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הוגרלו משחקי הגביע ל־1940
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 tאצטדיון !
סבורים אנו ,שאין עיר גדולה בעולם ,שלא
יהיה בוז אצטדיון מודתי לצרכי הנוער
ואגודות זוםפורמ שלה .מובן ,שבכל עיר
ועיד בעולם בשבש חאצטדייו
מץרכה לתחרויות-ספורט רפרזנטטיביות,
ולשמוש יום-יומי רגיל• .יש גם כמה
•
מגר&י-ספורט אחרים.
את ההפך מזה אנו רואים בתל-אביב.
לא פעם שבעגר מפי זרים ,שתל-אביב
עולה בממון המיה המודרני ,והמהלך
הח זעוירועי על הרבה ערים בעולם?
עי*
אבל מבחיבה ספורטיבית יש לציין ,לצע-
רנך ,שתל-אגיב היא עיירה קרתנית קט
נה  :אין םר« .לא !מגרשי ספורט ,לא ברי 
כת שחיה ולא אולמים ספורטיביים.
אמנם יש בת״א אצטדיון ,שבמותיו
נבנו באמצעי תנועת המכבי ,וכך ;נוצר
נם מסלול הריאה§ .בל כל זה נוצר
עתי לפני חמכבית הראשונה .אח״כ עשו
זעם פעמים אחדות תיקונים ,שלא הוש 
למו ®מת ימחסור ככספים .גרוע ביותר
 .זצא 9עם מצבה של מגרר חמקיפה את
האצטדיון ,עד שאפשר למכנס לתוכו
מכל הצדדים ללא מניעה’ .
 ,בכלל עושה האצטדיון כעת רושם רע
מאד? וכל זה — משום שתנועת המכבי
אינה מקבלת תמיכה ,בכדי לתקן את

;
בדק !!אצעריון באמצעיה היא.
של האצטד< גורם לכך ,שבמ
קום להכניס רווחים לאגודות-הספורט,
נוירם להן גרעונות.
כך ,למשל ,בשבוע שעבר ,כשנערכה
באצטדיון התחרות מגדולה ככדור-רגל
ביו בית״ר והמכבי ,שנוכחו בה כ5000-
איש ,מרי בקופה נתקבלו בעד מכירת
הכרטיסים רק  50לא״י .אילו היו 5000
איש משלמים כולם  3גרוש .לכרטיס
בממוצע ,מרי מכירת הכרטיסים צריכה
מיתה להכניס לא מהות « 15p-לא״י. .
הטיבה למיעוט התכנסה היא ,שהאצ 
טדיון הוא מוזנח ומופקר וגדרו פרוצה
לכל עובר.
ההנהלה האחראית של המכבי מוכר 
חה לאחוז באמצעים ,בבדי לקבל מן
המוסדות המתאימים את הכסף לשם תי 

קון האצטדיון.

f...

א .אל.

בליל הסושי 4 ,לח .ז.׳ התקיימה בכית
"הדפה ע״ש נתן וליבח שטרי
*
הבריאות
אוע ,הפתיחה החגיגית של הסמינריון
להשתלמות בחגדך הגופני ,המאורגן ע״י
* הועד
המחלקה להכשרה גופנית של
ובית הבריאות — בנוכחות
באייכח המוסרות ,ארגוני הספורט ,אר 
®,י ההתעמלות רי 43המשתתפים
*
גוני
בעמינורון.
' ■מנהל המחלקה להכשרה גופנית ,ד״ר
ע׳ סימון ,יפתה בציון נחיצותו של
מפעל הכשרת המדריכים ,שבן צריך
המדריך לשמש לדוגמא בפעולתו .קצר
הזמן של הסמינריון ועל משתתפיו להת 
אמץ ,שיפוקר ממנו את התועלת המרובה

ביותר .הוא פייס כהבעת תקוה׳ שהסמי-
נריון ישמש התחלה לבית״ספר לחנוך
הגוף.
* -רוברט סימון ,מנחל המחלקה
"׳זי״ר
להיגיינה בבית-הבריאות׳ ברך בשם מוסד
הז ,והזכיר שגם הכנוס לחנוך הגופני,
מהאדים במסגרת שבוע הבריאות ביזמת
בית הבריאות "הדסה" ,שמש כאחד הי
גורמים ליסוד המחלקה להכשרה גופנית
של הוער הלאומי.
מר י .אלוף ,המפקח על חחנוך ח-
ה^פגי בבתייזחספר ,ברך בשם מחלקת
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למשחקי הגביע נרשמו  24אגודות " )3הפועל? ראשון לציון נגד "מכבי
*
ומניהן  4קבוצות .אנגליות .כראוי לצ חכה״ פ״ת" )4 .מכבי" רחובות נגד "דגל
יין' שבין האנגלים נמצאת גם הקבוצה ציון״ ת״א )5 .בית״ר ת״א נגד "•מכבי"
הצבאית מחיפה ,שעומדת בראש הליגה ראל״צ■" )6 .מכבי" חדרה נגד צבא דחו 
’החיפאית ביתרון גדול .ההתאחדות האר סות., )7 .הפועל״ פ״ת — נגד "הפועל"
צית לכדורגל קבעה ,ש־ 7הקבוצות של חדרה" )8 .הגה" ת״א נגד "אגד" ת״א.
ליגה א׳ אינן צריכות לשחק בסבוב חפשית" :הפועל" רמת־גן.
לסבוב ב׳ הוצאו הפתקאות כדלקמן:
חראשון .ההגרלה לסבוב הראשון היתד.
ליתר  17הקבוצות.
 )1המנצח מ־ 5נגד המנצח מ־)2 .6
 )1הבטריה חיפה נגד צבא חיפה .המנצח מ־ 2נגד ״הפועל חיפה" )3 .הכח"
 (2״הפועל״ רעננה • נגד צבא רמלה .ת״א נגד ״מכבי״ ת״א )4 .המנצח ra

נגד ״מכבי אבשלום״ פ״ת" )5 .הפועל"
ת״א נגד המנצח <מ" )6 .3-הפועל" רמת-
מ, )7 •8מכבי" נס-ציונה
גן נגד המנצח *
נגד המנצח « )8 .4-המנצח מ־ 7נגד
"הפועל" הרצליה.
בסבוב השלישי משיקים  8המנצחים
 4משחקים .הסבוב הרביעי הוא חצי-
הגמר עם שני משחקים .ובסבוב החמישי
יהיה הגמר.
משחקי הסבוב הראשון יתחילו ב־20
ביגואר.

משחיהי כדורגל בכל הארץ
מכבי רחובות  -מכני ת״א )0:1( 1:2
רחובות :ברגר? אריה ,צבי? אב 
רהם ש" יעקב ג ,,יוסף :אברהם נ,.
יעקב יר /הרצל׳ אברהם מ ,.עמיקם.
ת"א :סידי א׳? שלום ,׳סינקח? פוקס,
■מכלים ,יואל; אלמביק ,בית הללי ,נויפלד,

רבינוביץ? דדמפה ,יוחנן׳ רייך? שולמן,
׳ דוקטור ,בוצ׳קה ,מאיר ,נודלמן.
ה&ועל רעננה :שמואל? ליסמין
ב׳ ,הולצמן? צרה ,פורמן ,ליכטין א׳?
כץ ,מנחם ,שנבל׳ וקסלר ,איזראלי.
המשתק נערך במסגרת חגיגה ספור 
טיבית ברעננה .עד ההפסקה מחזיקים
המקומיים מעמד ות״א יכלה להעביר רק
שער אחד ע״י בוצ׳קה .אחרי ההחלפה
קבוצת רעננה עיסה ומוכרחת לקבל עוד
 5שערים .דוקטור מבקיע את השער
'׳השני ראח״ב בוצ׳קה  3ואת האחרון יורה
שולמן .הפועל ת״א בצורה טובה ,אבל
הקשה עליהם המגרש הגרוע .ההגנה וה
י רצים היו טובים מהחלוצים .בקבוצת ’
רעננה בלט השוער שמואל .גס הרץ
המרכזי סיכמו והחלוץ האמצעי שנבל היו
טובים.
ד!פ1על וס[.-לצין-1ןןפועל פתח-תקוה

סידי ב /יונה.
מגרש ■מכבי רחובות 600 .צופים .שפט
f
׳ גלטוור.
מיד עם ההתחלה עוברת רחובות ל 
התקפה .מכת־ראש של הרצל נוגעת
בעמוד .ת״א מעבירה את המשחק למרכז
וימשם ■מתחילים לתקוף את שער רחובות,
אולם הגנת רחובות איתנה ואינה משאירה
לחלוצי ת״א אף אפשרות ידיה .התקפה
נמרצת של רחובות נגמרת בדקה ת־20
בשער שמבקיע הרצל מתוך מהומה לפני
השער .אחרי ההחלפה נמשכת התקפת
רחובות ובדקה ה 25-מבקיע הרצל שער
שני ממסירת עמיקם .ת״א פותחת בהת-
פה נמרצת ועזה׳ שאמנם מסתיימת בשער
יפה ע״י מידי ב׳ בדקה ה .40-את יתר
ההתקפות של ת״א ישמח לאל הגנת רחו 
בות ,וביחוד השוער ברגר .המשחק מס 
תיים ב״ 1:2לטובת מכבי רחובות .אצל
ת״א הצטיינה השלישיה הפנימית של
החלוצים .אצל רחובות הצטיינה ההגנה,
אבל גם יתר השורות שחקו טוב.

