנוער העברית:
מדור הבול! שלשה שירי בילו״יים ,בבצוע
אפרים גולדשטיין! ״אמודאים״ — חלק א/
תסכית מאת אגדה פינקרפלד" :6 .עברית
י לעולים״ ,מאת ד״ר ש .קאלקו : 6.15 .תכנית

 U13WNל>01314
בפ*ת ,לא יצא לפועל -בגלל איש״הופע-

במשחקים משתתפות  11קכוצומ.

כשהתכנס הועד האולימפי הבינלאו 
מי בברלין ,זגם סיומה של האולימפיא-
דה יד 11ב* ,1936החליט ברוב דעות
למסור ליפאניס את ארגון האולימפיא 
דה ה 12-שנועדה להערך ב־ .1940ומיד
החלו עובדים בטוקיו בשקידה יפאנית
אממית והתכוננו לקבל את פני אלפי

דבר .שאיש לא פילל קרה את
מול במשחק הגמר על גביע מלצ׳ט:
מכבי נס־ציונה ניצח את מכבי ת״א וז 
יכה בגביע מלצ׳ט.
כשמסר ה׳ נתנאל את הגביע לקבו 
צה המנצחת הגיעה התלהבות הקהל לפס 
גתה והשחקנים נישאו על כפים.

הספורטאים מכל העולם.
אבל באמצע ההכנות למשחקי־הש־
לום הנאים :תקפה יפאן את סין במל 
ואם כי רוב הועד האולימפי
חמה.
׳ הבינלאומי־ לא מצא בכך סיבה מספ 
'קת לשלול מיפאן את הזכות והכבוד

מכרי נסיציונה  -מכבי ת״א
באיצטדיון.

מסתכלים.

700

,מרכוס.
מכבי נס־ציונה:

של עריכת אולימפיאדה — ,הס? הוכרחו
היפאנים לוותר בעצמם על הכבוד .בגלל
מצב המלחמה.
כמה אומות גדולות בקשו לרשת
את מקום־הכבוד שנתפנה לעריכת האו־
לימפיאדז? ,אך הועד האולימפי הבינ 
לאומי החליט להעניקו לפינלנד• הקטנה,
הארץ ■שנתנה את גדולי האתלטיקה
הקלה בעולם ,את ׳גורמי ,רוטאלה ,סאל-
כל אלה הם
,מינין ,מקי ,ג׳ארבינן.

)0:0( 1:2
שפט

איסר ,פיאט ,בוק־

סרב;

כהגרב ,בוקסר א׳ ,תלם;

יי האחים ,שניידררכיץ כלבד .וכיין שה 
תכסיס של התקפת !.מכבי ת״א לא היה
מוצלח ,לא יכלו להבקיע את הגנת
היריב .יש לציין כבעלת חשיבות יתרה

שנייד*

לאט את היזמה לידיו.

הטובים ביותר

עתיד הצטיינו החלוץ המרכזי ■שפיאר וה 

כיאוי הזדמנויות רבות .אחרי ההפסקה
מחגל מכב* נ״צ לעצמו שיטת הגנה
חזרו
כל המשחקים
טובה יבריאה.
להגנה .פעולת ההתקפה הצטמצמה בש-

היי איסר ,המגינים פיאט ובוקסר ב ,
הרץ המרכזי בוקסר א /מזאחים שניי־
דרדביץ בהתקפה.
במכבי ת״א לא הצטיין איש,

רץ הימני ויזנר.
את השערים הבקיעו :לעמל — נדב
( .)3שוי״מן ב׳ ( ,)2וצלקמאיר .לבר-

את !׳עיבדה ,שאורנשטיין ופנחס היו
אטיים במקצת לעומת שני האחים ■שניי־
מכבי נסיציונה מקבל לאט
דררב-ץ.

שמות■ ,שיצרו בתנועת־הספורט את מר 
שגי הרוח ,הרצון והאופי של ספורט
במובנו הנעלה.
ארצי של נודמי קבלה עליה בהת־
להבות רבה את התפקיד ,לערוך את
"המשחקים" היפים ביותר ■של הנוער
הצבור,
ראשי
• בעולם".
מיניסטרים,
פרופיסורים ,דוקטורים ,ועד לפועל ול 
פקיד הפשוט — הכל העמידו את עצ 
מם לרשותי של הועד המארגן.

גביע לנוער בבדור-רגל "
״בר-כוכבא״ חיפה " -מכבי" חיפה

)0:0( 0:3

עי מגיש הפועל .שפט ראקר .שע 
תם הבקי־״ו :להתחיה — הרצל ושאול.
למכבי — פריץ ואשכנזי.

״הגה״  -הפוקד רמת-גן

1:2

יונה ושלמה ורדי.

ד^ועל״ חינה •" -מכבי" הרצליה

בית״ר היפה " -דגל ציון" חיפה
0 : 2
בגביע זכתה קבוצת "בר־כוכבא" לפ 
ג• קבוצת ״בית״ר .לשתיהן  4נק׳דות,
רק יי׳ס הנקודות של "בר־בוכבא׳ הוא

נערך

על

מגרש

׳שניה.

בהרצליה.

מר יגר מה״מכבי" מסר
לקבוצה המנצחת.

יגשות־שחקנים חריפה מאד ,אבל תוצ 

ארגון התחרויות טיב•
במשקל זבוב  :אחרי קרב בלתי מעג-
ין מנצח מרגלית (חיפה) את זלץ (ת״א).
 :מנצח לוי (ת״א) את
במשקל נוצה
נוצה:
’ במשקל

אות לא חאשגו.

נחמני

משובים ידידותיים בכדורגל
״הפועל״ ת״א " -הפועל" •ראשון לציון

קי ,אחד האיצטדיונים היפים ביותר
בעולם; יכני בריכת־שחיה ואולמי בוקס
נפלאים" ,כפר אולימפי" שלם בשביל
על מגרש "הפועל" בראשון לציון.
משתתפי האולימפיאדה .הכל היה ■מוכן-.
במחצית הראשונה התנהל המשחק
.ופתאום נרמס הכל• ע״י התקפת הכח כראוי ומאיר מצליח להבקיע •שער אחד
הגם.
האגרוף הבילישבי והאימפריא  ושוואלב — ישער שני .במחצית השניה
ליסטי הרס את כל העבודה חזחייס הגיעו לידי תגרת ידים .האורחים עוז 
בפינלנד הקטנה ,התרבותית והמודרנית .בים לאות מחאה את י:־.גרש לאחר מש 
הכל קמי בארץ הזאת להגנת החופש חק של  10דקות .את השער השלישי
והעצמאות:
ובשורות הראשונות זזת־ לט׳יבת התל־אביביים הבקיע דוקטור.
יצבי ספורטאיה.
ספורטאי העולם עומדים עתה בח  ,הפועל" רדפה " -מכבי אבשלוש" פ״ת
)1:1( 1:2 .
זית אחת יעה׳ כל הדמוקרטיה נגד רומסי
על מגרש הפ״על בחיפה.
הרותן רעצמאותן של האומות .נגד ארץ-
במחצית הראשונה ■היה המשחק מעניין
הנאצים הברברית ונגד ■רוסיה האימפרי 
מאד והתנהל בטמפו מהיר וביתרון קל
אליסטית והממוסדת כל <בישה.
ומשום כך נדחתה האולימפיאדה ה־ .12של הארדחי;
בדקה ה־ 31מעבירים
 .8אל .הפתדדתקיאי :ע״י שושן שער ראשון.
בדקה ה־ 43משווה "הפועל" ע״י שער
ממכת פינה •שיה וכנס
ע״י "שוקה.
לרשת _
־
במחצית השניה התנהל המשחק באי-
טיות והיה לעתים אפילו משעמם .רק
משמגך דגה במחוז הדרוש
לפני הסוף התש רדו שתי הקבוצות במק 

)0:2( 0:3

TOD

המש-טדח ביפו  -מכבי תדאכע
)0:1( 0:1

מכבי תל-אביב מחה נגד השופט
האנגלי שלא חיז? בקי .בחוקי המשחק.

— בדי כדככא עתיד א׳ — קבוצה
צב$ייוז מסדפנד .)0:3( 2:5

■ משחקים ידידותיים,

צת וברגע ה־' 40מבקיעים החיפאים את
יחס הפנית
ישער הנצחון ע״י מנחם.
■ .6:6בקביצת האורחים הצטיין צימט
וב ’,הפועל" ל־ פר בשער ושטרן □הגנה.

שפט יקימונצהי.

"דגל ציון" ת״א

!מכבי ת״א ב׳ .0:2

׳מכבי צפון
— בר כוכבא עתיד (נוער) — המש 
טרה תל״־אביב .0:2

משחקי גברות
— מכבי ת״א — בר כוכבא׳ עתיד .0:1

יואל״צ
קבוזה צבאית ■ומלה  -מכבי ־ ......
1 : 6
למכבי

משחק זה .שהוא הראשון,
ראל״צ׳ נגמר בתבוסה למכבים ,המופי*
עיש לראשינד .במקצוע זה.

דבה הוק* כחיפח
"מכבי" היפה-קבוצת השוותיס (צבא)
0:2

"הכח" ת״א

)2:2( 2:2

על מגרש הפועל 400 .מסתכלים .שפט
ידיוסף.

"דגל ציון" ש־תח בהסתערות עזה על
שער היריב .מתנהל משחק עקשני יאמ 
ביציוני .הגנת "הכח׳ן" לא יכלה לעמיד
זמן רב בלחץ הממושך ויוסף מבקיע את
השער הראשון .אנשי "דגל ציין" שוא 
פים לנצחץ בכל מחיר ומוסיפים לתקוף,

וחביב מבקיע את השער השנת עכשיו
מאיט דגל ציון את הטמפו ,מפני שנדמה
לו שכבר ניצח .אבל "הכח" עובד להת 

קפה ושטום מעביר את שני שערי השו-
יון .במחצית השניה הופך המשחק להת־

״הפועל״ חדרה " -מבני" חררה
)1:3( 3:4
משחק חם וער.

