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אל תדחו!
כידוע החליטה התאחדות השחיה
הארצישראלית לערוך השגה בחיפה תח־
רויות־רבנאות ארציות בשחיה.
המועד ,שנקבע ע״י ההתאחדות ,כבר
עבר אבל האשמה על כך .נופלת לא על
"מכבי" חיפה ,כי אם על התקופה בה
אבו חיים.
יודעים .אנו ,כי ועד מחלקת השחיה
של "מכבי" חיפה׳ המראה פעילות רבה׳
בגש לעבודת ההכנה מיד לאחר קבלת
יפוי־הכח לעריכת התחרויות ׳מטעם הת 
אחדות השחייה ,וכל ההכנות להופעה הח 
שובה .נסתיימו למעשה .ההתקפות הבר 
בריות של אוירוני האויב הן שאלצו את
המארגנים מטעמי בטחון להפקיק את
ההכנות .אין לשכוח ,כי בריכת ;השחיה
בחיפה ■נמצאת על שפת הים.
■מובנת מאליה עמדת "מכבי" חיפה.
אולם אין היא •מצדיקה כלל את שיתוק
ספורט השחיה בארצנו בכללו.
נוצר מצב כזה ,שבאם אגודת "מכבי"
חיפה אינה יכולה לערוך את תחרויות
הרבנאות הארציות ,נאלצו שחייגי הארץ
לוותר על הופעה זיו בכלל .ונגד זה מו 
חים שחיינינו בכל תוקף.
אמנם הזמן קשה מאד ,אמנם •מתנה 
לת מלחמה למען עתיד יותר טוב ,אולם
דיוקא •משום כך אסור להפסיק את הגש-
■מת תכנית החינוך הגופני במילואו■ ,המ 
כינה נוער חזק מוכן לעמוד בפני כל
הקשיים .כמו שלא ויתרבו על הפעולות
הספורטיביות בימי המאורעות ,כן אסור
לנו להפסיק את פעולתנו גם בימים -אלה.
את תחרויות הרבנאות בשחיה יש
לערוך בכל המסבות .אם אי אפשר לקיי 
מן בחיפה יש להעבירן למקום אחר ,כגון
תל־אביב ,ירושלים ,רחובות.
כזאת צריכה להיות עמדת התאחדות
השחיר■ הארצישראלית ,שעליה לעשות
את כל המאמצים לעריכת תחרויות הר-
בנאות הארציות .דרך אחרת אין.

משחקי ליגה נכרור־מים במחוז הצפון
במשחקי הליגה בכדור־מים למחוז
הצפון משתתפות  4קבוצות ,והן" :מכבי
א׳" חיפה" ,מכבי ב׳" חיפה ,משטרת
חיפה וקבוצה צבאית..בקבוצות המשטרה
והצבא משתתפים גם שחקנים יהודים.
התוצאות של הסיבוב הראשון היו

?מכני'si״׳ חיפה  -קבוצה צבאית

״מכני נ׳״ חיפה  -משטרה

1:6

2:9

התוצאית של הסיבוב השני היו:
משטרה  -צבא 4:5
״מכבי א׳״ חיפה " -מכבי נ׳" חיפה
0:3

כדור-יד־
״מכבי יהודה״ רחובות  -קבוצת
גבעת ברבר 3:5
משחק ער ומעניין .השופט — נוכיץ׳.

״מבבי-ילדים״ רחובות  -ילדים
גבעת ברבר 0:5

 zמשחקי ליגה בידור־יו
אתמול התחילו במשחקי־ליגה של
העונה החדשה במשחק כדור-יד .התוצ 
אות היו כדלקמן■ :מכבי פ״ת א׳ —
מכבי הצפון  .)0:5( 1:11שפט קרו־
,
.
ליצקי• ,
״עמל״ תיו־אביב — מכבי תל-אביב
( 0:5מכבי ת״א לא הופיע ,ולכן נרשמו
תוצאות אלה לחובתו).

משחקי נוער
— מכבי תל־אביב — מכבי הצפון
1:2

מספר .220

(.)0:1

שפט לוינסון.