)0:4( 0:5
אכיכה ראשון  -הפועל ג׳ ראשון

הפועל ת״אי _ הפועל רעננה )0:1( 0:6

בית״ר נתניה  -הצבא)1נתניה )0:3( 0:4

המשחק ברעננה 1000 .צופים .השופט
קלין.
מליקה?
ת" א:
הפועל
בקשי,

על מגרש בית״ר נתניה .יורי השע7
רים :קורט ופנחס.

מחנוך של הועד הלאומי ,ואהל למשתת
פים׳ שבגמר הסמינריון יובל לברך אותם
בהצלחה רבה.
בשם ועד׳ מכבי־בר-כוכבא ירושלים
מברך ראשו .מר ליברמן .את הסמי 
נריון כשדח־הפעולה המשותף לבל הזר 
מים ,בדאגם לחנוך הגופני של הדור
החדש.
נקראו מברסות בכתב מאת הסתדרות
המורים העברים בא״י ומסניף "הפועל"
ירושלים.
בגמר הטכס החגיגי התחילה הפעולה
בהרצאת הפתיחה של מר ברוך בג על
הנושא., :תרבות הגוף בארץ" בלוית
פילם .הסברתי ,שהוכן ע״י המחלקה
להכשרה גופנית.

מ בינואר משחקן גומלין
ח מכני ובית״ך ת״א
בשבת הבאה ,13.1.40 ,תתקיים באצ-
טד״דן המכביד .תחררת־־גיימלין ביד בית״ר
ת״א — מכבי ת״א א .,ההתעניגות למש 
חק זה רבה .המכבי בודאי ישתדל לכפר
על הפסדו ,בעוד שבית״ר ירצה להוכיח
ישוב פעם את יתרונו.

— סליחה אדוני? — שאל השוטר.
— הו ,לא כלום.
קריכן מזג לעצמו גביע יין שני ■ובא־
שר נשא את עיניו הבחין ,כי השוטר
מסתכל בו.
— מה אתה נותן בי את עיניך ? הרי
תפקידך אינו לתקוע בי את עיניך בלי
חרף! — קרא כמעט בצרימה — .עליך
לשים עין על מרפלי ולצפות לו .אי 
לי היו עיניך מכוונות אל הדלת ,היית
ממלא את תפקידך ביתר דיוק.

מנעול חדלת התנתע ,וקריבן
אחור בבהלה לעבר הקיר.
גץן נכנסה לתדר,
 —.להיכן ,לעזאזל ,נעלמת את? —
שאל •ק ריבן.
— צר לי מאד שלא הייתי כאן בשעה
שצלצלת .היתה כאן התרגשות כללית
כקו ,עד כי אני...
— תובל לצאת מן החדר — אמר
קדיבן לשומר ראשו .ומיד מהר להוסיף:
■קיי *
*
**■ אאא
לי אדוני? "׳יי שאלה — אבל אלי תסתלק .ימוטב שתהיינה
,
פנימה.
בראשה
וןקזז
וויתרה,
עיניך פקוחות.
 ..הלילה.
■״
*
השוטר יצא .קריבן נטל .את ידיה
— ובכז מרוע אתה מצלצל?
הקרות של ג׳ון •בכפות ידיו התפוחות.
"יי אני מאלצל לבב׳ סדים.
׳— אני כל כך שמח ■שאת כאן .אל
~ וב ,םרי 0נעדרה מ? המשרד זח תעזבי אותי .בשם אלקים אל תעזביני.
— לא אעזוב אותך — אמרה ג׳ון במ
,
כבי עאה ,בעניו פרטי ,בנראה.
׳יי■ מלווי אותה המו מיד כבואה.
"
נוחה• .
— הוא ירצחני• ־אני יודע שירצחני'
*״ ■ טח■ 8״״  ,עניואז בנעיעות .עסק.
׳
הא«ל לעשות משמו למען אדוני.
■ ■
נפש.
■ך תוכלי להסתלק מכאן במהירות
— לא ,לא .המשטרה תמצא אותו.
; — הוא יותר ערום מן חמשטרה .הוא
׳•ואפמייח■ ..
«/׳ תיהרס נשפה באפה .מאז שהיא נשבע ,כי ירצה את כולנו ובודאי יוציא
עו^דח בערוהו של מד קדיבן התפתחה את מזימתו לפועל .אפשר שאני השני
ש סולנית וו גאפח .זי היתה בתור
 1פה
*
היממקו עה יפלה לבטא אח שאט־י
— «ח •עשיתם לו ■ שהוא שונא את0
בי  WWהאובים לא גחמה לגי  .כל־כך ז
קייבן הסתכל בג׳ון בהבעה מחציי
וסלל פה  mבלעה׳ הדלת נסגרה
אחריהן
תה ערמומיות• ומחציתה טמטום וכל תוי
כלבה זקנה וחטמה בבל — רגן פניו כאילו ■התארכו בין-רגע^
*,
דבל
— לא עשינו דבר .לא עשינו
י
___,
_
קריבן.

נסוג

)0:2( 3:3
בחצי הראשון יד המקומיים על העל 
יונה ומיטנר מבקיע  2׳שערים .במחצית
השניה מצליחים האורחים להשוות את
התוצאות .מיטנר מבקיע עוד שער ומאיר
מפתח-תקוה את כל השלשה.
הפועל ב׳ פ״ת  -הפועל ב׳ ראשון

משחקים כחיפה
תותחנים חיפה-הפועל חיפה )0:1( 1*3
מכני חיפה-נר כוככא חיפה )0:0 1:1
דגל ציון חיפה  -מכבי צעיר ’חיפה מס

מבני נס-ציונה “ -גל ציון ת״א
)!:1( 1:2
על מגרש מכבי נס־ציונה .בחצי הרא 
שון הכוחות שווים .כל צד מצליח להע
ביר שער אתד :דגל ציון ע״י נחמן ומכבי
ע״י שניידרוביץ .בחצי השני בלט יתרון
המקומיים ושניידרוביץ מצליח להבקיע
אתשער הגצחון .המעחק נפסק בדקה
מצו שחקני דגל ציו׳ן
*
ה 40בגלל־אי-ציות
*
לפקודתו של השופט פלדמן.
טכני הרצליה  -בית״ו נתניה
קבוצת בית״ר לא הופיעה והמשחק
שעמד למערך בהרצליה ,לא יצא לפועל.
הכח ת״א  -הגה ת״א
משחק זה מיה היחידי שעמד למערך
השבת בת״א .אך לא התקיים בגלל —
ח יו ס ר כדור .אכן גם לזה הבענו!
פורר  -בר-כוכבא עתיד קשישים

.,נר-כוככאעתיד^-נני יהודה שושן

)1:3( 1:5
את השערים הבקיעו רוזנבלט (,)2
אהרון ( ,)1בורין ולקוסטה .לטובת בני
יהודה — לוין.
הצבא בחדרה  -מכבי הדרה )0:0( 1:2
■על מגרש מכבי חדרה .המשחק מענין
וממיר משל הצדדים .י ש לציין שבקבוצת
מכבי נעדרי  4שחקנים של קביצה א׳.
את השער היחידי לנוובת מכבי הבקיע

מו $ומת־מ-סנני ומה-ג3 :־>0:1( 0
נ׳ ו״נ  -טכני נ׳ ו״ג )0:0 0:3
תל «יון ג׳  -ו«ן< שטר  3:3מ)1:
שפועל עליד - .תל ציון נ׳ )0:1( 1-.:2
המשחק נפסק  5רגעים לפני הזמן
לרגל הקטטה שפרצה על המגרש.
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כדור־
כדור-הסל הולך וכובש לו חוגים של

כדרר״יד
!מכני אבשלום m

מסמר הליגה בהוקיי
מכבי ח״א 1:3

a:n

על המגרש ברח ,בזל .המשחק שמ 
הוה את מסמר’ הליגה התנהל בקצב
מהיר והיה ■מעגין מההתחלה עד הסוף.
בחצי הראשון הכוחות שווים .בדקה ה־5

קכ&נ $ה«שטרר"

(♦)2
»
־

־

י'

משפרה ■נריפית  -ינר״בוננא m

וקמטים רבים נקבצו מתחת לעיניו.
הוא סיפר לי ,שישב באחוזתו במרחק
כשהחלה
מו/לסינקי,
אחדים
מילין
ההפצצה"
מיד אץ במכוניתו העירה .בראותו,
שחנותו שלמה ,ושש עוזרותיו הצעירות
חיות ובריאות ,הוציא משם את •נשים,
הילדים והזקנים במכוניתו.
שני ימים ושני לילות רצופם אץ
במכוניתו על גבי השלג הבה ושוב
והעביר יותר מ־ 200נפש למקום בטוח.
לפני המלחמה חילק נודמי את זמנו
בין חנותו לבין משרדו ,ימשרד למכירת
נכסי דלא ניידי .דוא פתח את חנותו
לפני  6שנים ,על חשבון הכסף שהרויח
בתור אלוף הריצה .את הריוח מן החנות
השקיע כנכסי דלא ניידי ופיתח עסק
גדול.
יש לו כיום שני בלוקים של בתים
בפרברי הלסינקי .כשפרצה המלחמה,

השגיח נורמי על אחד הבנינים האלה.
אותו המרץ ,שהצטיין בו נורמי ,בה 
יותו למלד האולימפיאדות ,איפשר לו גם
להיות למלך המסחר .את כל עסקיו
בנה הוא בעצמו .שאלתיו ,מה יהיה גורל
עסקיו ,אם יגוייס לצבא .והוא ענגי:
"איני יודע .הדבר איננו חשוב".
שאלתיו ,אם שבידיה צריכה ,לדעתו,
לעזור לפינלנד.
"סבורני ,שכל אחד צייד לעזור לנו.
שמחים אנו על אהדת העולם ועל תמיכ 
תו המוסרית ,אבל בתמיכה מוסרית בל 
 .בד אי אפשר להפציץ את הרוסים".
השארתי את פאוו בחנותו .הוא לחץ
את ידי בכח רב ,שסתר את עייפותו
החיצונית .בפתחי את הדלת ,ראיתי פל-
קאט — ועלץ איש חסון העובר בדיצה
את העולם כולו .האיש הוא — פאוו
נורמי ,ועל המודעה היה כתוב" :משחקי
האולימפיאדה ,הלסינקי 1940״.