בערך על מגרש מכ־

יי חדרה.

״בית״ר״ ת״א " -בית״ר" נתניה

מכר תל־אכינ  -פלוגה 12
27 : 43
כשהמכבי <ייצא יריב רציני פחות אי
ייתר דיי המשחק מענין .וכך קרה גם
הפעם .בידוד בלט הדבר ברגעים הרא־
שונים ,בשהחנהל קרב סוער ומהיר ויחד
עם זאת •-:שב ,באופן שלכל שגיאה נו-

דעה חשיבות רבה .בראשית המשחק
פותחים חברי הפלוגה במשחק מהיר

הצבא

0:2( 0:4

12

ששרתו את ההתאחדות
אחד בעבר ואחד מזיוה.-

-

כקפיטנים

(יו״ר

סקצית

מכבי

ת״א

לשעבר)

קבוצות
בין
השבת
נערכו
"מכבי" מרעננה ,נתניה ,מגדיאל וכפד־
סבא .התחרות בין "מכבי" נתניה לבין

,.מכבי׳־׳ כפי״סבא נסתיימה ב־ 1:2ובין
,מכבי" נתניה לבין "מכבי" מגדיאל
ב־,. .0:0מכבי" מגדיאל ניצח אה "מכ 
בי" רעננה בתוצאות  .0:1באופן כללי

י  .א׳ צריכה להיות בת  10או  12קבו 
צות .ביחיד גדלה השתוממות .כשעומ 
דים לפתור את השאלה לא על בקיס

:כהה
ביותר.
התחרות המוקדמת בין "מכבי צעיר"
נתניה לבין ,מכני צעיר" רעננה נסתיי-
קביצת

נתניה

הפועל הכובש  -הפועל אילה

)0:1( 0:2

8

עבדה יפה בזמן האחרון במובן הארגוני,
ונזק רב יהיה לכל הכדורגל ולהתאחדות
אם תכנים שיטות חדשות המתנגדות להג*

שמואל שמאל
— התפלאתי בשמעי בשיחה עם כמה
מחברי ההתאחדות ,שבתחילת הע״:ה
הבאה עומדת ההתאחדות להחליט •שלי 

בתוצאות

ליגה לכדוריד בצפון

מבני נר-כוכנא עתיר.
מחלקת כדור-סל

הועדה הארצית מינתה את הח׳ אלכ*
הולכת ומתארגנת קבוצת בנות לב -׳  .טנדר ׳מאגודת "מכבי" חי®? למרכז עניני
ו״ר-סל .אמוניס יתקיימו בכל יום רא
כרור-יד במחוז הצפון.
מתכוננים להוציא לפועל גם במחוז
שון משעה  6בערב ,בכות ספר "בילו"
שדר*ת רוטשילד  .124חברות האגודה הצפון משחקי ליגה .הקבוצות המעונינות
הרוצו׳ת להשתתף — עליהן לפנות במקום (מתבקשות להתקשר עם חח׳ אלכסנדר
'לפי הכתובת :חיפה ,ת .ד.1078 .
האמונים למנהל המחלקה.

קבוצות בליגה א׳ ?

חבה מוגזמת יכולים רק להביא לכך,
שליגה י א׳ תאבד את ערכה הספורטיבי
ואת חשיבותה בעיני הקהל.
אין כל אפשרות בכח החלשה גרידא
להגדיל■ ליגה ■באופן מלאכותי .אגודות
שיש לתן תביעות לליגה א' צריכות להר
אות את כשרונן לכך על ■שדה המשחק.
עובדה משמחת היא שהתאחדות הכדורגל

השאלה של הרחבת מסגרת ליגה א׳
קבלה מפנה חדש .הדבר •בלש באספה
האחרונה של ההתאחדות הארצית לכ 

נוער״ ־ת״א -
"הפוך נוער" ר»שץ לציון

הטובות

בסיביב השני.
בקרב מיוחד במשקל חצי בינוני בין
הפטל (סרפנד) ואליעזר (מכבי חיפה)
מנצח הפטל ..שפט בזירה ינג דרבי.

ר

פר הקבוצות .כדי להב< את הנמיק״ם
לעמדות הנ״ל פנינו לשני העסקנים,

״הצבי״ ראשון לציון -
"אכינה"
 :5י) ()0:2
החרדות ■בזק •בכדור-רגל ברעננה

במשקל חצי בבד :מנצח יונה ו(ת״א)
בנוק־אוט טכני
(חיפה)
את גולדמן

-יתה ■ההתקפה חלשה במקצת.

דברי ש .שטאל ,קפיטן ההתאחדות ׳הארצית לשעבר וא .באר קפיטן ההתאחדות כיום בשאלה זו

דורגל בשעה ששני הצדדים" ,המכבי"
ד״הפועל" ,נתחלקו בדעותיהם ביחס למס 

)0:1( 0:4

מנצח

את מנחם (חיפה).

או

החתי ת נערכה בי־אשון לציון .כ" מ’
כבי״ שיחרו  6מכביצה ב׳ ובמחצית הרא־
שוגה היפ׳עה -ה ב 10-אנשים.

״הפ^ל

כמשקל בינוני :יחידה (ת״א).

במשקל נוצה :מנצח בגדאי (ת״א)
את נישקס (חיפה) במק-אויט בהתחלת
הסיבוב הראשון.
כמשקל קל :מנצח ברנדוויין (חי-
פד ).את יים־טוב (ת״א)• .

)1:1( 1:3

רהובותי _ "מכבי מילואיש"
*אש‘! לצדן

כמשקל חד במזל :הוכהויזר (חי־
כה) מנצח את בינדר (ת״א).

חיפה).

את השער ^טובת
וערך בנתניה.
!ביה הבקיע קופל• שפט ישראל מב-

התחרות נערכה בראשץ .את השע 
ערבית :8 .ברכת הנרות :8,02 .שיד חדש
רים לטובת "מכבי" ראשיו הבקיעו זיגי ולחנוכה ,מוגש ע״י מרדכי זעירא :8.15 .חד
ויגאל ולטובת התל-אביביים ־־ אברהם.
שות בעברית" :8.25 .עולם ומלואו" ,סקירה
מכני ת״אכ׳י-עככי מפון נ׳
על חדשות השבוע" :8.30, .שיחת חולין"
ד משחק לא* התקיים אתמול ונדחה
מאת ישעיהו קרניאל :8.45 .תזמורת האול-
למועד חדש.
מכבי אנש.לוס ינ׳  -ן^ל נ׳ 6 : . 2:6ן של שרות הרדיו בארץ .פתיחה ל״מכבים"
!(רובינשטיין)! וריאציות על נושא מתוך "יהו
המשחק נערך על מגרש אבשלום
דה המכבי" להנדל (סולו 5לצ׳לו ע״י דניאל
כשתידתקוה.
הבלט
יהוטמקלד) (בטהובן)! קטעים מתוך
,על המו 
"פרומתאוס" (בטהובן): 9.15 .
סיקה לשבוע זה״ ,מאת סידני סיל!9.30 .
חדשות באנגלית" :9.45 .עולם ומלואו",
ומצליחים להעלות את התוצאה ל 0:4-סקירת על■ חדשות השבוע :9.50 .מוסיקה
לטובתם .לאט־לאט עוברת היזמה למד
קלה :10 .סיום.
כבים שהחלו לנהל את התקפותיהם באו 
קהיר ( : 12.15 — )620תקליטים: 1.15 .
פן •שיטתי .ואכן ,התוצאה מתבססת יו 
חדשות.
תר יידתר לזכותם ,אם כי חבדי הפלוגה
אנקרה ( :8.45 — )182מוסיקה טור
אינם מפגרי.ם בהרבה ..המשחק נחלש
קית•  :9.30רקודים :10.25 .רקודים.
במחצית השניה ושתי הקבוצות מסתפ־
סופיה ( :7 — )850מוסיקה קלה:8.50 .
קית בקליעה מרחוק .כאן בולט שוב ית־
מוסיקה קלה :9 .קונצרטי  :9.30מוסיקה
רון ■המכבי ,ואכן התוצאה הסופית היא
אופרטות :10.40 .רקודים :10.50 .רקודים.
 27:43לטיבת המכבי.
רומא (גלים קצרים) —  :5.10קונצרט.
עתיד
•מהדד- ,
 :6.15מוסיקה קמרית :9.15 .תכנית "כבק 
& '23 :
שתך".
נצחין .מסדה בא לה בעיקר משום
ניו-יורק :8.15 — ,אוברטורה "סקונ-
המצוינת!
שידעה לקשר יפה את •ההגנה
טלה" לגדלדמרק! רקוד •הונגרי לבדהמס.
שלה להתקפה .משחקה היה מהיר ,חריף i
אבל ב״עתיד״!
(לפעמים יותר מדי).

ננדור־סל

את הגביע
אולם מכבי חיפה מלא עד אפס מקום.

בפחיות משנ 
והאנשים מר ויצרו.
תיים הוקם "האיצשדיון הלבן" בהלסינ 

■מכבי אבשלום פ״ת • -מכבי ת״א

יותר טוב.

)1:2( 1:3
המכבי

בן  5חדרים ,יבי :מרכז המכבי ,מפ 
קדת המכבי הצעיר ,מפקדת משמר הס 
בב? ועד סיוע לעולי המכבי .הכתובת
החדשה היא :רחוב לילנ׳בלום  ,36קימה

• 1:4

()0:1

על מגרש הפועל ,בשפוטו של וסרמן.

את השערים הבקיעו:
י.חפיעל_הבק״ע הפטל.