"פנני" תדאביב

התחרות'נערכה באיצטדיון המכביד .ה־ 38מצליח שניידרוביץ ,הקיצוני הימני על" ל״מכבי" הראה משחק יפה.
בפני קהל בן  1000איש ויותר.
לידות את שער הכביד לטובת קבוצתו.
ב״מכבי" נם־ציונה היו הטובים ביו 
,׳.מכבי" ת״א זכה בנצחון כקבוצה
"■מכבי" ת״א מסתפק בהגנה ■בדקות תר ■הקיצוניים האופטמן •ושניידרוביץ,
טובה יותר במובן הטכני ויש להדגיש ,האחרונות .ומצליח להחזיק בנצחון.
המקשר הימני ושני האחים בוקסר.
כי היה זה נצחון מוצלח של התל־אבי-

הר
שורת
יש לציין את משחקה של
אחרי המשחק מסר יו״ר מרכז ה״מכ־
ביים ',מכיון שקבוצת נס־ציונה היתיה צים  :אפרים ,יעקב •ופנחס ("מכבי" ת״א) בי" ,מר א .נתנאל את גביע מלצ׳ט לק 
יריב שווה בדרגה במשך כל ההתחרות החלוץ גאול׳ הרצל ובית־הלוי היו חל־ בוצת "מכבי" ת״א.
■וחזק במובן הפיסי .במחצית הראשונה שים .הגנת הת״« הראתה עבודה סולי 
השופט לויכטר שפט בבטחון ובדיי 
התנהל משחק שווה משני הצדדים .ידם דית ומאומצות .פוקס א׳ שעבר מ״הפו־ קנות.
של התל־אביביים היתד■ קצת על העל 
יונה ולאחר התפרצות בדקה ה־ 25מב 
קיע גאול את השער הראשון .קבוצת
"מכבי" נס־ציונה ממשיכה אף היא בהת 
קפות ,בעיקר ע״י הקיצוניים האופטמן
שווה משני הצדדים והיו התקפות נמר 
■ושניידרוביץ ,אבל החלוץ המרכזי שנייד־
)1:1( 1:5
צות על שני השערים׳ אולם ההגנה בשתי
ר-וביץ נשמר יפה ע״י הגנת התל-אבי-
התחרות נערכה על ■מגרש "מכבי" הקבוצות עמדה על הגובה וידעה להדוף
ביים.
בראשון לציון בנוכחות קהל רב .שפט את ההתקפות.


"מכ
כי
היה׳
נדמה
השניה
במחצית
ה׳ שאלתיאל.
במחצית השניה מגבירים ד׳רחובותים
בי" נם־ציונה ישווה את התוצאות .במשך
קבוצת בית״ר הופיעה הפעם ■בהרכ  את לחצם על שער "דגל ציון" ,אולם
 20דקות רצופות מתקיפים אנשי גס־

ממשי
■
הראשונה
במחצית
המלא.
בה
הרבה •הזדמנויות לא נוצלו על ידם .רק
ציונה ■בלי הפסק את שער התל־אביביים,
כים המכבים להתקיף את שער היריב  10דקות לפני הסוף הצליח עזריקם מיל-
אבל בהגיעם לשער עצמו אין הם מצ 
פעמים רבות ובדקה החמישית יורה דני  צ׳ן להעביר את שער הנצחון לטובת
ליחים .החלוץ המרכזי שניידרוביץ הגיש
אל (.-,מכבי") שער לטובת קבוצתו .כר  רחובות.
את הכדור לשוער סידי ■ממרחק של מטר
בע שעה אחר כך מתפרץ בוגדנוב
״אגד״ ת״א " -הפוע?" דהובות
אחד .אז חל •מפנה במשחק .בא רבע
מבית״ר ומשווה את התוצאות.
1 :4
שעה של ■משחק טוב לתל־אביביים הו 
במחצית השניה מגבירים הבית״רים מבכי :פו סכא  -הפרך א׳ הרצליה
דות לתמיכה המתאימה של שורת הר 
את משחקם ושולטים על המגרש .הם מצ 
)1:0? 1:5
צים המגישים ■בקביעות את הכדור לח 
ליחים להבקיע  4שערים נוספים ע״י
לוצים .בדקה ה־ 28עובר אלנביק דרך
במחצית הראשונה היתד׳ קבוצת
וורמש ( ,)2פנץ ואליעזר.
הצד הימני ,מוסר את הכדור למרכז והר 
"הפועל" התוקפת •והצליחה גם להבקיע
צל יירה ממרחק מטר אחד שער שני ״מבכי יהודה״ רהוכרת " -דגל ציון" ת״א שער אחד .במחצית השניה ■משתנה המ 
)0:0( 0:1
■לטובת תל־אביב .שע" זה היה המכריע
צב והמכבים עוברים להתקפה נמרצת
התחרות נערכה על מגרש "מכבי" שהוכתרה בהצלחה .באותה מחצית הב 
במשחק כולו.
"מכבי" נס-ציונה פותח שוב ■בהת  רחובות בפני קהל רב .שפט ה׳ ברקר .קיעו המכבים חמשה שערים לטובתם
קפה במשך  7הדקות האחרונות .בדקה
במחצית הראשונה התנהל משחק ע״י יוחנן ( ,)2יהודה ,בן עמי ויהושע.