בצורה שכזו :מפקד ארצי :צבי נשרי.
מזכירות וקשרים עם מוסדות :חיים כוד
ניב .תרבות והכשרה :יקיר וינשטיץ.
חינוך גופני :דוד אלמגור .מרכז ארצי:
יקיר וינשטיין .הכשרה :יעקב ניימן,
יחיאל לרמן .חינוך חזדרכה :אל• מר•
גובסקי .ספורט שימושי :אל .זידאב.
ב״כ ה• ט .א :צבי נשרי ,ד .אלמגור.
באי־כח !מפקדת ״משמר המכבי :ד .אלמ•
גור׳ אל .זיו־אב .מזכירות ליום המכבי
הצעיר בזמן הכינוס :צבי נשרי ,ד .אל-
מגור וא .זידאב.

מושכת בשרוולה .זה היה פלינדרס אשר
ל •של ג׳ץ.
דה
*
תחב פיסת נייר
קריבן דר ב״ברקלי סקואר" .לפני
צאתו את המכונית דרש מן השוטרים
לבדוק את המדרכה ואת המסדרון ,אם
אין שם איש אורב ישם .אחרי-כן התגנב
כארנבת לתוך הבית נצמד ביאושו לידה
של ג׳ון.
כולם עלו במעלית וקריבן עומד בת 
ווך .אחד השוטרים נכנס ראשון לדירה
ובדקה .השני נשאר בחוץ עם ג׳ון וק-

לנוח• הרי מחר יחיה ראשך כבד עליך

מסתכל הה בעינים מימיות — .כנראה

בעופרת;
— אתם שניכם תוכלו לשבח בפרוז 
דור — .קרא קריבן — .אולם ראו נא,
אל תגמנמו .ברגע שאצעק תכנסו חנה
מיד.
חדלת נסגרה אחרי השנים .קריבן
הדליק את הרדיו,
*
תאי
— אני רוצח ברעש ,שאון ואור.
רי גם את המנורה הזו ,בפינה .הרי אמר
תי לאותו אידיוט להדליק את כל הם•
המגורות,.
אבל ..מיד כאשר הרדיע התחמם
מהר לכבותו.
— אם נקשיב למוסיקה הרי לא נש 

שאת שכורה .כי כפי שאת מדברת אפ 
שר להשיב׳ כי אח מעריצה נובלים.
— אדם הרומס ברגליו את הכל כדי
להגיע לפסגה איננו נוכל .הוא גפולייון.
— נפוליון? אף אני כזה .אילו רק
ידעת כמה אני חסר רחמים .אכזרי יותר
מן השד !בעצמו,׳
היא הגישה לו כוס נוספת ואמרה:
— ברגע .שראיתיך חשבתי מיד ,הנה ,הג 
בר האידיאלי.
־ -אילו היטבת להכירני היית נוכחת
כמה אבי אכזרי ,כמו ...כמו ;,..התופת
בעצמה .מה את חושבת ,כיצד צברתי את
כל כספי?
— כיצד? — שאלה ג׳ון בסקרנות.
— היית רועה לדעת? — עיניו הכי
היקו.
— הרי אמרתי ,כי אינך נותן כי
אמון.
■ — •אני■ מאמין לד בבל לבי ,יפתי.
אבל אץ זה רק סודי אף .זה הוא אף
סודם של מרק פימרם ושל .פרטרית/
,ואף .ע>ל אלים — .י עיניי'נפקחו לרווחה...
— הדי׳ יקזוו — גנח — .לרגע הסחווי
את מרפלי.
את .רעתי• מאלים .שכחתי
מנוחת מד
ג?ן השתדלה י לשמור י
י.
‘ .שה:
, —. ,כעתון היזם כתוב כי מרפלי הוזה
הזיות ,כל אתם גזלתם ממנו את עתונו,
את ה״אקו".
— הוא ירצח את כולנו — ,ילל
)
קריבן■ — .איחד ,אחד ...כ" :כזבובים ,הוי
אלי ,אינני רוצה למות!
— אנא שפר לי — לחשה גץן— .
האם באמת ׳גזלחם ממנו את הממון?
—זו היתה המצאתו ורעיונו של מדק
>פיטרס .רעיון זה וולד במוחו׳ ואנחנו,
השאר ,רק .,.רק...
קול צלציל חד :.קרען קפץ ממקו  ,
םיז חמ״סקי ושעד :
ו,
*
מי ומכוס נפלה
על הארץ.
(עוד יביא)

,
,
ריכן•
— בדקת את צל חדירה? — שאל

קריבן בדאגה רבה.
— כל פינה .לא הנחתי קרן זוית אחת
למקום מחבואו של י עכבר ,אדוני.
— הדלקת חשמל בכל החדרים?

מע את קול צעדיו .הוא י.תג3ב כקלות
רבה מאחורי גבנו .את אינך שותה יין?
— אני אינני כמוך׳ חוששתני כי אש 
־ כן ,אדוני.— ומה בדבר החלונות ? אפשר שאחד תכר — .היא מזגה לו עוד כוס.
הוא לא שיער כלל ,כי כבר השתכר.
מחם פתוח .עלינו להזהר.
השוטר נאנח — :אלך ואראה ׳שנית .ג׳ון הניחה .־כר למראשותיו.
— את נחמדה .היי אדיבה עמי.
קדיבן קרא אחריו — :אל תשכח
להסיר את הוילונות ולכסות יפה את כלי
— אני מחבבת אותך מאד — .אמרה
ג׳ון .והרגישה גועל נפש לשמע ד;.-
.
החלונות. .
ריח• — אבל אתה אינך נותן .בי אימון.
אחרי; רגע קל חזר השוטר.
וחושבני שאין אתה אותו טיפוס ■של גבר
— תוכל להכנס עתה לבטח ,אדוני .־
החביב עלי.
 -.לך אתה ראשון — ענה קריבן.— אל תחיי  ,שוטה .יש רק סוג אחד
הוא רצה להיות בתייר תמיד וכולם
הגון.:מי שיש לו כסף .לי •יש הרכה
נדחפו ככניסה.
.
בטרקלין המפואר מהר קריבן להניח כסף.
את כובעו ואת.מעילו על ספה ולמזוג.
— אני מעריצה גבר — אמרה ג׳ון—,
יין לעצמי .הוא שתה■ שתי כוסות כבת שאין .לו מצפון ,שאיננו מתחנן ומבקש
אלא נוטל. .אדם המוכן לרמות ולשדוד
אחת לפני שהגיש :משהו לג׳ון.
— אינני יכול להשתכר .אני שותה ולהשיג אח מבוקשי׳ הרואה אח החיים
ושותה וללא הועיל .אני רוצה להשתפר ,כמלחמה אתהה-ו׳חוא חסר רחמים ביח 
לשכוח" אבל איני יכול ,אגי רואה לפ  סיו עם בני אדם .,פעם חשבתי שאתה
ני עיני את גופתי של אלים• חושבני כזה .ולכן מצאת חן •בעוני ,.אבל■ עב-
כי גרמי זדה חתוך ,שכן דם רב שתת שו ..אינני בטוחה■ בזח ואפשר ■שאתה
כזה ,אבל אינך נותן בי אימון .אחה מס
0ביע4
מן מזגה לו יין — .אמנם תשתכר תיר ■את אופיר חאמתי ממני.
אדוני אם תמשיזי .כן• — ,.אמד אחד  .היא זמרה בעד.נשימתה .תאם הצלי
השב אשר הז 38על אודותיה,.
השוטרים פנו להם דרך למכונית השוטרים .והסתכל בנזיפה בג׳ון — .חה בדבריה ? האם הוא שכור למדי ?
— אינני מבין דבר — קרא קריבן
הדולנדרויס ,יג׳ון הרגישה ביר מזוהמת אני במקומך ,אדוני ,הייתי שוכב קצת

&נני שי®? י »!?$■$-חיפה
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•

המעחק נערך בפתח-תקוה והיה מע 
ניין למדי .במשך כל הזמן התנהל משחק
שוה משני הצדדים .אולם ד,קה אחת לפני
הסוף הצליחו הפתח-תקואיס להבקיע
את שער הנצחון .חלוצי "בר־כוכבא"
שחקו יפה מאד .את השערים לטובת
פ״ת הבקיעו זלצר ( )4ושפירא (,)1
לטובת ״בר-קוכבא״ שפייאד  ,)1(,.באום

מעביר גרדה שער לטובת בר-כוכבא וב 
ה 20מצליח מכבי ע׳^י שיין להש 
דקה *
וות את התוצאה.
בחצי השני ספתיע בר-כוככא מזתי
קפה עזה שבתוצאתה ■מעביר לרפלד 2
שערים ומביא על ידי כך את הנצחון
לקבוצתו.