בי־ץה ר־.16

מרכז המכבי עבר למעונו החדש

,

:וכבא עתיד — שפיאר (.)4

אבל כבר בדקה ה־ 19יורה

ליגה צפה לכדור-רגל
קבוצה צבאית " -בר־כוככא" חיפה

)0:1( 2:2

המשחק היה הוגן ,מהיר ימג׳ב .כשני
הצדדים הופיעו שחקני-מלואים .אצל
עמל הצטיינו הרץ המרכזי קרוליצקי והמ
קשר השמאלי שולמן ב .,אצל מל-כוכגש

אות .אחרי ההפסקה עובר שניידדוביץ
ב׳ את כל יריביו ומבקיע את השער
הראשון בדקה ’השלישית .גאול ומשוה
שכיידריביץ א׳ את שער הנצחון .מכבי
ת״א אינו .מראה כח-התנגדות מספיק
להשוות את התוצאות.

"מכבי" רמת-גן

)1:2( 4:6

לפני ההפסקה הראה ׳מכבי ת״א מש 
חק יותר טיב ,אקל לא השיג כל תוצ 

האירהים הקפו ברוב הזמן וידם ■חיתה
על העליונה .המשחק היה ■יפה והוגן.

ה תהיה.

,,התחיה״ -

תקד השתתפו׳ כידוע׳ ה

דגה נ׳.
״מכני״ ■ nmלציון -
"מכני הצפון" ג׳

עמל ת״א  -בר כוכבא עתיד ת״א

רוביץ ב׳ ,אבנר׳ שניידרוביץ א׳ ,זמור-
סקי ,׳אמתי•
מכב' ת״א :סידי א׳ ,שלום ,ארדג-
שטיין • יעקב■ ,פוקס^ ,גחס; אל■ ביק,
ט ־די ב׳ ,ני-פלד ,גא’ל ,מילה■
ייבב ה״-א יכיל היה לזכות עוד לפני
ההפסקה .אבל ההתקפה לא ידעה לנצל

הפתעות נלינה משניה
שלשת המשחקים שנערכו אתמול
איש לא קוה שמכבי
הביאי הפתעות.
רמת־גן יגיע במשחקו ללא הכרעה נגד

תה של קב ,מכבי ת״א.

יון

ולחוקים המשמעתיים

ארתור ■נאד
כבר ביררתי כמה פעמים את עמדתי
בשאלה זר .ודאי ,׳שאני מביע א«ת יש־
נה־נושגה ,באמרי ,שארץ־ישראל ,שקש 

ריה הבינלאומיים בספורט כמוהם כאין,
אינה יכולה להרשות לעצמה לקיים מש*
הקי-תחרריות בליגה שלה בשש אגודות
בלבד .בארץ כזו יש הכרח להעמיד את
הפעולות הספורטיביות על בסיס רחב
יוכל הספורט
דק כד
כי
ביותר;

ספורטיבי ,אלא כמו "בימים הטובים"
כשהענין היה נוגע רק לשני גורמים —
המכבי והפועל — בלבד.

לשאלתכם ,כמה קבוצות צריכה הלי 
גה להכיל ,מוכרח איי להגיד ,שהמכמי־

להתקדם על אף היותו סגור בתוך עצמו.
לשני מלחמודהעולם סירבו הצ׳כים
■באוסטר־ה הישנה מטעמים לאומיים להצ 
טרף להתאחדות כדור-רגל האוסטרית.
כתוצאה מזה הוכרז חרם כללי .במשך

מום היא  8קבוצות 6 :הקבוצות ש כ 
ליגה הראשונה עד עתה! הפועל הימה,

על מגרש הפועל■ .שפט משה מלמד .שהיה כבר בליגה הראשונה וקבוצתו
את השערים הבקיע רוזנבלום ( .)2המש  י היא אחת מהרציניות בענף הכדורגל;
חק הופסק רגעים מעטים לפני הסוף ,רבית״ר ת״א שכבש לעצמי •מקום ראשון
בליגה השניה .כל הרכב אחר וכל הר־
כתוצאה מתגרה בין השחקנים.

עשר שנים ומעלה שיחקו האגודות הצ׳־

כיות רק בינן לבין עצמן .בליגה א׳ .א) בית״ר ת״א׳ המנצחת בליגה כ׳ במ 
שלהם היו תריסר אגודות ,או יותר ,חוז ת״א ונמנית על הקבוצות המשובחות
ג)
ב) מככי-רחובות,
וכדור-הרגל הצ׳כי התפתח לא רק ברוחב ביותר כארץ;
(עלית מספר האגודות) ,אלא גם בגובה הפועל-ראשון .שתי האגדדות האלה תופ 
;איכות מש’בחת של המיבצעיש) .כקד־ סות את המקום• הראשון והשני במחוז
בוטל החדנן ,היו'הקבו«ת המעולות האד מדרו&! ונבדלות זר מזר רק בנקודה :אחת.
ביות ■שרות ,לכל הפחות ,באיכותן לכל שתיהן עולות בהרבה על שאר האגידות
בדרום .לשתיהן יש מגרשי.-משחק טו 
יתר האימות
והנה אני דורש מזמן ,שליגה א' ■של' בים ,והודות למסמר הגדול ישל מצדדיה ן
ההתאחד״ת הארצישראלית לכדור-רגל יכולות הן למלא את הדרישות הכרוכות
הגדיל את מספר אגודותיה יעד  .12מכירן בהשתייכות לליגה א׳ (ריבוי הנסיעות!)•
שכרם נמצאות בליגה רק  7אגוךות ע״י צירוף זה יגדל מספר האגודות בלי 
(לרבות הפועל-חיפה• ,שקבל חופשה ופ  גה א׳ עד  .10בבדי להעלות את המספר
רש מתחרויווד־הליגה) ,הרי יש צורך עד  12ולהשיג עוד  2אגודות נוספות,
לצרף אליה עוד  5אגודות• .מכירן שבש  *ש לערוך תחרויות-מבחן לפי הסדר הנ 
נים האחרונית נערפו משחקי־הליגה רק הוג בתחרויות לאליפות :כלומר — כיל
באופן ארעי ,מדו'מת ממהומות ,וחלוקת קבוצה צריכה לשחק פעמיים נגד ־ כל
המקימות בליגה נעשתה לפי .בחינות קבוצה אחרת .אלה מיהן שתזכינה במ 
מקימיות (בכדי למעט בנסיעות ככל׳ קום הראשון והשני תכנטנה לליגה א'
האפשר!) ,ומכירן שקבעו ■בפירוש ,שב* למלוב וז 11-וה־ .12הצעתי ,שבתחדויות
צהין 'בליגה ב׳ אינו מקנה זכות לעלהז אלו תשתתפנה האגודות התרפסות את
לליגה א׳ ,הרי ■צירופן ■של  5האגודות ?.מקום השני ,השלישי הזרביעי בליגה
יוכל לצאת לפועל רק על יד שלחן ההוד
יעצוייח .והנה כבר הוסכם בועד הליגה
על  5אגודות אלו ,והצעה בעגין זה
נתקבלה פה אחד .וזהו תיכן ההצעה:
על  7האגודות שכבד נמצאות בליגה
( 6האגודות ו״הפיעל־חיפה") יש להוסיף
עוד  3אגודות ללא כל תנאים .ואלו הן:
d

ג׳ון הסתכל באבנס .מבטיהם נפגשו.
— מת? — שאל בלחישז?.

כאשר ■מבטיהם נפגשו רמז לו הבלש
שיגש אליו .ג׳ון התנצל לפני הלן והלך
לעברו של הבלש ,אשר הסתתר בצל

התפוז הכחול

rjuiyi־■!

רומן מאת

נאנחה הלן כאשד האור
!®היק ■׳®חדש בנברשות האולם.
' ג׳דן סלמל ׳משהו .היא הרגיש רכות
׳מחרה.
י — נלד׳ לעשן סיגריה — הציע לפתע.

היא הרגיש ■כי■ אותה
היתה שוב ■מכוונת אלוהם.

משקפת

חצופה

הם .צעדו ■לארכו ולרחבי של ’ חדר 

■ ההמומה .נברשת :מפוארת ■הזהירה ■מעל
לראשי :מאספים• ג׳רן אומד כל מיני
דברים חסרי-׳ערך בכדי לחפות על ׳מצב 
רי חו המיוחד.
— האמנם
בפראות כזו?
הלן נשפה
— יש גם

— אתר׳ מדבר בנוסח כזה כאילו היית
■מאוהב — צחקה ה/ן.
— אולי אנ* באמת מאוהב — ענה
והסתכל בה.
כבלי־חורד של האהבה לא נטלו
אולם
11.
ממנו את כשרון ההסתכלות וההבחנה
הדקה .הוא הבחין לפתע בהבהרבו של
יהלום .על .זרה יד שמאלית .הוא ראה
איש לבוש בגדי־ערב משוחה עם וון־
בלונד.
בפעם הראשונה בערב זה העמיד
אדיר היהלומים פנים ■כאילו איני מתענין
בלל מזלן ובג׳ון .כני הקאוטשוק שלו,
אשר נצטנפו• תמיד בחיוך ,,הוכיחו על

הנשים צדהבות כמו טיסקה
— שאל..
שנויים כבירים !?■מתחוללים בקרבו ,כנר 
עמיד עשן קל מפח?.
י אה בהשפעת ספורו של איש־שיחו '.הוא
כאלה ,אבל לא כולן —
היה נרגש מאד .שפתיו העבות רטטו.

אמרה.
— האס אח היית יכולה לאהיב ■בך ?

היא הסתכלו? בי במבט מהיר.
»מי" .דומני שאני לא הייתי •מסו 

גלת ,הריתי בעצמי בושה בכך.
— זה מצלצל כפרדוקס — צחק.
־״י ממני שאהבתי היא מסוג אחר —
’
אמרה — .אני מאמינה כי אהבה היא
היסוד היחיד ח?אמיתי לנשואין ...האם
■מ? מצלצל בעיניך בלתי מודרני?