משחקי כדור־רגל בכל הארץ
1:3

()1:1

אתמול התקיימה בזכרון יעקב ,התח 
רות כדורגל בין "מכבי" א׳ נתניה נגד
"מכבי" א׳ זכרון־יעקב .התוצאות היו
 1:3לטובת זכרון .המחצית הראשונה
נסתיימה בתוצאות .1:1
בהתחרות מוקדמת בין קבוצת ■,מכ 
בי" ב׳ נתניה ■ו״מכבי" ב' זכרון יעקב.
התוצאות היו .1:1

הפרך ראשון :ציון  -הפרך רמת־גן
)4:0( 4:5

־־ ״כית״ר ב׳״ ת״א — "מכבי־נוער"
____
ראשון לציון .)0:2( 1:4

— יזכבי א׳ חיפה — קבוצה
סמיט חיפה .1:2
— ״מכבי״ נוער — "הפועל" נוער
מ״ר

.0:2

v

— מכבי רמת־גן — בית״ר רמת־גן
.)2:2( 2:4

שם ותוכן ל״מכבי"
קראתי בעיון רב את מאמרו של חב 
רי ■מר א .נתנאל ,יו״ר ■מרכז המכבי
בא״י .אין לי כל ספק ,שחברי נתנאל
בטא את דעתם של כל חברי ה״מכבי"
בארץ — כשהביע את רצונו לראות תנו 
עת ספורט אחידה ,והניח ברעיונו את
הקו" :מליכוד הנוער לליכוד העם".
החבר נתנאל הכריז ,שלשם כך הנו מוכן
■להקריב את שם ה״מכבי" המסורתי-
לאומי׳ שהוא גם סמל .אני מוכן לתת
יד גם לויתור זה ,אך נראה לי ברור,
שבאם לא יבואו בעקבות הדבר כמה
מלים מתאימות ליסודיות של הסברה —
■מה שלא ניתנו במאמרו — עלולה להת 
מוטט התמיכה של חבריו — ואני מאמין
גם שלו עצמו.
הסתדרות ה״מכבי" ■בהוסדה לא סמ 
לה מפלגה ומעמד .היא סמלה רק את
קומץ הצעירים והצעירות על ■מנהיגיהם,
אשר ■הבינו כי לנוער היהודי שהוכה
בהתנוונות — מורשת גולה ארוכה וא־
רודה — יש לתת חנוך של תרבות הגוף,
חנוך של "יהדות"■השרירים ,כדי שיוכל
לעמוד זקוף במלחמה על זכות קיומו
כאנוש עלי אדמות; וביחוד ,שיוכשר
מבחינה גופנית לחיי ■עם בריא על אד
מתו .תנועת המכבי לא •באה במקרה
ולא לשם מטרה בלבד .היא באה יחד עם
התעוררות רגש שיבת ציון והיחד׳ אחות
מלידה לתנועה הציונית .ה׳ו! איפוא
טבעי ,ששמשכה •מכשיר נאמן ורב פע
לים לתנועה הציונית והעמידה את חב 