■למח הוקיי בחיפה

-

נר-כוננא עתיר ח״א cd 4:5

כר-כובנא עתיד ב- ,
המשחק & ר׳וזקיי&־ גגלל

האגדות על אלוף־הריצה

השמעת ? .האיש הוא •מטורף .חיא תאה
חזיות .כל המטורפים חוזים הזיות ■שו 
נות.
— מוטב שתשתח עוד מעט — אמרח
ג׳ון ■בפנותה .אל ארון המשקאות.
קריבן הלך בעקבותיה ,דורך כמעט
על עקבות נעליה .הוא חשש לחשאר יחי
די אפילו לרגע קל.
— חני לי כוס גדולה — .דון מלאה
את בקשתו.
— ■שלחתי את הנער לקנות שני כר
טיסים להצגה — העירה בהגישה לו את
הכוס׳ — אבל חן לא תרצה ללכת
לתיאטרון ביום מותו של אליס.
ידו של קריבן רעדו ואפר הסיגריה
נשר על המרבד.
— בודאי שלא! חן לא אהיה בטוח
בחיי .בתוך קהל רב ,הרי הכל יכול לק 
רות .הוא יכול להתגנב מאחורי ,ולת
חוב לי סכין .בגבי ולהסתלק לפני שאפ 
נה לאחורי .להיות בקהל הרי זח מסוכן
בדיוק‘כמו לחיות בודד לגמרי .לא או
כל ללכת לשום מקום או לעשות דבר
עד .אשר יאסרוהו.
— אינני חושבת ,כי המצב הוא נורא
כל-כך .אם רק יעזוב את מקום מחבואו,
הרי יתפ,׳} מיד ע״י המשטרה.
— את בטוחה בזה .אבל אני ירא,
אני ירא מאד ,ג׳ון ,לא נשאר לי אלא
להתפלל לאלקים.
— אבל חן .לא תוכל להשאר כאן
כל הלילה .עליך ללכת לביתך .השוטר
ילוח אותך .גם אני אלך עמך ,אם תר 
צה.
1
— האמנם? — קרא בשטחה׳
ובצאתם מן המשדך צעדי׳שרטר אחד
;לפניהם ושוטר שני מאחריהם .הם עברו
במסדרון ׳ בקרבת חדרו של לורד נואל.
מ
*
ה
הוא הסתכל בפניה של ג¥ן .לא
כל צויד בטלים• פניו הביעו את הסחי

ממכני מעיר  -עמל• מעין

9:29

המכביה
השבת נערכו באיצטדיון
בת״א תחרויות גדולות לנוער בבל ענפי
התחרויות סודרו
האתלטיקה הקלה.
מטעם הועדה לאתלטיקה קלה ובאירגון
טיפלה אגודת "מכבי הצפון" א .,השתתפו
קבוצות מנקודות שונות בארץ ,ביניהן
גם קבוצת" .מכבי" ממגדיאל ,ששלהוז
זו הפעם הראשונה משלחת לתחרויות.
יש להצטער על שחברי "בר-כוכבא-
"מכבי רחובות ו״מכבי" ראשון
*
עתיד",
לציון לא מצאו לנכון להשתתף בהופעה
ן
חשובה זו.
ארגון התחרויות היה מוצלח ואין
מהתוצאות הטובות יש לציין את זרי 
קת הדיסקוס למרחק של  38.79מטרים ספק׳ כי הועדה לאתלטיקה קלה עושה
ע שטיל (&,כבי" ת״א) וקפיצתו של את כל המאמצים להרמת דרגת הענף
י
*
ורץ ("מכבי" הצפון" ת״א) למר׳חק של באגודות השונות.

נודמי מציל  200אי
לאחר שהופצצה הלסינקי ע״י הרו 
סים ,סיפרו הפינים על מעשי אחד מג-
הריצח
אלוף
בוריהם ,פארו נורמי,
למרחקים.
"פאוו ׳ראה' את המטוסים הרוסים מעל
הלסינקי — ומיד רץ להזית המזרחית,
שאל מכונת ידיה מאחד הגנרלים ,חזר
להלסינקי ,כשהמפציצים הספיקו בינתים
לעבור  10יארדים•
"הוא קלע ממכונת-היריה במפציץ
והדליקו באש ,רדף אחר האוירון הנופל
 10מילין ,עד שהאוירון נפל ,ולקח בש 
בי את הטייסים הרוסים".
*
בחנות־חב
כשסיפרתי לפאוו ,היושב
גדים שלו בהלסינקי ,את הדברים האלה,
הכחישם הוא בכל תוקף ,־־ כותב סופ^ו
של "דיילי אכספרס".
קשה לתאר ,שאדם זה ,הנשען עתה
על דלפקו ,היה לפני עשר שנים אביר
האתלטים בעולם .הוא הזקין בלא עתו,

השבוע : 8.30 .״השמים בינואר״ nW ,מאת
דוד זכאי :845. .תזמורת האולפן של שרות
מננ עבריות אופוס 12
נות*
הרז כארץ.
ו*
(ן .קריין)? שלוש יעיריות אופוס ( 39ק.
קרי)( .א) עלה אלגום )5( ,שיר ערש( ,ג)
רומנססד ולס מפרחים (צ׳ייקונסקי): 9.15 .
*
"המוסיקה לשבוע זה" ,מאת סידני סיל.
 :9.30הדשות באנגלית :9.50 .פרפראות/ .
' :10סיוס.
קהיר ( : 12.30 — )620תקליטים: 1.15 .
חדשות.
אנקרה ( :2 — )182חדשות בצרפתית.
 :9צרפתית.
;בוקרשט ( :7.45 ~ )623דקודים:9 .
רקודים :9,30 .מנגינות :10.30 .שירים
רומניים ורקודיס :11 .מוסיקה קלה.
בלגרד ( :7.40 — )686שירים דוסים.
 : 8.10קונצרט זמרה : 8.50 .מנגינות: 10.50 .
רקודימ.
רומא ( .גלים קצרים) —  : 5.10מבחר
אופרות :6.15 .תמית בוקריגי :8.38 .מב-
גינות.
רומא ( :6 — )713פרפראות .חזמורת
מודרנית :9.30 .מוסיקה סימפונית:10 .
קונצרט :11.10 .מכחד אוסרטות.
סופיה ( : 7 — )850מוסיקה קלה ורקח z
דיס :8.50 .תקליטים :10.20 .מוסיקה קלה
ורקודים :10.55 .דקודים.
טוקיו (גלים קצריס) —  : 9.15מוסיקה.
 :10.05חדשות באנגלית.
מל סיג קי ( : 11 — )895הדשות בצר-
6תית :11.10 .חדשות באנגלית.

 6.30מטרים .פלשין (חיפה; גברים עד
גץל  )21זרק דיסקוס בו  2ק״ג למרחק
על•  ,33,89יצחק מל ("מכבי" ת״א ,גב
רים עד גיל  )21זרק כדור ברזל בן v/4
ק״ג למרחק של  11,13מסרים .קבוצת
"מכבי חיפה עברה
*
מרוץ השליחים של
את המרחק של  100x4בזמן של .51,2
בריצת  10:000מטרים השתתפו  4אנשים,
למרות שהח׳ ולסר פרנקל ומרחובותיס
לא הופיעו על המגרש .ראשון הגיע רו
,
זנברג (״מעין״) 41:13,8

בר-כוכב עתיד ת״& -
*

ראשן

יר4,ש:לי.ם ( :1.30 — )668מוסיקה למ 
בעריכת אל .אלכסנדרוביץ
הול ״רוזמוגדה״ ,מס 1 .אופוס ( 26שוכרט),
בבצוע תזמורת הלה ,בניצוחו של• סיר המיל 
טון הרסי :1.40 .חדשות בעברית. :1.50 .
תענית ערבית : 2.10 .תכנית אנגוית: 5 ■ ,
מוסיקה קלח :5.30 .פינת הנוער העברית:
"מדור חבול״ז "על השמים והכואבים".,מאת
דוד זכאי" : 6 .בינינו לבין עצמנו" ,שבועון
לנשיס ,ערוך בידי ליליאן קורנפלד:6.15 .
מכבי ת״א — מכבי רחובות ! ? 14:22מכ  תכנית ערבית :8 .פרקי נגינה קצרים לפסנ 
בי ח״א — מכבי נ״צ 40:13
תר ,בבצוע אריה זאקס .סונאטינה (א .ו.
כטת :מכבי נ״צ — מכבי רחובות
בינדר) :אנימאטו ,רציטאטיב ,פאסאקאליה?
 ?1:4מכבי ת״א — מכבי רהובר׳ו  :2:11י "שיום" (י .אהרון) : 8,10 .הדשות בעברית.
מכבי ת״א — מכבי נ״צ .6:6
!" : 8.25עולם ומלואו" .סקירה על חדשות

אוהדים יותר ויותך רחבים .הועמו האר 
צית התחילה בארגון קבוצות בכל ערי
חארץ ומושבותיה .כך התקיימו בשבת
שעברה משחקי בזק של מחוז השרון
הרצליה ,ימ׳שחקי ■ליגה -מ״א
בהשתתפות קבוצות מרעננה,
כפר סבא ומגדיאל .השבת נערכו משח  ליגה ב>
!מולדת  -התתיה נ׳ 5:58
בנס-ציונה
קים כאלה למחוז הדרום
יתרון גדול של "מולדת" שמשחקת
בהשתתפות קבוצות מרחובות ,ראשון,
נס-ציונה ות״א (פלוגה  .)12השתתפו גם יפה ■מאז .דסאו זורק  21נקודות .את
ההתקפה בהל יפה לוקשון•
קבוצות של בנות מאותם המקומות,
ראוי לציון מרצו של הח ,יושע ת  ליגה א׳
ממדה  -עמל :22ק1
זין ,העומד בראש פעולה זו ומצליח
שוב משחק י׳פח של •מסדה .לעמל
בארגונו הטוב להחדיר ספורס מענין זה
בחוגים רחבים בישוב ,בשבת הבאה עו  אין שום אפשרויות ,כי נעדרים טובי
מדת להערך פעולה דומי• בזכרון־יעקב שחקניו .מלצר זרק  11נקודות׳ שוס-
בהשתתפות קבוצות מפרדם־חנה ,בנימי  טר  •9שלומיאל קשר יפה את ההתקפה,
נה חדרה ,זכרון-יעקב וחיפה.
הסוג במגרש היה המגן מזרתי',ששחק
.ננס-ציגנד:
בבטחון בזריזות נפלאה ותראה את כל
בנים■ :מכבי רחובות — מכבי נס -הסגולות של שחקן בעל דרגה גבוהה