טרגדיה בקוון־גרדן ? סקרפיה ,ראש-
המשטרה בא יפרה ,שר המנץ אה ב ח אשר
קידה שטוסקה תעניק לו .מה עושה ברגע
זה המפקח.אמם?
המוסיקה .אופפת את כל ה־ושבים.
'עי:י כל הצופים מכוונות •אל מריוסזז
לינדובה׳ טרסקה רוצחנית ,הדוק־־ת את
שד המשטרה■ .בשיא הטרגדיה ,בשעה
שהמוסיקה הגיעה לסימנו מזעזע ,נוכח
ג/ן כי ווךבלונד נכנס אל תאר .ה*א תחב

מצצה את סיגריתה תוך אדישות יתרה
— אולי אדישות מופרזת — חשב ג׳ון.
באותו רגע נשמע קול המצילה .מיעד
התחלת המערכה השניה הלך יקרב.
— נלכה ,מיד תתחיל המערכה השניה.
— אמרה הלן .היא־ נחפזה מאד .אך; אולי

דקרה בחניתה את שר המשטרה דקירה
אחת ולא הוסיפה .רצח! אצבעותיי של
וון־בלונד התעוו בערית .עיניו נעלמו בין
קפולי הבשר •בפניו.
קול תשואות ■קדם ,את טוסקה המנצחת.
הנברשות,׳ נדלקו?.־ג׳וז^הסתכל י לעבד

רצתה

להרחיק

את

ג׳וין

מקרבת•

שגי

מודרנית;יעצאת מן הכלל.
—*נמה דעתד על אהבה? — שאלה

האולם.

אך*בה ׳זה הוא משדר פתאומי,
א(חך ואיגד רשאי כלל '*חררר יו.

לצאת מבית-האופדה .וון־בלונד נשאר
באולם .ההמתנה ובפניו הבעה קודרת.
כנראה שקרה משהו רציני נזאד .ג׳ון
לא הטיל בזה ספק .וון־בלרנד יא היה
בתאי בשעה שעלה המסך .הטרגדיה של
טוסקה התפתחה בקו העולה לש־א .וה

ג׳ון העיף מבט .פזיז □הלן .דומה «?ית
שלא הרגישה כלל בשני הגברים .היא

ב׳דן ■צחק —,.אני בטיח ,כי בערד חמש
שנים ישמרו ני דעה •זו היא בעלת העזה

התוקף

וו.

ג.

מקין

אה צפדניו .במעקה ואצבעיתיר התפוחות
נתקעו׳ בקטיפה האדומה.
התזמ׳רת הרעימה בנקודת השיא ודר
מערכה השניה נסתיימה .מריוסה ^ינדובה

האדונים אשר ד׳תעמקי ,כנראה ,בש״הה
חשובה מאד ? היא הפיתה אליו את ערפה
וכוונה את צעדיה לעבר הכניסה אל

במנוחה.
שין לי כל דעה — אמר בחפזון— .

ס

 .לפני ש^ן הגיע אל המסך העיף מבט
לאחוריי .חץ-בלונד דשם משהו על פיסת

וילון הקטיפה האדום.
— הה ,ערב טוב ,אדוני המפקח —
ברכו גץן בנעימה אירונית — .כלום לא
אמרת אתמול■ ,כי אינך מעונין כלל לדעת

I

אבנס הניע בראשו בחיוב, :׳נדקר".
ממרחקים הגיע .קול צלצ;ל .בבית־
האי פרה הכריזו ■על התחלת המערכה.
ג׳ון נשאר על עמדו ,משפיל את עיניו
תוך הבעת דעה —:הרצח השלישי בקוו1

היכן אהיה הערב ?
— בוא עמי בבקשה ,מיד ,אל תחנת

גרד:ן...

המשטרה!
ג׳ון משך בכתפיו— .
אפשרי ,הרי אני נמצא בחברת גברת.
׳— אין ברירה .אתה מוכרח ללכת עמי.
גבית ׳עיניו של הבלש התכווצי יב־

במשפטים .מקוטעים
הבלש את מסיבות הרצח.
בשעות הערב המוקדמות הופיע קר:ך
■סוסים מאחת מסמטאות קדודגרדן אל

זה

ב

קולו נשמעה ׳ פקודה .התנהגותו היתה
מתמיהה מאד .כנראה ,קרה משהו נורא.
מבלי לומר מלה עברי שני הגברים
את חדר־ההמתנה ויצאו לרחוב .אחרי שיי
רגעים עלו במדרגות תחנת-המשטרה

בבאו סשריט.
.ידידו .של ג׳זן מאז ,התורן ,ישב בחדר
הראש ז ירשם את הדינים והחשבונות
של בל המאורעות אשר קרו בקווךגרדן.
אולם בפעם זו היו עיניו מכוונות לא אל
ס5ר רשימותיו אלא על נקודה מרכזית
על 'רצפת החדר.
— מה ׳דעתך על זה ? — שאל אבנס
והצביע על משהי .בידו .הימנית.

וקצרים

הסביר

ה״סטרנד" .הקרון היה עמום תיב.־ת תפו 
זים .הסוסים הגדולים צעדו בכבדות וה
עגל,׳ן עשן ברוב נחת את מקטרתו בישבו
על הדוכן .השוטר התורני פקד .על
הפסקת התנועה בכוון אחד של הרחוב
והקרון וסוסיו צפו ברוב סבלנות עד שיתן
השוטר אות להמשיך בנסיעה .אחרייכן
שרק העגלון בשפתיו והקרון זז ■ממקומו.
בעבור הקרץ על פניו נפל מבטו של

השושר על התיבות .הדא הבחין באחת
התיבות שהיא ׳עומדת לי»ל מן הקרון
ולהתרסק ■על הכביש■ .
— היי! — קרא אל העגלון.
הלה הפנז? את ראשו ועצר בסוסיו.
— מה י יש? — .שאל □היסוס קל.

נדהם .הוא ראה לפניו תיבת־
שני שוטרים עמדו יעל המשמר
הת-בה .אחרי שג׳ון הסתכל ישה
נוכח ,בי תיבה' זי אינה דומה

— הרי :תאבד־ מיד את ’.תפתיך ,אם
קרא
לא תעמיד את התיבות כדאיי!.השוטר — .עצור ־בעד סוסיד ,רגש הנה!
העגלון ציית .וירד מיד ■מעל דוכני.
השוטר עזר לעגלון .שניהם לקחו את

לשאר תיבות־התפוזים המתגוללות בקרון־
גרדן .קצה האחד של התיבה היה מוכתם

התיבה בידיהם .הזציגוה •ביתר יציבות.
קלל
— לעזאזל ,ביר? היא כבדת!

גץן
תפוזים.
בקרבת
בתיבה

השוטר .היא רימז לחברו לפקח על התנו 
עה במקומו ■ועקב אחר הקרון.
■בסמטא בדק שוטר מוקף קהל־סקרנ׳ם
את התיבה ונוכח כי לא טעה בחשערחז*.
מבלי להתמהמה עוד הוביל את הקרין,
הסוסים ,העגלון ואת גופת הנרצח אל
תהנת־ה׳משטרה.
— ומד ,מספר העגלון? — שאל ג׳ון.
— הוא אינו יודע דבר — ענה אבנס
ברוגזה קלה — .הוא תם ואינו ידדע דבר.
לפי עדותו הי נחה תיבה זו •.על הקרון בלי

ידיעתו ,בעברו בדרכו •בקווךגרדן .אנו
השוינו את הקבלה אשר בידו ואת המ^גן.
הכל רשום בקבלה מלבד תיבה זו — .ררא
הצביע על תיבת החפוזים.
— ועל החיבה אין כל כתובת?
— אין כלום.
ג׳ון גרד את סנטרו תוך הרהורים.
לכמה שניות השתתקו שניהם .אולם מיד

אחרי זה נפגשו השנים שוב .במבטיהם.
 —.זה נורא!
י — נורא באמת! — אמר .הבלש— .
תאר לעצמך את .נותרות העחונות ■מחר!
רצח שלישי בקוון־גרדן ...זה .פשוט מסמר
את השעיר!.
י — האס כבר בדקת .את הגופה? —
שאל ג׳רן.
הבלש הניע בראשו בחיוב — .ללא כל
תוצאות .אף פיסת נייר לא מצאתי .אף
ציון שם־ החייט או בית־׳המסחד הוסר מעל

בגדיי .עבודה מושלמת .הם כנראה אנשי־
מקצוע — .הוא פנה .אל התורן — :שלח
נא דו״ח רשמי לעתונות.
— ליקודתך ,אדוני המפקח,.
ה הורן טבל את עשו בדיותה והניח
טופס חלק על השלחן .הבלש הזמין את

בצבע.
אך האמנם זה הוא צבע ? ג׳ון התקרב
תאו של רוך־בלונד .אדיר היהלומ־־ם נשען
מעט כדי להיוכח אל נכון .הוא נגע באצ-
•בכבדות על מסעד כסאי .ידיו התפוחות
,געו בצבע האדום .צמרמורת חלפה בכל
2די על חזתה עיניו היו עצומות .נדמה.
גופי :זה דרה דם .אשר .׳שתת משם■ י
היה כא-לד הוכה מכת מות .ג׳ון הסיר את
אבנס רמז לשיטרים ’רמז קל .הללו
עיניו מנעו .הוא הרגיש שמי־שהיא מס 
תכל בי .מבטו גלש סביב .זו :עינים הסירו מיד את מכסה התיבה .ראשית כל
חבויות תחת גבות פשתן סמיכות הסתכלי ראה ג׳ון רק שכבת תפוזים .אולם את״ב

עמדה מאחררזם הביעה בזה את קרצר-

על כסא ס מיד לו.
— נו — ...התחיל.
ג׳ון הסתכל ■בו.
— ועתה ספר לי את כל הידוע לך !

הבחין מתחתם בגופת אדם כהה וחסרת
תניעה מהייצת בהישי החרד התיכה.