ריר׳ בשרות .סמלית מאד היתה העוב 
דה של השתתפות ראשוני המכבים בהו 
פעה מיוחדת בראשון לקונגרסים הציו 
ניים.
ותיקי התנועה העולמית לא יוכלו
לציין שום מקרה בחיי ה״׳מכבי" ,אשר
יסמל מעמדיות ומפלגתיות והתנגחות על
רקע זה .עד הרגע שתנועת הספורט הל 
אומית האחידה "מכבי" ,לא נפגעה בפ 
רור ■והתבדלות ,היה כן גם בארץ .ותיקי
התנועה בארץ יודעים לספר יפה יפה
על עבודתו הפוריה של ה״מכבי״ —
על סיסמאותיו ■ודרכי פעולתו •בחיי הי 
שוב .גם בארץ היה־ ה״מכבי" כללי ומ 
קיף את בני כל שדרות העם .אף בימים
הקשים בישוב ,בימים של המחלוקת ,היה
ה״מכבי" נאמן לעקרונותיו המשותפים.
זכורים לכולנו הימים הנעימים שבהם
שמשה סוכת ה״מכבי" מקום פגישה
ושותפות ידידותית יחידה לצעירים שלפ 
ני כן ד׳תגשו ■והתנגחו פה ושם.
ה״מכבי" בארץ שמר יפה על תוכן
עבודתו׳ ותמיד עמד על משמר עקרונו 
תיו וקניני האומה .ה״מכבי" נזהר תמיד
מלתת יד ומלהשתתף בדברים ובמעשים
של המחלוקת המעמדיות והמפלגתיות
בישוב.
סיסמת ה״מכבי" להיות הסתדרות
הספורט הלאומית האחידה והיחידה ,וד-
רישתו התמידית שיכירו בו בתור שכזו
מצד המוסדות העליונים של התנועה
והישוב — נבעה מהרצון לשמור על נכס

יקר זה של יסודות נפשיים לאחוד בין •
הצעירים והנער — ומתוך הכרה ברורה,
שעובדא זו בכחה להשכיח הרבה מרי 
רות ,ולמנוע הרבה התנגשויות בחיים
השוטפים .ביחוד מתוך הרצון שכל
צעיר בישוב ידע בכל מצב ומעמד ,שלא
דוקא אויב עומד ממולו ,אלא אדם שהוא
חבר לו וגם שותף במטרה לאומית סו 
פית.
לא כן עשו החברים המתבדלים .כש 
נוצר "הפועל" הובן לכולנו ,שהנו בא
לתת גוון חדש למושג של תנועה ספורטי 
בית בישוב .גוון׳ שמובנו ד׳עקרי והב 
רור הנו הפיכת חיי הספורט של הנוער
לכח מפלגתי ומעמדי יעיל לכל הזדמ 
נות שתדרש .אם בתחילה רק למעטים
נראו הדברים כך — הרי לבסוף הוכח
לכל ,כי לכך נוצר .נעשה מובן לכל,
כי קיים רצון לא להסתפק ביסודות ששמ 
שו חוט־שדרה בדרכו של ה״מכבי" ,והונ 
חה שיטה שאף בתחום פנותיו המש 
עשעות של הנוער ובימי-זהרו הנפשיים
עליו למלא תפקידים חילוניים — ולע 
תים קרובות אף מכוערים — אשר כר
נרחב לו בשבילם בכל שאר שטחי
החיים.
סוף
2
מלכוד הנוער ללכוד העם
"הפועל" היה הראשון שהרים את
דגל הפירוד׳ ועל־ידי כך כפר ביסוד
תנועת הספורט העברית הלאומית האחי 
דה — .ותורה זו שלח גם לגולה .ממנו
ראו אחרים וכן עשו .כיום הננו עומדים