ציונה  !5:13מכבי ת״א — מכבי ראשון
 ?1:24מכבי נ״צ — מכבי ראשון 6:20ז
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מפעדה המכבי הצעיר
בישיבה הראשונה של המפקדה האר 
צית של המכבי הצעיר הורכבה המפקדה

במסגרת

;4♦.
*

^>ד<ו

ל יא ,לא יצא לפועל ,עקב
גה
*

אי-הוסעת "מכבי" ת״א>
דותיי&
*
יד
משתהים
מכני סן נ - ,מכני מיווןיא׳
)5:3( 6:8
ה««חקא נערך י באיצטדיון

והתנהל

במהירות רבה .שני הצדדים התחרו במ 
רץ ב*.י בסיף הצליח מכבי צפון ב ,לז 
כות בנצחון .ההגנה של הצפון ב׳ היתה
גרועה .את השערים לטובת הצפון ב׳
הבקיעו לוסטיג ( .)4מטלון ( ,)2אייב־
נר ( ,)1גולדנטאל ( ?)1ולטובת הצפון
א׳ הבקיעו גולדנטאל ( ,)3בלוך ()1
ווארון ( .)2־
w

 :חפןעלרענמן,
)2:2, 3:4

המשחק נערך ברעננה.

*
הגופני
"דון החנון
המחלקה להכשרה גופנית של הועד
הלאומי עומדת להבריז על תבנית המב 
חנים ל״ציון החנוך הגופני" בארץ .על
כל גער ונערה ,איש ואשה בישוב תחול
תחובה לעמוד במשך חומן במבחן ולענוד
את סמל ה״ציוך ,שיעיד עליי ,שעשה
את המינימום ,אה הצעד הראשון כדי
לפתח את הסגולות הגופניות ולהגדיל
את כושר פעולתו׳ התכנית מחולקת לפי
 4גילים ולפי המינים .לכל גיל — מבחן
ב־ 6מקצועית בערך? מתפקידו של כל
מקצוע לפתח תסוגה זו או אחרת בגופה
לכל מקצוע נקבעו נורמות ,המאפשרות
לטירון לעמוד במבחן .בעבודה מסודרת
במשך  6—4חדשים אחרי המבחן הרא-
שון יוכל כל אחד להתקדם ולעמוד במב 
חן השני ,שהנורמות בו ,כמובן ,יותר
גבוהות' .הועדה המיוחדת במחלקה ,המ 
טפלת׳ בהכנת החימר ,מעבדת לכל המפ 
על .תקנון מסוים יברור ,שיודפס בחו 
ברת קטנה ■בצרוף ההודאות לאימון

במקצועות השונים.

כינוס מכני א״י -
נ־ 24זג־« באפריל
משיבה האחרונה׳ של הנהלת "המכ 
בי" הוחלט• לקבוע את תאריך כינוס
הסככי.ל־ 24באפדיל ול־ 25בו.
חתכני׳ת הססורטיבית תקיף את כל
ענפי הססורט ותתולק כדלקמן:
’ :24.4לפני הצהרים. :אתלטיקה קלה,

התגוששויות .אחה״צ :פתיחה חגיגית של
'הכינוס ,התעמלות שימושית של משמר
המכבי' ,תחרויות באתלטיקה קלה.
משחקי ספורט:
 : 254לפגה״צ:
כדיי סל ,כדיר יד ,הוקיי.
אחח״צ :יום .המכבי הצעיר :התעמ
לות ,כללית של .המכבי הצעיר,
 ..חוץ סזת׳ תיערך באחד מערבים קח 
דות-כרקס גדולה ,שבה ישתתפו ט1בי:
האגמפגיש ,.של .המכבי; ,הארצישראלי.
נודע לנו ,שלאותו הנשף תבוא גם קבו 
צת מתאגרפיק מיוחדת ממצרים .׳

■<

היהדות נדרשת לאסוף  21סיליון דולר למען ארז־ישראל
על יהדות אמריקה לשאת 3־ 80אחוז מערי זה
ולראש וראשונה יש לפתח את הודנוך i|F
■הציוני שהוא ראש פינה ,לכל הפעולה *

I

■־

.
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הטו״ל- :י א .אלדד ,מ^-אבים.
פלפונים :המערכת  .4541/2ההנהלה 4111
מאחראי — — — :יעקב 8גלר
t
דפוס עזריאל ,ת״א ,רח 7יענן Wp <22

הרב אבא סילבר אמר כי מחוץ• לכ
" .פלקור" מודיע מואשיגגטון:
באספה שנערפה הלילה במלון "מייפ -מה מתנגדים עקשים של ארץ-ישראל,
לואר" ’בואשינגטון לפתיחת המגבית המ שהשפעתם מועטה ,הרי כל הקהלות הי  הזו .עבודה מאומצת ו!מאוחדת עלולה  ..א.
J
אוחדת למען ארץ-ישראל ,השתתפו  15poהודית באמריקה תובעות אחדות הפעולה לחולל נפלאות.
בין הנואמים' נכלל גם מר ליפסקי..
אירי 43נציגי כל חוגי היהדות האמ למימוש המטרות היהודיות .על".אף ה ק-
ריקאית.
פאון הקל בעבודה והתרופפות מצב
כשבוע הבא ~ חנופת ■הכביש
’ גיאורג לנדאור ציין בדבריו את הצו  היהדות לא נחלשה המעולה למען א״י
א״י-מצרים׳
רך התכוף לתמוך בשיפור מצבה הכלכלי באמריקה .להפך .,מתוך ,בטחון .ונאמנות
של’הארץ ע״י אוסף  21מיליון דולר .נכונה היהדות' האמריקאית להגיש את
■סלילת הכביש■ החדש בין א״י ומצרים,
על היהדות האמריקאית לערוב לפחות תמיכתה למען מפעלים שוגים בא״י.
נסתיימה□ .שבוע הבא יחונך הכביש ב
.ץ
מתגלות עתה אפשרויות פעולה שונות אורח רשמי....
<עד ■ 80%מסכום זה.

רומא הרבעת:

לפי רדיו רומא תתקיים הבוקר שיחה
נוספת בין הרוזן צ׳יאנו ושר החיצון
ההונגרי.
ציין
בדברו על הפגישה מאתמול
הרדיו שזה היה מאורע ■בעל חשיבות
פוליטית גדולה" .אם כי השיחות הן
הרות-תוצאות ,הדי בכל זאת צריך להיות
ופרטית
ברור שזוהי פגישה ראשונה
ושום סדר היום של השאלות העומדות
לדיון'לא־ הוכן למפרע .אם יתגלו מאור 
עות מסוי!מים ,תבוא לידי פעולה הסולי 
דריות והידידות של שתי הארצות .האל-
*מנש ■החדש .במצב זזביסוימי w
העובדה שלברית הסובייטים יש גבול
•משו׳תח עם הונגריה ,אולם המדיניות
•למדיניות
•האייטמןית אינה ■מתנגדת
:הרוסית כל זימן שזו נשארת בתוך גבו 
לות רוסייה".
ב״ג׳יורנאלה ד׳איטליה" כותב ויר־
ג׳יניו גאידה,׳ שופרו של מוסוליני ,בנו 
גע-לשיחותיו של הרוזן צ׳אקי לאמור:
"איטליה לא תנקוט •בשום יזמה לי 
צירת גוש בלקני הדש .איטליה שואפת
לחיות בשיתוף פעולה של שלום עם
מדינות הדנובה אבל רוצה לשמור גם

על חופש-פעולחה .גוש בלקני יהיה מפ 
על ■מוקדם מרי בתנאים .מוכחי־ים.
אין לאיטליה שוק כוונות תוקפניות
כלפי ססס״ר! היא רק מב^טת לחסום
בעד התפשטות הקומוניזם.
"אם רוסיה תשאר בתוך גבולותיה,
לא יפגעו בה ,אבל אם הקומוניזם מנ 
סה להתפשט בשטחים החיוניים של
.מדינות אירופיות ופאשיסטיות ,איטליה
תהיה מוכנה ■לתת את התשובה המת 
אימה".
"דיילי טלגרף" מודיע ,כי מטרת בקו 
רו של •צ׳אקי באיטליה ,לברר את יחסן
של מדינות הציר (איטליה וגרמניה)
למצב בבלקאן .־.
בחוגים הפוליטיים באיטליה מדברים
על אפשרות של חתימת "חוזה ג׳נטלמני"
בין איטליה ,יוגוסלביה והונגריה להבט 
חת האינטרסים המשותפים שלהן.
■כן ■מציינים בחוגים הפוליטיים ,כי
במקרה שרומניה תותקף ע״י רוסיה תצא
איטליה לעזרתה של רומניה.
צ׳אקי עומד לדרוש מאת מוסוליני
לתת להונגריה ערבויות שאיטליה תצא
לעזרתה של הונגריה במקרה שתותקף.