רוחה.
— סע עם קרייך לסמטא זד י — פקד

— דרש המפקח בתקיפות רבה.
(עוד יבוא)

בי .המפקח

אבנס נצב

נייר בחפזון ית״ך התרגשות .הוא ■מסר
אח יתהיקא לידי יגבר השגי .הלה מהר ■•:שומיח :פתח האיי?1׳.

לבוש

■תלבושת

העגלון .כאשר הסיר השוטר את ידיר מן
התיבה הרגיש לחות בכפפת ידו .הוא
הסתכל בה :דם.

— מוזר! — רטן.
— מה מוזר מיניך? — שאל העגלון.

מקהלת צפירות מכוניות החרישה את
;?משך שיחתם, .שורת כלי-הרכב אשר

ג׳ון אל חדרו .הפרטי אשר בו הכירו
לראשדנת הוא הגיף בזהירות רבה את
הדלת אחריהם .ואחר הורה לג׳ון לשבת

כ במחוז ת״א והמנצחת ■במחוז השרמ-
*ון .שלש הקבוצות האלז? במחוז ת״א
;מעט שהן שוות לא רק ביכלתן ,אלא גם

:מספר נקי״יתיהן .מכיון שבשעת התזדי
ררירת הירדמות הן לא ידעו■ ,שהמקום
השבי או השלישי יאפשר להן את מע 
ליה •,היי יש לתת לכולן את ההזדמנות
בנוגע לבית״ר-נתניה ,הנופלת
הזאת.
ביכלתה מכל הקבוצות שהזכרתי ,הרי וי-
זרתי והסכמתי שגם היא ,תוכל להשתתף
:תחרויות ,וזה יהיה שכרה בעד נצחרנה
כליגה ב׳ של השומרון .לדעתי אין לתת
לה יותר מזה ,כלומר — להכניסה לליגה
א■ בלי תחרויות נוספות .מי שחושב אח 
רת ,ודאי שאינו ומסתמך על נימוקים
ספורטיביים!
כבד הזכרתי׳ ■שההצעה שצוינה כאן
נתקבלה פה אחד בועד הליגה ,אך הנ 
הלת ההתאחדות לא קבלזז את ההצעה
ודחתה את קבלת הזזחלטה לישיבה אח 
ת .יזבו/יה אחת בין חברי ההנהלה
רוצת .שיבליגה א׳ תהיינה רק  10אגו 
דות ,כלומר —  7האגודות הישנות בצי 

רוף בית״ר-ת״א
נתניה.

מכבי-רחובות ובית״ר*

לשאלת צירוף האגודה האחרונה רו-
צה ׳זמי קדעיד‘ האמידה המשובחת ביו 
תר בשומרון היחה ,ללא יכל ספק; ,מככי*

חדדה ,שח צאה לזמךמה מן ההתאחדות
בעקב התנהגותה הבלתי נכונה כלפי
ההתאחדות לכדור רגל ■(אי מתן תשובה
•על־מכתבים!) '.כתוצאה מזה הפסידה
אגודה ■ זו יותר ממחצית י תחרויותיה על
יי השלחן הירוק:ביחס .!0:3
עלום סבור •מישהו• ברצינות■ ,שגס
אגודת "מכבייחדרה* ■הימה ניתנת למצב
למצב תזה להתפתח ,אילו ידעה בראשית
המשחקיב• שבתחרויות אלו תלויה עלי-
תה לליוה א׳ ?
ולכן .אני חוזר על הצעתי 12 :אגו
ד ת ,שתיקבענה לפי הסדר■ .שהצעתי.
כעתיד יקל עלינו לקבוע אוד האגודות,־
כי בסוף התחרויות .לאליפחז של 1940.
דסודד העליה (רהירידה 5בסולם ;הליגה
באיפן אוטומטי ".אבל כיום אנו נמצאים
בתנאים בלתי נורמליים. ,אחרי חלוקת
הקבנצות לסוגים באופן ארעי בלבדז'
ולכן אין מקום לעליה אוטומטית' ,אלא
לה-:עת המקומות של האגודות לפי’מי 

טב ידיעתנו■ וצו מצפוננו.
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יי׳ לגליזן מס1245 .
יום *׳ ,נ״ה 8םמ ,ת״ש 101239 -

» »״ר
ה סו" ל :־, -א .אלדד ,תל-א ביב
טלפונים :המערכת  .4541/2ההנהלה 4111
האחראי:

------------יעקב

הגלד

דפוס עזריאל ,ת״א ,רה׳ רענן  ,22טלפון 5377

מחפשים 1פט במ&רץ

דאגה גדולה שוררת בחוגים הבינ 
לאומיים לרגל הידיעה ,כי אלמונים מת 

נגל ו1תעמוי #הקומוניסטית במלריה וה 
■־־’.׳
'
לבנון; .

הפרם*

נקשים בחיי מפקחי מכס גרמנים בקרבת
הגבול היוגוסלבי .במשך שעות מועטות

׳קבוצה של קומוניסטים׳ שעסקה בהפ 
צת ’כרוזים ,נאסרה ,וכנראה ,שהובא
בפני בית־דין צבאי.

בירות( 9 ,א).
שלש משלחווז ■מלוכדים אמריקאים
•הגיעו השבוע לבירות .. .משלחת אחת
ייצאת לעיראק ,לעסוק בחפירות ארכיאו-,

בוצעו שתי התנקשויות בשתי תחנות
מכם שונות (בקרבת סולנבאך ,דרומית
המתנקשים
ובקרבת לנדץ).
•מגראץ,
האלמונים (ויתכן ■שזהו אותיר המתנקש)

לוגיות במחוז חפרת ,מטעם חבית שיקגו.
חמשלחת חשניח יוצאת׳;לאיראן ,לעסוק

 4ו נרתי-׳תולים חדשים כשוחה
דמשק ,־( 9א)— .
הממשלה הצרפתית פתחה  14בתי-

ירו באקדוחים וגם פגעו •במפקח המכס,
־ יוהן ליינר ,ובשומר המכס ,אנטון מאזר.

בחפירות ארכיאולוגיות ־בסבימת מזנד־
ראן .והשלישית תצא למפרץ הפרסי,
לערוך שם חפושים לגלוי נפט.

מצאו השיש מוברח בסוריה.

מאסר קומוניסטים .כלבנון

ב י ■דו ת( 9 ,א)— .
פקידי-ה׳מפס בבירות החרימו  35ק״ג
ויו םמונים.בשקים.של

בירות( 9 ,א)— .
השלטונות בלבנון הגבירו את פעולתם

׳*.

עתו נו • של המרשל גרינג"'• ,אסנר
נציונל ציייטונג"׳ ■מבשר לגרמנים ,שהם
יצטרכו להביא קרבנות עוד יותר גדולים
’מאשר עד עכשיו ,היו בצמצום נוסף של
התצרוכת והן בהגברת נטל המסים.

כנראה■ ,אין מצב האספקה ב״רייך"
.מזהיר ביותר .היהודים ,כמובן ,הם הרא־

עושה

שונים הסובלים מן המחסור• כי הנה נת 
פרסמה הודעה ,שלהבא לא יתנו עוד
כרטיס-תלבושת ליהודים והם לא יוכלו
גם לקנות נעלים .מבחינה וו היהודים הם
"חלוצים" ואחריהם יבואו ,כנראה ,בקרוב,
כל שאר אוכלוסי ה״רייך".

יהודי

וינה

הוטל עליהם עוצר בית מ־ 4אחה״צ עד  8בבוקר
סיפוק הצרכים ■לקונים האריים.
"אסינר נאציונל •צייטונג" (עתונו של

בידיעה מהימנת ■מוינה נאמר ,כי
השלטוני״ת הנאציים באוסטריה גזרו אי 
סור על יהודי וינה לצאת מפתח ביתם ,מרשל גירינג) מודיע מוינה כי 21.143
’בתי -מסחר ותעשיה יהודיים נסגרו ופעו 
קנית מזון
מ־ 4אתח״צ עד  8בבוקר.
וצרכים ראשונים אחרים מותרת ליהו  לתם נפסקה בכלל .יתרם — - 4755־
דים בוינה אך בשעות הצהרים בין  ,3—1הועברו לידי סוחרים ובעלי תעשיה

כשהישווקים והחנויות ריקים כבר אחרי

אריים.

(סמ״א).

מספר יהודי גרמניה יוד
"טיימס" הלונדוני מודיע מרוטרדם
את התוצאות הרשמיות של המפקד •היהו 
די הכללי בגרמניה הישנה ובחבל הסד
דיטים עד ה־ 1באוקטובר שנה זו .לפי
מספר היהודים
ירד
הזאת
הספירה
ל ,185.000-מהם  77.000זכרים ו108.000-
נשים 15.000- .הם נוער רך לובני  15ומו
טה .למעלה ממחצית האוכלוסיה היהו 

דית ( )95.000בגרמניה רבתי נמצאים
בברלין .וזהו מספר היהודים המשתייכים
גם לדת היהודית ואילו מספר היהודים

לפי המוצא הגזעי (לא-אריים) בערך
ל .240.000-למעלה מ־ 90%של יהודי
גרמניה חיים בר 200ערי ,£יתרם מפוז־
(6ט״א).
ריב על פני  1800לקומות.
— בכינוס מיוחד מטעם 'הועד של
פועלי יהודי אמריקה נפתחה :מגבית
הנדוע לאוסף חצי מיל׳יון דללד למען
קרבנות היהודים בפולין .ככיגך.ס הש 
תתפו  '2000צירים מכל רחבי אמריקה.
(סט״א).