כלתי בשעון והחלטתי להקדיש את שאר
שעות העיב לחקירה פרטית משלי.
שמרתי על הדבר בסיד ולא גליתיו ל-
ניילנד סמית משום שחששתי ללגלוגו;
אולם לא שכחתי כלל כי ראיתי או ש־
דמיתי לראות את קאראמאנה — ,צפור
חסרת-כנפים זר המשמשת בלונדון ה 
מודרנית בתור שפחה — בחנותו של
סוחר עתיקות ,במרחק של פחות ממאה
יארד מן המוזיאום הבריטי!
תאוריה ידועה החלה להוצר במוחי,
— ראיתי בבריחה פקחית זו את ידו
של פחמנצ׳ו הערמומי .ראיתי זאת מיד .אשר רציתי מאד להווכח באמיתותה.
זה היה הקץ לימי השלום; ומיד החילותי זכרתי כיצד לפני שנתיים ימים פגשתי
פועל בכוונים ידועים ללא כל דחיה .וב  את קאראמאנה קרוב למקום זה; והרי
החנוני קד שוב בראשו ,פרש יד צהו 
דרך זו מצאתי עקבות ונודע לי ללא כל שמעתי מפי ווימות שהצהיר בבטחון ריב,
בה כאומר להכליל את כל אשר ישנו
ספק נוסף׳ כי הרופא הסיני חי וקיים — כי מטהו הראשי של פו־מנצ׳ו איננו עוד
בחנות ,יישב על כסא מאחורי ה״־וכן.
ולא עודי הוא נמצא אז בעצם בדרכו במזרח העיר כמקודם .סבור ■הייתי כי
הדלקתי סיגריה ברשלנות מעושה,
אפשר שהוקם •מרכז .מתאים במקום זה,
לאירופה.
שלא יעיורל חשד אצל השלטונות .אפשל עד כמה שעלה הדבר בידי ,והחילותי
השתררה שתיקה קלה ,ואחרי־כן:
שיחסתי השיבות רבה מדי למה שהיה מסמבל כחפצים השינים שהיו על המד 
— סבורני׳ כי אלה הם מסתורין ש 
אולי רק דמיון שיא; אפשר שהתאוריה פיס והשולחנות סביבי .עלי לחידות ,כי
יתגלו ביום מן הימים — סיים סמית את
שלי לא נתבססח אלא על האמונה ש  #יבגי זוכר מה ראיתי אז בעצם בסיורי.
דבריו; — אולם כיום החידה נשארת
ראיתי את קאראמאנח כמנות מוכדל אגרטלים ,פסלים ,חיות קדושות מצדיות,
עדיין חידה׳
העתיקות .אם הופעתה בחנות זו לא א-למוגימ׳ תיקים• תכשיטים ,תחרים עתי-
הוא העיף מבט בשעון.
£.י&\םפדיפ עתיקים ,חניתות אשוריות,
— יש■ לי ראיון עם ווימות; אשאירך ,היתה אלא דמיונית ,יתמוטט כל בניבה
של שיטתי מן הי&וד■ .מליכי׳ עלי לבחון טכערת רומאיות ומאןות חפצים אחדים.
איפוא׳ 'לפתור את החידה שלא עלה בידי
את המקום ,ולכם© אה פעולתי בעתיד הסתכלתי בהם כענין׳ אולם לא קבלתי
לפתור ברוב מאמצי ,ואלך לי בדרכי.
■כל .דרשס מיי’־" מ^חד מה,3
על יסוך החקיקות חללו.
הואי קרא סימךשאלה בעיני.
כנראה ,שהתעסקתי בזד■ כמחצית
— לא אאחר לחזור — היסיף— .
השעה או למעלה מזה ובעוד שידי עסו 
סבורני כי אוכל להעיז לצאת יחידי 18
קות כטפול בחפצים של י .סאלאמאן,
׳;*
ה
שלא
לחוב ד׳מחיאוט בוז־
החוצה מבלי להסתכן בכך.
'ניילנד ממית עלה למעלה להתלבש .מקום מתאים למושב לד״ר פחמנד־■ .היד מחשביתי■ רחוקות מזה .הסתכלתי
■מניהני יושב לפני שולחן עבודתי שקיע אולם אס לא הטעני'דמיוני ראיתי מבעד בחנוני עצמת שהיה דיגמא אנישית של
בהרהורי .רשימותי על פעולותיו המחי -לחלון ביתתממכר העתיקות הנושא את פסל סיני; הקשבתי ועקבתי אחרי כל
דשות של ד״ר פו־מנצ׳ו היו מונחות השט י ,סאלאמן .את עיניה של קארא־ דבל׳ עקבת 1ביחיד אחר הדלת בעלת
•מתחת לידי .השמאלית' ובפתחי פנקס מאנה• הנפלאות כאישוךהלילה של דר הוילון בירכתי החנות.
רשימות חדש .החילותי להוסיף את פרטי מזרח׳ אשל הסתכלי בי.
י — אני־ סוגר־ם עתד׳ את החדרת ,אדוני