הגבלות בממכר צרכי מזון
באנגליה ,בשווייץ ובאיטליה
בשווייץ־כדי למנוע הפרעות באספקה
עם התחלת הפעולות באביב

!4

הגה לא בגלל המחסור ,אלא בגלל הצו 
רך לחסוך בקיבול האניות בשביל מטע 
נים הכרחיים יותר ,כדי לאפשר למספר
אניות גדול ככל האפשר את העברת הג-
־ שק •והתמרים הגלמיים הדרושים לאומה'
בימי ■מלחמה אלה•

החשש■ .פן

תסכול

המצרכים

לשוייץ עם התגברות ■הפעולות ■פחד-
תות ■המלחמה ■באביב הבא.

גם איטליה עוברת
סים החל מ־ 15ח .ז.

לשיטת הכרטי 

 2אניות טבעו ליד חוף נורבגיה
אחת גרמנית  -ואחת אסטונית

#

י לפי הידיעות האחרונות טבעו שתי
' אניות נוספות ,גרמנית ונייטרלית .שם
האניה הגרמנית היא "פרנקינוואלד" ,בת
 5000טון .טבעה במרחק של • 40מיל
.מך'התוף הנורבגי .הסיבה לא נודעה

עדיין.
האניה הנייטרלית שייכה לאסטוניה.
האגיה הורעשה בפצצות ע״י ארירון,
שהמשיך לירות במכונות יריה במלחי
האניה .שנים מן המלחים נפצעו.

■דיעות-חוץ בקיצור

נעצרו

פ ת ח  -ת ק ו ה ,יום א /לפנה״צ— .
פחתו •המוקשים הגרמניים
בזמן האחרון גרמו אלמונים נזקים
גרמניה ■מוסיפה להניח ■מוקשים מג־.
גטיים מזמן ׳לזמן ,אבל .בכמות יותר קטנה .ניכרים למוכר־ירקות בשוק הישן אישר
בפתח-תקוה׳ אבו שם (יהודי) .הבוקר
 ,מספר המתנדבים ׳לצבא •האנגלי
נעצרו ע״י משטרת פתח־תקרה והועברו
מראשית המלחמה יועד עתה (מחוץ ל׳ למשטרת הכפרים ברמודגן פקיד האיגוד
מגוייסי-חובה) עולה על (.iooxxx
למען תוצרת הארץ ,מר פייר ,שבא מתל־
אביב לפתזדתקוה ,ומנהל "תנובה" ב-
■הסיוע ■לטיורקיה
פתח־תקוה .מר עלי.
׳מלך אפגניסטן תרם  2000לי״ש לגגו־
עי הרעש בטורקיה.

 ■ .רובע שלם בדיארבקיר אשר באנ 
טוליה הוצה נשטפון.
•למעלה מ-סססו חשודים
באהדה לאויב נעצרו באפריקה הדרומית,
ביניהם כמה מרצים באוניברסיטאות
ומהנדסים חשובים ,וכן קריין אחד ברדיי.

 116אניות-דיוג מזויינות
צורפו לצי המלחמה האיטלקי.

ב7.1-

ב 16-לינואר הודעת זזורבלישה 1ל התפטרותו
*

מצפים שגם צ׳מנרל! יגע נשאלה זו בפתיחת הפרלמנט
בלונדון לא נתפרסמה עדיין כל הודעה רשמית בנוגע לגורמי התפטרותו של חור בלישה.
"סונדיי טיימס" כשאר העתונים האנגלים מוסיפים לשבח את שר המלחמה לשעבר ,אשד "הצליח
במשך זמן קצר ליצור מצבא קטן צבא גדול ואדיר ,הנהיג את שרות החובה בצבא וגם ביצע את ה״גיוס ההדרגתי".
מתוך התענינות יוצאת מן הכלל מצפים להצהרת הור בלישה ב־ 16ח .ז .בפתיחת המושב החדש
של הפרלמנט .הואיל ועוד צירי הפרלמנט עומדים לפנות בשאלות לממשלה — בטוחים ,שנוויל צ׳מברלין יענה
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*אך שותפותם נאמנה באיומים {לפי .ארצות הצפון

בה בשעה שצרפת הצליחה לחתום־ נוסף על זה בעינה עומדת בעית הטרנס
,
,
,
,
,
בעצמו ויסביר את המצב כראוי.
על הסכם כלכלי חדש עם יון — ,אין פורט''ברכבות .לרוסיה אין כמות מסס
*
של
בצרפת מרוצים ממינוי אוליוור סטנלי ,בנו-יחידי של הלורד דרבי ,ליורשו
הור-בלישה • גרמניה הנאצית יכולה להגיש לידי פש  קת של י|טרים וקרונות■ .המרחק בין
במיניסטריון המלחמה הבריטי ,הואיל והלורד דרבי ידוע כידידה הגדול של צרפת .היות ואוליוור סטאנלי היה עד
פסי הרכבך! במסילות הברזל ■הרוסיות
רה אפילו עם בת בריתה הסובייטית.
כה ממלא את תפקיד של שר המסחר הבריטי — ,מביעים עתוני פריז את הדעה ,כי גם בתור שר מלחמה ינקוט סטנלי
ד״ד ריטר ,ראש המשלחת הכלכלית הוא .יותר גדול ,מאשר בגרמניה .לפיכך
באמצעים להגברת המ״לחמה הכלכלית בגרמניה.
הגרמנית ,חזר שוב ממוסקבה לברלין ,אי אפשר להשתמש בקרונות הרוסיים
כדי לקבל .הוראות חדשות .לריטך היתה בשטח ה״רייך" ולהפך.
הידידות ־הנאצית-^-הסובייטית י ׳משת 
שיחה ארוכה עם ריבנטרופ .שתי שא 
לות מטרידות כעת את גרמניה במשא־ קפת ירק: .איומים ׳.המשותפים'כלפי הט־
ומתן הכלכלי שלה עם ברית הסובייטים .דינות הניטרליות ,וביחוד כלפי המדי 
 .1כיצד להעביר את !מטעני הסחו נות הסקנקינאביות .העתונות הסובייטית
|ת' שבידיה מפני הסתלקות
רות מברית הסובייטים ל״רייך"?
מזהירה
 .2באיזו מידה תוכל התעשיה הגר  מעמדתה ?נייטרלית .ושופרו של גרינג
חדש זה׳ להפסיק את העבודה ביום א ,,מנית לספק את הדרישות הסובייטיות? "אסנר נא^יונל צייטונג" מוכיח ,כי המ 
"לאחר משלוח מכתבנו ביום ט״ו ב
הבוקר נתקבלה במושבות הודעה רא 
ד-
שונה בענין שביתת המורים .ההודעה באה טבת מספר  112/3705נודע לנו ,ש!כב׳ צ״ו בטבת במקרה שלא יקבלו מאתנו
בתור תמורה דורשים הסובייטים מכו  דינות הנייטרליות הקטנות !,, .משועבדות
למשרדי המועצות המקומיות בצורת עשה כבר ■מעשה ושלח הודעה לרשויות הודעה־ אחרת עד אז (אם בחוזר או באמ נות ומכשירים יקרים במידה שקשה לה לז׳נבה״. .
A
העתק מחוזר שנשלח למורים ע״י המרכז המקומיות בנוגע לשנוי שיחול באופן צעות העיתונות)".
לגרמניה ליצור ולספק בימי מלחמה.
לפני שבוע ימים ,ביום  1לינואר ,וזה תשלום המשכורת למורי המושבות• אנא
להדיענו ,אם אמנם נכון הדבר .עם זאת
תכנו:
כפי שיש ללמוד מתוך הלך-הרוחות
"נודע לנו ,כי מחלקת החנוך אומרת אנו חוזרים ומודיעים ,והפעם בהדגשה
להביא שנוי ■באופן תשלום .המשכורת יתרה ,שאנו לא נסכים בשום פנים לאיזה ׳.במושבות נתקבלה הודעת מרכז המורים
4
למורי המושבות ■מסוג א׳ ,היינו :להנהיג שנוי שהוא באופיו תשלום המשכורת ל  בהתמרמרות לא דק בין הצבור אלא בין
בכל המושבות אותו הסדר שהונהג לגבי מורי סרג א׳ .ואם עד סוף שבוע זה לא המורים עצמם .בבני-ברק ,למשל ,החליטו
5
עירית תל-אביב ופתזדתקוה .כדי למנוע יודיענו על ביטול השינויים ועל החזרת המורים באספתם אמש (ראה גליון הבו 
תקלה חמורה זו בעוד מועד פנינו למח  המצב לקדמותו — נודיע למורים על  .קר) להמשיך היום את הלמודים .שובתים
לקת החנוך במכתבים נמרצים ,אשר הפסקת העבתזה ביום הראשון ,כ״ד בטבת רק מורי סוג א׳ אולם מורי הסוגים האח 
ציר שבידיה ■במוסקבה פנה לברית לדרוש את הפסקת משלוחי התחמושת
בהט הבענו.את התנגדותנו למוחלטת לכל  .7.1.40,אגו מסיימים הודעתנו זו בתקוה ,רים הבטיחו למלא את מקומם לבל יוב -הסובייטים בדרישה נמרצת לחקור את לפינלנד ,הואיל וברית הסובייטים .בעצ 
שגוי^ע^ אמשכורת למורי סוג א ,שכב׳ יעשה #יד את כל הצעדים הדרו■ -טלו הילדים מלימודיה.
ענין התקפת אניח שבידית ע״י צוללת מה הודיעה ,בי אין היא נמצאת במ 
 7שיס^י&^“זעזועים והפרעות בעבודת
צב סלתמדרע $פינלנד ’.ואם" אין מלחמה
רוסית במפרץ הבוטני ביום דך
 wי מו&ריסילנר ,שהמחל^ח-
4
'
נג־שה גם למעשים ואף שלהה ר״ידעןת י בתי־הספר ולהודע־תו הדחופה והמרגעת
' באוסלו נתפרסמה הודעה ,כי .נורבגיה — אין כך חובות בשביל הנייטרליים.
■מפורשות לרשויות המקומיות בענין הני  אנו מחכים"•
אמנם .דניה נאלצה להתחשב גם במ 
בהרצליה סגור בית־הספר ־והתלמידים לא .תוותר על זכותה לנהוג בהתאם לפ 
בזה ניתנת הוראה מפורשת למורי
דון .בקשר עם זה שלח היום מרכז הפו
שב $הבוקר ללמוד — הוחזרו לבתיהם .רוטוקול האג משנת  ,1907המרשה לכר צב החוקיי ובאפשרויות הממשיות ,אולם
*
לים את ההודעה דלקמן למר י .עזריהו :המושבות ,שבהן עומדים להנהיג סדר בשיחה עם סופרנו אמר יו״ר המועצה דןנותיוניי^יות לתת מעבר לתחמושת מכל לבה מאחלת דגיה .עזרה ממשית• ׳'
 ,ך
 :־
הטםיומית׳ מר ץלוין :״אנו ומתנגדים ב$ל .־לארץ ידיץו^ית..?s .
מקסימליאך לפקגלנד  ■:ועל זכות ;:זו לא
\ .׳■׳ .
^פן♦ -־•■-