■בחוגי חבר הלאומים בדנ-בח נפוצות
יריעות ,כאילו גרמניה הציעה הצעות
י ■׳שלום חדשות ■בצירור תכנית למסע
צלב; נגד כרית הסובייטים .יש עתונים
היודעים לספר גם פרטים .מענינים
שנכללו כתכנית הנאצית• .לפי השמו
עות הביע היטלר את נכונותו להסתפק
•בדנציג ובפרוזדור הפולני ולתת למרי
נת פולין החדשה פיצויים ד חשבון ־שטחים סובייטיים.
עתוני פריז -מ-ביעים את הדעה ,כי יש לדחות את ב" :הצעות השלום"
של גרמניה הנאצית ,הואיל והיא האשטח העיקרית גם בפלישת ■רוסיה
לפינלנד .יש אומרים ,כי ■ריבנטרופ הסית בכוונה את סטאלין לפלוש לפינלנד,
כדי שממשלת הנאצים תוכל ■לחדש את הצעות השלום שלה מתוך הצבעה
על הסכנה הקומוניסטית.

¥
מוסקבה רוגזת על גרמניה

¥
"התנגדות -פסיבי,ת"

לפינלנד

כ ת ע ש י ת הרייך

כגל :עזרתה

מידת האמת ■שבכל השמועות האלה
לא נתבררה עדיין .אולם עצם האפשרות
של דיון בהצעות מסוג זה בז׳נבה עוררה
התרגזות גדולה במוסקבה .רושם גדול
עשתה בחוגים הבינלאומיים העובדה ,כי
העתונות הסובייטית פרסמה הודעה בד 
בר אספקת חמרי דלק בגרמניה ל־60
מטוסים איטלקיים נושאי פצצות■ ,שלא
רק קבלו רשות לטוס דרך שטח ה״רייך",
אלא גם ירדו בשטח גרמניה והצטיידו
בחמרי דלק להמשך הטיסה .כן פרסמו
עתוני מוסקבה ידיעה בדבר ־אספקת תו 
תחים אנטי־אויריים גרמנים לפינים מתוך
הערה ,כי "בהתאם לידיעות שנתקבלו
דרך ■שוודיה ,הציעה גרמניה לפינלנד
כימות עוד \ותר ,גדולה של; תותחים נגד
אוירונים"'.
*

עתגן

על כשלון

הקניות^דות ברומניה
כתבו של "לאוורר פאשיסטא" ומודיע
על הצרות י שיש לנאצים ברומניה■ .ברלין
רגזה על בוקארשט בגלל הכמויות הג 

"זזמועדו; הציוני

כך נכשל היטלו* בחזית הכלכלית
החיצונית .אבל היטלר כבר נחל את
מפלתו הגדולה הראשונה אף בחזית הפ 
נתפרסמה
באוקטובר
ב־22
נימית.
ב״רייך" פקודה שביטלה למשך זמן המל 
חמה את התשלומים ואת הפיצויים שה 
פועלים הגרמנים היו מקבלים בעד שעות
עבודה נוספות'ובעד עבודה בימי החופש

וכר .מאז עברו רק שבועות מעטים והנה
נאלצה ממזצלת הנאצים לסגת אחור,
בפעם הראשונה בא'פן מחפיר כל כך.
שר-העבודה של ה״רייך" ,פראנץ סיל־
דטה ,הודיע על ביטול הפקודה בדבר
איסור לשלם לפועלים בעד ■שעות עבו 
דה נוספות .סלדטה הביע את תקותו ,כי
כעת "ירגעו" הפועלים הגרמנים .אם
היטלר זקוק ל״הרגעת הפועלים״ — הרי
מרכרחה .להיות סיבה חשובה לכך .מת 
ברר ,כי היטלו* נסוג לאחור שלא מרצו 
נו הטוב ,אלא בתוצאה מאמצעי "ההת 
נגדות הפאסיבית" ,שבהם נקטו הפועלים
מאז פורסמה הפקודה בדבר ביטול החופ 
שות והתשלומים בעד שעות עבודה נו 
ספות .הפועלים האיטו את קצב העבודה
בבתי החרושת (לרבות המפעלים לייצור
תחמושת) .וכשהכריחום לעבוד ■שעות
'נוספות בלי שכר — נתרבו באופן מב 
היל "מקרי המחלות" אצל הפועלים.

שלש מאות זרי פרחים...
ה״גיסטאפו" נרגזה מאד לרגל המקרה
שאירע ■בעיר דואיסבורג .בבוקר אחד
נמצאו שלש ■מאות זרי פרחים 1על קברות
ארבעה ■מזכירים של אגודי פועלים ,ש 
הומתו בשעתם על ידי הנאצים.

בנראה ,מרימים את ראשם גם הקצי נים שבצבא ה״רייך" .לפני שבוע' ימים
הודענו על התזת ראשיהם של שלשה
"בוגדים במולדת" בברלין .מתברר ,כי
בין המומתים נמצא איש ששמו בלוכרט.
כפי שמסבירים אין זה אלא קציךתעופה
ששירת במלחמה העולמית הקודמת יחד
עם המרשל גרינג בפלוגת האוירונים
ריכטהופן המפורסמת ,ושעליו הטיל גרינג

בזמנו את התפקיד ■להעביר את חאוירונים
הגרמניים לשבדיה ,למען לא יפלו בידי
ארצות־המערב .זכויותיו במלחמה הקו 
דמת לא עמדו לו והוא הוצא #להורג על
שהביע שאט-נפש על שיסית המשטר
הנאצי.

לפי ידיעות של כתבי עתונים בייט 
ראליים ממוסקבה שורר שם דכאון גדול
בחוגי הצבא הסובייטי לרגל ההתקדמות
האיטית של הרוסים בפינלנד .במוסקבה
רואים בזה פגיעה קשה בפרסטיז׳ה של
הצבא האדום .תנאי מזג ר,אויר בחזית
הפינית •הם כעת רעים מאד .אולם הצבא
האדום נאלץ לעשות מאמצים כבירים
לפניי שמזג חאויר יורע עוד יותר.
מוסקבה אמנם הודיעו! על המשך
ההתקדמות של 'הצבא האדום עד כדי
 50ק״מ דרומית מפיטסמו .אולם :בינתים

גואים .סימני הגראן;
 • •.כלכלית

&

לסופרנו ש^ג^?.עם :אחד) .ממנהלי
^•שךעהשבזיע
הבנקים ■ הגמלים
האחרון זר '%כספים־ רבים לבנקים .אם

ואשראי

הספר הכחול לשנת  1938של אוץ־ישואל

f

/

"הצטיין

כאומץ-לכו■

"לה קורייר פטרול" הפריזאי ■מודיע:
"קצין הארטילריה ,וולף ווקסלר ,בנו
של -מ .ג .ווקסלר■ ,מנהל חברת יצור
הנפט לשעבר; זכה באות״הצטיינות לפי
המלצת ■מפקדת גדודו.
" ,הקצין ווק-סלר הוא מתנדב בצבא
הצרפתי ,אשר הצטיין ׳באומץ־לבו בימים
 15ו 16-י לנובמבר בשרתו בצבא החלוץ

נוכח

הפצצות ■האויב"

בתוך עמדה מתקדמת מאד .מרא הוכיח
■קור-רוח ועירבוחנת לקרדת הפצצותיו
התכופות של צבא״האויב התן תחני ׳ומסר
למפקדתו ידיעית ־רבותיערך
על פעולותיו של האויב".
הקצין ודלף ווקסלריהנו יהודי ארצ 
ישראלי ,יליד תל־אביב והוא בךאחותו
של העסקן הציוני הידוע ,מר ישראל רחוב.
ומדויקות

מן התמונה הזאת נמסור כמה סעי 
פים הראויים לציון.
מספר אוכלוסי ארץ ישראל עלה בסוף

 1938ל־ 1.418.192נפש ,ביניהם 402.244
יהודים 893.001 ,מושלמים 111.165 ,נוצ 
רים והשאר בני דתות אחרות.

הילודה ירדה מ־ 56.993ב־( 1936כ־45
לאלף) ל־ 53.930ב־ 39.90( 1938לאלף).

מספד המיתות ירד כד24.884
ל־20,313
לאלף)
(18.88

ב1937-
ב1938-

פנסיה ,ישנם כעשרים יהודים) .כן ישנם
מספרים מפורטים על הדואר ,העתוניס
וכתבי העת ,שינויי מזג האריר ,רשתות
החינוך ,עבודות צבוריות ,תאונות דר 
כים וכי׳ וכד.

קו

מאנרחיים

-

.

הפינים המכירים ,בניגוד לרוסים ,את
כל הדרכים העקלקלות המכוסות שלג,
מוסיפים לגרום אבידות קשות לכוחות
הסובייטים בכל קוי החזית .׳מאז פרוץ
המלחמה לקחו הפינים בשבי אי החריבו
ייתר ממאה טנקים סובייטים.

מכחישים שוב את הודעת מוסקבה,
כאילו הצבא האדום כבד הצליח לפרוץ
פרץ בקו מאנרהיים ולהתקדם צפונית
מן האגם לאדוגה עד כדי  78ק״מ מן
הגבול.

ידיעות

של

"רויר"

ל

מודיעים■ ,שהתקפות נגדיות פיניות,
מהירות כסופה ,נערכו לאחר התקדמות
הרוסים ,והכובשים נהדפו אחור -בהרבה
מקרים מקמדותיהם הקדומות בקרבת •קר
מאנדהיים•

♦

א״ת!

/נם בירכתי צפון וגם כמיצר
הקארלי ,במקום ששני -מהנות
^לה -מול אלה ,מוכנים למערכה.
לאמתו ■של דבר ,בבחינת הקרב
הראשון במלחמה זו.

היבשה
עומדים
שתהיה,
האמתי

סבורים

♦

ראשי

.מצביא

כשבויה

״החגנח  -קודמת 'לכל"

י

בינתים מוסיפה שוודיה לנקוט באמ 
צעי זהירות ומינתה ומצביא ראשי על
כל כוחות ההגנה שלה .הגנרל ■לויטננט
קירנאל ,שנתמנה למצביא ץ.ראשי .על
כל כוחות שוודיה ,פרסם כרוז לעם •בהד-
גישו ,כי הדאגה להגנה על המוקש ועל
העצמאות קודמת כעת לכל.