הר
טידנדה׳^
|נאציונל׳•
העיתון ^ני
תז #י לשכיחות'׳ .אפור/שהושבתי הלמד; .
תוותר בשו
דימ'ן בךת?-הספר .אם יש חלוקי-דעות־ * חיק לכת |^נו ,ן! א?ן 1כל 7זכרת לרוסיה
־1-ן|ריך«לחפש דרכים ליישובם ,אבל לא
לשבות"'.

מדוע הוכחה שביתת המורים ב־ 11מושבות?

וארצות הצפון מתגוננות

H
אספסת'

הציר החום  -אדום

רוסיה מאיימת

ממשלת שוייץ שלחה הוראות לכל
החל מיום ב׳ (מחר) תתחיל באנג 
ליה .מכירת השומן ,קדליהחזיר והחמאה האימפורטרים והסוחרים במכולת להכין
לפי כרטיסים .שאר המצרכים'.אפשר יהיה מלאי !מצרכים למשך שני חדשים .יחד
■עאך זח ??׳חליטה  .ממעולת .־ שוייץ .לחלק

י '<״

♦

 -טועצת •מכבי ת״א

ביום א /ב־ 7בינואר ,תתקיים באו 
לם מכבי ת״א מועצת המכבי התל־אביב?
על סדר היום :דו״ח ההנהלה! אישור
לד יו״ר האגודה ,ה,
כא*.
תכנית העבודה
ד .אלמגור ,והמזכיר ה׳ א .פופורסקי
ותכניות
וחשבונות
דינים
ומסרו
מפורטות.

לעת קתה באגרות מחאה ובסעיפי החוק

ההתפרעות ברעננה לבירור

שלש דרישותיהם המוקדמות של הציוניים הכלליים

במועצת המושבה רעננה קיימת זועדת -לוית סגנו וקצין המחוז מר קופדמן.
עבודה שמתפקידה לברר את כל סכסוכי -בקור ארך כשעה וחצי .השיחות נסבו
העבודה במקום .יו״ר הועדה ,הוא נשיא •בעיקר על המהומות ישקרו במושבה ועל
המצב הכלכלי במושבה.
המועצה מר אוסטרובסקי.
המושל הציג כמה שאלות חשובות,
בשבת בבוקר ,נתכנסה הועדה והז 
מינה את באי-כח ארגון העובדים הציה הנוגעות• בעניני כלכלה ונשיא המועזיה
נים הכלליים ואח בא־כח ה״הסתדרות" השיב עליהן.
מבקשים להעיר כי ב״דבר" של הבו 
לשם בירור הסכסוך שפרץ ת,לשכה
האחידה" .הוחלט לפי הצעת הנויטרלים ,קר כתוב כאילו המושל הסכים להצעת
לפני בא-כח הפועלים שהמשמרות אינן אסו 
לא לפתוח את הלשכה האחידה
גמר בירורן של שלש הדרישות העיקריות רות• ידיעה זו היא בלתי מבוססת^
הפגנת כוח• או ספורט מהול .בחלול שנת
של הציונים הכלליים:
היום הספורטיבי של "הפועל" ברעננה
א) גנוי בעתונות על המעשה שקרה
כנס אורחים ומשתתפים רבים מכל הד
ברעננה !
ב) פצויים עבור הנזקים שנגרמו ז
ג) ■משפט בי!ן-מפלגתי על מנהיגי

ההסתדרות במקום.
ביום ר ,ב־ 11בערך׳ ביקר מושל ה 
מחוז מר קרוסבי במועצת המושבה ,ב 

סביבת לא מעט התמרמרו שהכנום נקבע
דוקא בשבת וכמה משחקים בערכו ב 
מרכז המושבה ימול •בית־הכנסת הגדול.
אוטומובילים ואופניים הרעישו את דהה
בת רעננה.

אוטו דוס רוכב אופנים ופצעהו קשה
הנהג שברח נעצר בחיפה
פתח־תק־וה ,יום א,׳ לפנה״צ• —

 .אוטו־משא נהוג בידי יהודי הפיל
הבוקר ’בשעה  6.30את הפועל החקלאי
יוסף גרוסמן׳ שרכב על אופניים למקום
עבודתו .הוא נפצע קשה והועבר במכר
נית ,׳איזזוד־רגב" לבית־חולים בילינסון.
הרופאים קבעו אצלו זעזוע־מוח ופצעים

הברית הקומונו־נאצית  -ותבנית הפדרציה האירופית
*
אירופה
עתוני אמריקה על רעיון דאלאדיה בדבר -ארצות הברית של

בפנים ובראש.
הפצוע הוא בו  ,37אכר ממש^ר הירדן
שלרגלי המצב בגליל עבר לפתח-תקוה
לעבוד בחקלאות.
האסון קרה בכביש פ״ת—ת״א ליד
בית-המטבחיים .האוטו הדורס ברח .מש 
טרת פתח־תקוה התקשרה עם תחנלת
המשטרה בכביש ת״א—חיפה .הנהג נעצר
בחיפה.

חאונת דרכים בורא

י חזר •ן למסלולם
החיים
סותתת על תוצאותיהם
1
לשכות המסחר מערביות !רבות אויר  -ידיעות
על התמיכות הממשלתיות
אתמול היה חיום ■הקר ביותר בפינלנד של ז ששה מטוסים סוביטיים• .שגי מטוסים
ייפו׳ יום א׳— .

לשכות המסחר הערביות .בארץ הגישו
תזכיר משותף לנציב העליון ,בקשר עם
החלטתה של הממשלה להקציב סכום של
 750אלף לא״י ,להקלת המצוקה הכלכלית
בארץ.
בעלי התזכיר מפליגים בשבח הממ
שלה על החלטה זר ,אולם הם מעירים כי
"מעמד העניים" הערבים בארץ ,המעמד
הזקוק ביותר לעזרה.,לא יהנה כל צרכו
מן ההקצבה הזאת.

לדעת בעלי התזכיר רוב הפועלים
הערבים עובדים בפרדסים ,ומאחר שענף
זה לא זכה לתמיכה — הרי שהפועלים
הערבים ייפגעו ביותר".

הן ,גנבתי - .מודה
צעיר בתשעה פשעים
ת״א ,יום ר.
נשא ביה״ד המחוזי בתל-אביב מר
־קארי וכב׳ השופטים ד״ר קורנגרין וא-
זולאי נועצו ביניהם זמן רב בטרם נתנו
אתמול לפנה״צ פסק דין בגד גנב צעיר,
יואכים זומרפלד ,שעדיין לא מלאו לו
 21שנה ,הוא עמד בתא הנאשמים ועליו
צל של הרבה גניבות קטנות ושיטתיות.
בטרם החלה ההתיעצות בין השופטים
הציג כב׳ נשיא ביה״ד לנאשם שאלה,
שהרשה גם לא לענות עליה:
*
בלתי
"העלית ארצה ■באורח ליגלי או
ליגלי?"
— בלתי ליגלי! — ,השיב הנאשם
והוסיף; בשנת  ,1938מגרמניה!

רהמדחום הראה על  54מעלות קור.
החיים בהלסינקי החלו לחזור למס 
לולם 32 .בתי-קולנוע פתחו אה שעריהם.
לא היו אזעקות •מפני התקפות אויר
במשך ימים אחדים.
מודיעים שבשעת קרב אוירי ■מעל
לעיר אוטי ,ששים מלין צפונית מזרחית
להלסינקי ,השתתפו •תשעה מטוסים רו 
סיים .טייס פיני אחד הכשיל את פעולתם

הובאטיי 8הופלו.
המפקזיק של מחוז לנינגרד מודיעה,
כי; שום ידבר’ חשוב לא :אירע במשך
1.
הלילה .ההודעה טוענת שהיו פעולות
גישוש וכ;3ה קרבו> אויר •מוצלחים ,בהם
הופלו עשרה ■ממטוסי האויב.
שבמשך
___
מודיעה־הלסינקי
___....
לעומת זזאת
השבת הונולו בסך הכ 4שמונה-עשרה
מטוסים סובייטיים על אד^ית פינלנד.

•י

<-יג

צללים נעים ברחובות ורשה
״Iחברה קדישא" עמוסה עבודה יומם ולילה
מפי אדם שהגיע מורשה לפני ימים
אחדים נודע לסופרנו ,כי מצב היהודים
בעיר זו הולך ומחמיר !מיום ליום ,הגזי
רות הולכות ומתרבות ועקב הרעב והס 
בל מתפשטות ביניהם גם מחלות מדב 
קות ,המפילות בהם חללים .מספר היהו 
דים בעיר לא פחת בדרך כלל ,נןפיון
שבמקום אלה אשר הצליחו לברוח לש 
טח הכיבוש הרוסי ,הגיעו העירה אלפים
־רבים -של פליטים י מעיירות פולין הקונ-
גרסאית ופומרן.

פרצו בעצ! הלילה לבתי היהודים ושדדו
מכל 'הבא

רצח או
ההתעל
עוברות כי
דים לא י
לות .השפ?
לם ברור,

■הקהלה זזימדת • -מתלקת

.

חברה .קדישא

■ '

את

עניני היהודים

מנהלת ך,קהלה

ב״שטה ההפקר" בין גרמניה ומפיה
שה המורכבת מ־ 24איש עם האינג׳ צ׳רניא-
*
רב מספר הנשים והילדים מכיון
קרבנות
שנסתיימה כנס
גברים ברחו ■לשטח הכיבוש הרוסי או קוב בראש ,אולם למעשה אין לה כל
עוד לפני שנה היה לנו רושם ,ששתי רוסיה ולכרות אתם ברית ,כי משתי הס כת אירופה לפדרציה ,כלומר • -הקמת
הבוקר ■בשעה  9אירעה תאונת-ךרך
שנלקחו ע״י הגרמנים לעבודה במקומות השפעה ,וגם כספים אינם עומדים לר
סכנות נבדלות •מאיימות על העולם התר  כנות בחרו המדינאים בסכנה .שנראתה "ארצות הברית של אירופה".
אשר
ת״א,
—
ויפו
הרצל
הר,חוברת
בקרן
שותה .־הטו)סד היחידי .הפעיל בעיר הוא
שונים .גם בזמן האחרון ניסו יהודים
לאחר המלחמה הקודמת נהגו לפי ...בדרך נם נסתיימה בלי קרבנות .מכונית-
י בו^ךהבולשבית והנאצית — ,כותבת בעיניהם קטנה יותר.
^®לת־ העזרה בין
רבים לעבור את הגבול .אולם מכיון f,ה״ג׳וינט״ שארגן את ‘ W
עיקרון ההגדרה העצמית של הלאומים .משא קטנה׳ שבאה ■מרחוב יפו—ת״א
העתונות האמריקאית .היטלר היה או 
והנה קרה מעשה ,והשטן התאחד עם
שהצבא הסובייטי שומר בקפדנות על היהודים ,פ!ותח כמה מטבחים זולים ומט 
אבל להגשים את העיקרון הזה היה קשה הקיפה את עמדת השוטר לפי הוראותיו.
"מטרתי היחידה — לשחרר את
מר :״מטרתי
בעל זבוב .החזית הנאצלת והחזית הקו 
הגבולות מתרכזים אלפים רבים ב״שטח -פל בחולים .,אולם עזרה זו היא רק טי»-
מאד .אם הגדילו את פולין ,קיפחו אח לכיוון דרך ירושלים .בהקיף המכונית
הבולשביות".
העולם מן
והקומוניסטים
האוכ-
השמאלי של הנהר פה בתוך J
מוניסטית התאחדו .מי שנלחם עכשיו
של האוכ-
וחיסורים של
הצרות וחיסורים
ים הצרות
תשע גניבות
ההפקר" שמהעבר
סלובקיה! אם הרחיבו את רומניה ,עוררו את העמדה עבר סבל ערבי את הרחוב.
״הנאצים  —.זהו
 ,ענו לעומתו:
מקור
בנאצים ,נלחם בעת ובעונה אחת גם
הנאשם הן בוג .הם שרויים שם ללא קורת גג וללא לוסיה היהודית .המשרד הארצישראלי
*
הגניבות .שעליהן נידון
תרעומות ע״י כך בהונגריה ובבולגריה .הנהג שרצה למנוע אסון עלה עם מכו
הסכנה .רק הקומוניסטים יכולים להב -בבולשביקים ,ומי שפוגע בסטאלין גורם
פת-לחם ורמס .מחם סופצים לתוך הבוג עוד אינו פעיל עדיין .אזרחי פולין בעלי
ולכן .המוצא הטבעי עכשיו הוא — איחוד ניתו על המדרכה .אשד ,שהובילה את  9כמספר :רובן גניבות כסף ועטים נוב 
טיח את החזית האנטי־נאצית.
בואו נזק ע״י כך גם להיטלר .ע״י כך נוצרה
ויזות ארצי׳ישראליות מצליחים לצאת את
תינוקה בעגלה הספיקה להמלט לתוך עים .״מה עשית .בעטים הנובעים ״ — כדי לשים קץ לחייהם.
כל האומות בפדרציה אחת.
ונתאחד כולנו נגד הנאצים".
האפשרות ,שאם מעצמות המערב תנצחנה
ורשה אולוים לאזרחים -הארצישראליים
ע״י כך אפשר יהיה להמגע מרוב ■פתח אחת החנויות .הערבי שנפצע קל שאל נשיא ביה״ד .״מכרתי אותם!״ —

וב
בעת
להפטר
תצלחנה
הרי
במלחמה,
אינם נותניים לצאת .רבים מהם .נלקחו
המדינאים יידעו׳ ששני הצדדים אינם
חיי חייחודם  -ה&סר.
הקיפוחים .מובן ,שהפתרון הזה לא יעלה הועבר לביודהתולים הממשלתי ע״י מ .משיב הנאשם בשקט.
עמו ,אחת גט גסשאלין מט שד,ישלו
אין זו גוזמה ,אס ׳ נגיד שלמעשה למחנות ריכוז.
באותו שקט הוא משיב "הן" או מנע
 J/mלא מן הנפגע ,שגם ב״ארצות ד.א .המשטרה פתחה נחקירה.
 wnלתפוש
היהודיה יש רק שני שעתים
לקהלת תיהודית
; wwmפ  ,נע בראשו לאות חיוב על כל אחד מס בל יהודי ודשה .מסתובבים ללא בל עבו-
ולעניו 8ן  cj flhwאון זער“שביומ י
*8נןע
ו
מה;י
אמר איש שיחנו .אלה ר,ם לא  Iשהיא יכולת לתיות פעילת בהט ותם:
הברית של איהפר׳ הפרמנה ׳מלחטח,
דח,
»•« ג«יעו« .לכן ד,זו<! ר,מרש עט
חקךי~
חחברח תקדי
וניטרי ומחלקת תתבדה
י עיפי חאשמח -באן גנב ארנק ,שם משק -אנשים ,כי אם צללים נעים .גם החנויות י השטח תסניטרי
מטלת
וגם את הנאציות ,שנתגלו כשתי אחיות כמו שפרצו בארצות הברית של אמריקה
שא■ .לעזור •לחולים אינה 'יכולה בהר-
מים ובכנסים ,או שעון ועט נובע —
תל-אביב ,יום א— .,
היהודיות המעטות שהיו קיימות עד כה
«$סקבה בדבר הקמת חזית משותפת נגד תאומות ,המשתמשות באותן השיטות וה
*
שעב
הצפונית בשנות הששים של המאה
נסגרו מכיון שבעליהן לא יכלו לשאת בה אולם במקום זה גומלתיהיא חסד רב
כתוצאה מהתנקשות שאירעה אמש •ובעיקר כסף.
רה .אבל אלו תהיינה "מלחמות אזר•
היסלר .החשבון היה ,שהקומוניזם איבד "נאמנות" לאותם העיקרונים,
המתים גדול עד כדי כך,
?ספר
שנה
במאסר
הנאשם
חיים
החוק
לפי
את נטל המסים שהשלטונות הנאציים למתים  :מב_------ .
אכן ,מהו הסדר שיונהג באירופה לא -חים" ,כדוגמח אותה מלחמת האזרחים בשעה מאוחרת בין מכונית-׳משא ואופנועי/ .חצי על ־ כל גניבה וגלכה שביצע׳ אלא
בזמן האחרון הרבה מתוקפנותו .אמנם,
יומם
כמעט
העמיסו עליהם .חיי היהודים הם הפקר .שהמחלקה הזאת־ עובדת
בפנת רחוב הרצל ומרכז מסחרי ,נחבא
הבולשביקים הם מהרבה בחינות יותר
בין■ הצפון ובין הדרוס באמריקה הצפו-
בו
וחצי,
שנה
מאסר
לו
פסק
שביה״ד

המת
הרעיון
הברית?
בנות
נצחון
הר'
הת ולילה.
נית .ע״י־ כך יימנעו מ״בלקניזציה" של ':דוד גולומביק ,בן  ,34וצבי רוזנבוים ,פן
*
מרובים המקרים שחיילים גרמנים
אכזרים ושופכי-דם אפילו מן הנאצים,
יצא ידי חובת כל פקחגיו,
אבל רק בפניס-מדינתם; לכן חשבו הנד קבל על הדעת (ושעכשיו הזכירו גם אירופה ומקיפוח המיעוטים ע״י הרוב ,16 .נוסעי האופנע,
י דאלאדיה בנאומו האחרון) הוא — הפי•
דינאים לעצום עין על ההרג הרב •בפנים-
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