כ

4

דרישות־שלום מפולין

דספנות .,תנועת המטבע ,הכנסות הממש 
לה ממסים שונים ,התנועה בנמלים ,תע 
ריפי המכס ,רשימת כל מקבלי הפנסיה"
מאוצר הממשלה (אגב ,בין כאלף מקבלי

כעת איר היום רק כשעתים).

לפי

מחוגי ה״יברית" מיוסרים לנו:
״הנוער הציוני״ — כאילו שתית כוס דולות של־ נפט רומני ,שנמכרו למעצמות
התפתחות תנועת "הנוער הציוני" רעל״ — ...כך הזהיר מודה תלמידה אחת .המערב •ולמדינות נייטראליות .בתוצאה
אין ספק שנצחון זה יעודד את הפו 
הנה •כצניניים בעיני השמאל ,שהתחיל הילדה באה אל המועדון מתמוגגת בדמ ממכירות אלר לא יכולה גרמניה לקנות .
עלים ב״רייך" להוסיף ללכת בדרך "ההת  ;כי התגועןו ,הגדולה• הצטמצמה סביב■ !כמה
התנועה הצעידה הזאת עות  :אין היא יכולה לתפוס ,מדוע נקרא אלא כמות .קטנה של נפט רומני .אבל
את
לרדוף
נגדות הפסיבית" וברור לכל ,כי דרך זו ' בנקים •׳גדולים הרי נם •בבנקים הקטנים
התנוך שהיא מקבלת במועדון זה "כוס גם את ■הכמות הקטנה הזאת לא הצליחו
בחריפות.
עלולה י להחיש עוד • יותר את קצו של ניכרת השתפרות רבה של המצב• יתר
בין חברי "הנוער הציוני" נמצאים רעל"...
הנאצים ■להעביר ל״רייך" .הטראנספורט
על כן ,שולמו שטרות על עשרות אלפי
,
f
גם ברחובות .אסרו על חברי קבוצת־ הזול ביותר הוא דרך המים (הדנובה) ,היטלר, .
גם ■ תלמידי "בית היחנוך" של השמאל.
לא״י שזמן פרעונם נדחה ע״י הבנקים
המחנכים אסרו על -תלמידיהם להשתייך אריזה ,שחבריה שייכים ל״הנוער הציוני" .אולם בנמלי־הדנובה הרומניים לא היו
T
עצמם .בהתעוררות זו יש לראות סימני
 .לתנועה הציונית הכללית.
לבקר במועדון ,שאם לא כן יגרשו אותם ההכנות הטכניות הדרושות להעברת כמו
הבראה ידועה בכלכלה ואות לסיום המש 
יות גדולות ■של נפט בזמן קצר (עדי
"בכל פעם שאת נכנסת
מהעבירה.
בר הכספי בו נכנסה הארץ בפרוץ המל 
שהקרח יכסה .את הדנובה) .הגרמנים
חמה".
השקיעו מאמצים גדולים ,כדי לצייד את
נמלי הדנובה הרומניים בכל המכשירים
מועצה מסחרית ליד הוער הלאומי
הגב׳ מרים פלמנבאים מלודז׳ ,רחוב ת״א .לבקוביץ ,הרצליה .רוזן ,רחיוב מו  הדרושים להחשת טעינת הנפט .אולם
• מחר ,בשעה .■ ,12תהיה במושב העוב 
לפני שנסתיימו ההכנות למשלוח הנפט דים ״צור משה״ (קילומטר  ,)101הנחת בהשתתפות ב״כ הסוחרים והאימפורטרים
השילוח־ ,8בהדר הכרמל ,מסרה לסופרנו ריה  ,9ת״א .שוארץ ,כפר־סבא .הבייבסקי,
ת ל -יא ביב ,יום א׳ ,לפנה״צ— .
נודע ,כי אנגליה וצרפת חכרו את כל אםן-הפנה לעשרים הבתים הראשוניים
בחיפה את  29דרישות־השלום לאנשים ירושלים .הבר ,ת״א .רומה פדגל׳ חיפה.
לפי הזמנתיה׳ פ .רוטנברג ,נתכנסה
האניות הרומניות המפליגות על פני ולבית-הכנסת .הטקס יהיה בנשיאות מ.
בלומברג ,ירושלים .יקובוביץ ושמיר,
דלקמן מלודז׳:
אוסישקין ,נשיא הקה״ק ,ובמעמד הרבנים ביום ו׳ לפנה״צ ,במלון "קכה דן" בתל־
בירמן ,רחובות .שמואל ליפשיץ ,ת״א .אבן־יהודה .מרקום ,פקיד .בעירית חיפה .הדנובה.
הראשיים וב״כ המוסדות .המוזמנים מת״א אביב׳ פגישה עם המרכז הארצי של הת 
ב,..בהרל ,ת״א .צבי ברייטשטיין ,ירו  הדומי ,ת״א .כגן ,רחוב מסדה  ,1חיפה.
מתבקשים להיות ביום ב׳ ,ב־ ,10.15ברחוב אחדות האימפורטרים .בפגישה השתתפו
שלים .ר .וינברג ירושלים (סטודנט) .ניימן ׳וציטרין ,ת״א .איטלסון ,ת״א .משפ 
פרץ .,ליד ׳ תחנת־האוטובוסים של השרון .גם ה״ה פרופ׳־בנינסון וא .מול.
גליקברג ,בשביל וינוגרד ,ת״א .ד .פרנק -חות רוסין ומזאה ,ת״א .סולאז ,ת״א.
בפגישה דובר על הצורך להסדיר את
( ,המושב "צור־משה" נוסד ע״י עולי
פירט .,חיפה .ד״ר גורלסקה ,ת״א .אלכם
שיפמן ,ת״א (מצוקרמן) .שייאר ,חיפה.
העיר צ׳נסטוחובה סבלה יותר מערים ל גד מ גי ח עולים כאש
■יון ,על אדמת הקרן הקיימת; לזכרו של עניני המסחר בארץ ,ביחוז‘ ע״י הסדר
גוטליב ,חיפה .הוידסלבסקי ,ת״א .יהודית
העסקן הציוני ,ד״ר משה קופינאם ד׳ל ,טי האימפורט׳ שמירה על מלאי הסחורות
נינדוב ,ת״א .טשסנבסקי ,רחוב דיזנגוף ,אחרות ,פרט לורשה ,שסבלה לא פחות.
סוף סוף הושג הסכם חלקי בדבר מש 
שמיה ציר סאלוניקי בפרלמנט היוני) .והגדלת המלאי בארץ .מר ו“טנברג רואה
לוחי המעבר של הנפט הרומני ל״רייך"
צורך לשתף את ארגוני הסוחרים וה־
ברכבת דרך שטח הכיבוש הסובייטי
אימפורטרים׳ ■במועצה מסחרית ליד הועד
בפולין .אמנם הסובייטים -דרשו תעריפי
הלאומי ,שתטפל בהסדרה הנחוצה.
נאומו של ד״ר ריגר אמש ברדיו ירושלים
זהב בעד ■שימוש הקו שלהם ,אולם המצב
ת ל-אב י ב ,יום א׳— .
במשך השבוע תהיינה ע *ד כמה פגי 
הכריח את הנאצים להסכים לכל התנאים.
בגליון הבוקר הודענו ,מפי עסקנים שות בין האימפירטרים ומר רוטנברג:.
בשעה חמורה זו לאדם חובת הצופים^ קבוצה של • 15.צופים וצופות מגוש הצו 
מחבלים עליך ,ותיקים ,על תכנית אפ״ק לעזרה ל״אשראי".
והנה צרה חדשה:
־ בכל העולם וחובתנו אנו ■בא״י היא לארגין פים הקשישים בתל־אביב את שןנת שרו
מרוע לא בעברית?
ברלין! במשך  10ימים פרצו •שבע דלי  עתה מיסרים לנו מחוגי אפ״ק ,כי תכנית
וללכד .את כל כהות הטוב שבנו כדי תם בחניתה" .הנואם ברך בהזדמנות זו
אנשים שביקרו במערכת התלוננו
את הקבוצה בחניתה -ואת כל הצופים קות גדולות במחסנים ,שהכילו נפט רו  זו הנה של מעונינים שהגישוה לאפ״ק.
שנוכל להלחם ברשע ובאגרוף המאורגנים
הבנק דן .כעת בחומר השונה שהוגש לו .בפנינו על המפרק הרשמי של עניני בנק
'• בעולם ולהתגבר עליהם״ — .אמר אמש בארץ באשר הם שם ותבע מהם לפעול מני .מיועד למשלוח ל״רייך"•
"דר טמפל גזלשפט"׳ השילח הודעות
נשיא הסתדרות הצופים העבדים בא"' ,בתפקידיהם באופן שיטתי ובמרץ .כן
והזמנות למעונינים יהודים על טופסים
ד״ר א .ריגר .,בנאום ברדיו ירושלים ,ברך את חברי •צופי א״י ,תנועת "יהודה
מודפסים אנגלית וערבית בל כד.
בקשר עם -מפעל חדש של התנועה הצו  הצעיר" באמריקה וציין כי יחד אתם
( 15.03לאלף) .תמותת הילדים ירדה רומניה וטורקיה חזמינו בא״י אגד רפואי
מתכנים כעת תכנית של .הקמת ברית
פית בארצנו.
מונח לפנינו כרך כרסתני זה ,שנמסר
בתי-החרושת לאגד רפואי בתל-אביב
״התכנית החנוכית הצופית — ציין צופים עולמית.
אתמול לעתונות ,והוא מחזיק למעלה מ־ 8.368ב־ 152.84( 1937לאלף) ל־6.403
וחיפה קבלו הזמנות גדולות ,המגיעות
ד״ר ריגר סיים בקריאה לנוער הצעיר
ד״ר ■ריגר — מסתיימת ע״י הגשמה ■מע 
מחמש מאות עמודים בפורמט גדול (רבע ב־.)112.05( 1938
לכמה עשרות אלפי •לא״י .ההזמנות .הן
שית ,.של כל התורה הצופית בשנה של יהמתבגר להצטרף להסתדרות ■לצופים
מספר היוצאים ( )193.417היה בשנת
גלשן) והמכיל סיכומי סטטיסטיקות ■ממ 
בשביל רומניה וטורקיה.
שרות ,למען המולדת .בשנה שעברה יצאה יואל הצבור הבוגר קרא ■להושיט לצופים שלתיות בכל השטחים לסוף שנת  1938 .1938גדול ב*126
הנכנסים
ממספר
קבוצת צופים מתבגרים להכשרה בקבוצת את *עזרתם במדת היכולת•
הספר יצא זה עתה לאור (באנגלית) ( )193.291ש־ 15.263מהם נרשמו כעד
משלוח הפרי בנמל הל-אביב
"מעין" ־ובקרית־ענבים ובשנה זו ■מקיימת
לים.
ונדפס
ישראל
ארץ
ממשלת
בהוצאת
תל־אביב ,יום א׳— .
לא״י
בדפוס עזריאל ,ירושלים (מחירו 500
האימפורט ירד
היום ישלחו מנמל תל־אביב  22אלף
לסר
ב־< 1935־15.903.666
מיל)•
תיבות פרי-הדר שיוטענו על שתי אניות.
בראש הספר ניתנת תמונה המראה  11.356.963לא״י ב.1938-
עא• שתי אניות פורקות  800טון מטען
הספר■ מכיל סטטיסטיקה של תוצרת כללי .הים סוער במקצת.
את :התפתחות הארץ בשנים 1938—1922
החקלאות והתעשיה לענפיהן ,האכספורט,
במספרים.

ברית עולמית של צופים ra-r

הופתעו החיילים הסובייטים במרחק של
 18ק״מ צפונית מפיטסמו על ידי התקפה
בלתי צפויה מצד הפינים לאורך של
 3ק״מ .מתברר' ,כי החיילים הפינים עטרי
פי אדרות לבנות ■נשארו בצפון ,בה ■בש 
עה שהצבא האדום ניסה בלילה הארקטי
להתקדם^ דרומה (באיזור פיטסמו נמשך

שבשבוע הבא יתהוללו קרבות מכריעים

יהודים חוזרים לבתיהם במנשיה

תל-א בי ב ,יום א׳. — .
בעלי-הבתים היהודים יהערבים

ב-

מנשיה אשר בסביבות רחוב ברנט ,ש״ס
ושוק ־היהודים בנוה-שלום ,פנו כדרישה
אל ,השלטונות שיוסרו כל המיתרסים
החוסמים

את

המבואות

של

יפו ותל־

אביב .היום חזרו ארבע משפחות יהודיות
לבתיהם במנשיה לאחר שעזבו אותם
בד 19אפריל .1936

הלסינקי( 9 ,רויטר)— .
הרוסים מתקרבים עכשו לאותם השט 

ניסו להעלות צבא בחון* הפיני ,הדרומי,
אבל עד עכשיו גרשו אותם הפינים ע״י
הכהות הימיים שלהם ותותחי״החופים.

חים בקארליה ,שבהם מרובים האגמים
על היבשה במיצר קארליה׳ והפינים השבויים מספרים ,שאנשי השבטים הקיר־
מחכים שם ,כשחם נשענים על ביצוריהם גיזיים ,שהרוסים שולחים לחזית הצפונית
העיקריים .עיקר המלחמה נטושה עכשו הם עלובים מאד בתנאים הקשים שבהם
בין הרוסים ,המתקדמים בהמונים צפופים .,הם נמצאים ,והחיילים הפיניים על מגל-
לבין פלוגות פיניות קלות-תנועה ,חמו  שים ,המשוטטים מסביבם כסיוטי“בלהות,
שות רובים וגולשות על מגלשים .הרוסים דעאו ^ומם לגמרי1 .

*

הרוסים גורמים קשיים
לסוזר־הטרנזיט הגרמני־הרומני
תקורה הגרמנים "להשיג דירבה קמרי־
גלם מרומנןה ,שיועברו אליהם■ .ברכבת
דרך שטח הכיבוש הסובייטי ^פך׳לין ,נת 

בדו כליל ,לאחר שהסובייטים הגבילו את
תעבורת העצים ושעועית "סויאה" ודור 
שים תשלום של  10,000ליי בעד כל קרון
שיועבר ■בחלק,הרוקי של הקו ,.ל

ל >

1
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כ^ו־כן למודיע רויטר ■מבוקארשט ,ש-
ד״ר.%קלוךיוס ,ראש המשלחת הכלכלית
הנאצית צרומניה 1,רוגז! מאד ,על שנכשלו
.מאמצי^להשיג כוויית גדולות שלח^רי-
דלק רך|$זות חשובה אחרת ברומניה.

נוסף לזה.?,הרי אסרה הממשלה הרומנית
להוציא ?חמרדמזון.י׳נ^רצה; ,

 1.ז ׳ 4
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האחים ט אך ה -.מספרום ב״פארי
סואר" על ביקורם בחדק ;הצדערב 8ופגיך

שתם •עם קצין צרפתי מומחה,־שאשתתף
במלחמות מרוקו׳  ,1914-18ובמלחמה •עם
הטורקים והדרוזים.
"מספר הדיביזיות שלנו שוה בערך
למספר הדיביזיות של האויב״ — אמר
הקצין הצרפתי .קו־הביצורים הרצוף מו 
נע כל אפשרות של ■היפתעה .הימים הטו 
בים של האסטרטגיה יחלפו ועברו ...התח-

קנדה עתידה לעזור לבעלות הברית
באופן ממשי:
א) ע״י הקמת היל־תעופה אדיר,
ב) ע״י אספקת חמרי גלם לבעלות הב 
רית בכמויות עצומות.
קנדה •הופכת למחסךהנשק והאוסם
של הקיסרות הבריטית .ייצור הנחושת
בקנדה מגיע ל־ 300מיליונים ק״ג לשנה,
כלומר — עלה פי  12לעומת  .1914קנדה
יכולה לספק • 250מיליון ק״ג עופרת בכל
שנה ,ייצור-הברזל בקנדה הגיע ל־2
מיליונים טון ,תפוקת הנפט — ל־ 7מיל 
יונים חביות .קנדה׳ שבתי החרושת שלה
מייצרים מכוניות בכמות שאינה נופלת
מן הייצור באנגליה ,תקדיש ■מעתה את
כל מרצה לייצור -תחמושת ואוירונים.

מושת שלנו שוה בערכה לתחמושת הגר-
ימנית ,וגם עולה עליה מכמה בחינות...
זה .שלשה חדשים שהתחלנו במלחמה מו 
זרה זו ,והזמן עובד לטובתנו .חיזקנו את
עמדותינו .פוטנציאל ההגנה שלנו ■מתפתח
ביתר מהירות ,׳מאשר הפוטנציאל של
התוקפנים ...פעמים נדמה לי ,שחזרנו
כש״הבושים"
לתקופת אוקטובר 1918

(הגרמנים) כבר נסוגו מאדמת
וכבר היו נטולי-כח להרע".

׳ר

צרפת,

 13חברות מפורסמות בקנדה ,ביביהן
— "חברת המכוניות והיציקה"" ,חברת
הפלדה הלאומית"" ,וויקרס הקנדאית",
"פליט איירקראפט"" ,פיירצ׳וילד" ,תע 
שינה את כל המאמצים ,בכדי לבניות
אוירוגים בכמות גדולה• נשיא הקארטל
האדיר הזה הוא פול סייז .אדם בעל מרץ

כביר ,שבא עכשו ללונדון ונשא ונתין ■עם
הממשלה הבריטית .חוץ מזה ,תספק קנ 
דה כספים לבריטניה .קנדה כבר הקציבה
 35מיליונים לי״ש לצרכי המלחמה• בהח־

'-•4

רימה את הרכוש הגרמני -בשטחי קנדה,
הרויחה הממשלה  10מיליונים לי״ש ,מן
הסכום המוקצב .יוצא ,שהגרמנים בקנדה
יסייעו שלא ■מרצונם לנצחון בעלות הב 

רית.

הכוונה,

כנראה,

למדינה

צפונית

ולא

, 4

דרומית.

*
המשלחת

הגרמנית האחרונה

ב

מוסקבה רכשה עורות־תיש בסכום
של שנים וחצי מילית לי״ש .עתוני לונדון
המוסרים על כך מכתירים את הרדיעה:

"נאצים

•בעור

תיש".
*

מיום פרוץ המלחמה׳ הציל "השרות
הבריטי להצלת חיי אדם בימים"
שבעה אנשים ליום בממוצע .המוסד
המלכותי לספנות חילק בשלשת •חדשי-
המלחמה כ־ 3000לי״ש בתור פרסים למ 
צילים ותמיכות למשפחות הטבועים.'.

»

ווירוויניה
ה רקדנית  .האיטלקית
רותח ,הידועה ביפיה ,נידונה לחמש

&’ורג׳ מ .יםמית ,בן ה ,39-נימצא

שנות מאסר ולאיבוד זכויותיה האזרחיות

בחפירה אחת עם בנו ,בן וד,19

ע״י בית-הדין הצבאי בז׳נ^ה בעוון הש 
תייכותה לארגון מרגלים מסונף .ידידה
רוג׳ר יואל נידון אף הוא לשלש שנות-
מאסר .שניהם הודו בגניבת מודלים וציו 
רים מבתי-חרושת לתעשית־נשק בשויי-
צריה י "לטובת אחת המדינות השכנות".

"אי־שם בצרפת"■ .מר סמית-האב היה
במלחמה הקודמת "החייל הצעיר ביותר

בצבא הבריטי״ .גילו האמתי ה*ה אז ^,1
והוא הסתירו ,כדי להתקבל ־לצבא .בנו,
ג׳ק'. ,הולך בעקבותיו ובעקבות יתד בני

משפחתו ,המצטיינת בפטריוטותה.

*