כאשל צעדתי לצעד אטי לאורך — הפסיקני האי ב ממעשי׳ מדביי באיתי
המאורע המפתיע ברנגון ששמש בעצם
זלתיחה לחדוש מלחמתו של הסיני .סמית המדרכה בכוון אל חלון הלאורה המואר ,ק־ל חד־־גי-יני וחס--דנש.
הציץ החדלה לפני צאתי• מן הבית ,אולם חלם לבי שלא כרגיל ל קלל ת  °את דמידך
הצגתי על ד.יכן •הזכוכית סילו-ת
בראותי שעסוק אנכי ,לא ה&ליעני הטירוף שלי ,שלמרות הכל סרב למות ,קטנה עשויי־ .עץ וצכועה .בצבעים רבים
.והרעיל את חיי .ברחוב המוזיאום שרדה ונשאתי את עיני בבהלה .ברוד שפעלתי
בעבודתי,
סבירני כי הסברתי־ לא פעם ,כי עבי -דממה יחסית ,אם כי מעולם 'לא ם$ן כ...חובב; לא למדתי דבר׳ כנראה שלא
דתי המקצועית לא גזלה ממני זמן רב הרחוב הזה ,וחוץ מחיות שניר .בקצה יוודע לי דבר .רציתי לדעת כיצד חיה
ושעת חבלת החרלים הגיעה וחלפה ולק המוזיאום לא חיו כאן כל חיים מסחריים .מבצע ניילגר סטית חקירה כזו■ ופשפשתי
דלת בית ".דירות שממול לחנות שחיתח במוחי למצוא איזה אמצעי כדיי לחדור
שתי פעמים ה&ליעיני .מעלה־יתי..
*־אחר שסיימתי את מלאכתי׳ הסרד מחרז חפצי ,הטילה' קרן אור עי פני אל מאחורי הקלעים של חנית זי■ תכנית
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קדמות ומתחילות) וקבוצת־ גברים .ב 
תכנית העיונית נשמעו הרצאות דלקמן:
פרום׳ ש .רוזנבאום הרצה על התפתחות
הנורמלית של גוף הילד; על הפיזיאו־
לוגיה של תרגילי הגוף; ד״ר ברכיהו
הרצה על היגיינה של תרגילי הגוף ,כ״כ
על תפקידי רופא בית-הספר; ד״ר ש.
טולצ׳ינסקי הרצתה ■על ׳"חנוך הגופני
אצל האשה; ד״ר א .קצנלסון הרצה על
השרות הרפואי בשעת חירום; ד״ר ע.
סימון הרצה על לקויי הגוף■ ,כ״כ על
הבדיקה הרפואית־ספורטיבית; ד״ר י.
צ׳רניאבסקי הרצה על ד׳ביביליאוגרפיה
של  2ספרים בשאלת התאונות והנזקים
בספורט .מר ־ .,אלוף הרצה על תולדות
ד׳חנוך "י.ופנ•׳ ועל החנוך הגופני בבתי-
הספר בארץ; ביד בן־דב• ■ ׳"צה* על* הת 
הוות הישיב בעמק־חפר ועל כפר־ויתקין
בפרט; מר פינצ׳ובר הרצה על החנון
הגופני בתולדית עם ישראל; מר ב .בג
דיצה על א׳ ת הספורט והגשמתו.
המחנה השתתף בטיול לעין־החורש
וגבעת־חיים ,שם קבלו מפי אנשי המקום
הסברה מקיפה על ענפי המשק והתפתחות
המקום.
בגמר המחנה נענו רופאים מספר מ 
ירושלים ,חיפה תל־אביב יהזמנת המח 
יקה להכשרה ';.פנית והשתתפו בפער־
ר •ת המחנה ביים ששי ושבת האחרון.
בשבת אחר הצהרים התקיימה שיחה
מקיפה ע^ "ארגון רפואי למען החנוך
הגופני" .בשיחה ,שהשתתפי בה רוב
הבר‘ המ״נה ,סיכמו הפעירות והובעי
רעות על פעי ייתם של הרופאים בשדה
ר,חניך הגופני בארץ.
בערב התקיימה מסיב ! ,אה .מפקד
המחנה ,ב .בג .סיכם את הפעילית יהודה
למדריכים ועוברי .המטבח .ד״י א .קצי
נלכון דבר על תפקיד הרופא ממחרת,
אחי" עזבו א . 1־מהנה .ד"" ע .סימון
ה-ק למשתתפים את תעודות 'אישיר על
השתתפותם יימח:ה.
משתתפי המחנה נשארו שבעי רצון
מכל הפעולות .ברכת־הפרידה היתה:
"להתראות במחנה השני לחנוך הגופני".

*מלכוד הנוער ילכוד העם»

עיכיר הידרקרת

העליתי אור ...החדר היה ריק מאדם!
— ריק!
— החלון .פתוח וד׳צפור פרחה! הוי!
לא היתד ,זו בריחה קלה כל־כך — זאת
.תבין כשתכיר את הבית .הרחוב אשר
לעומתו סנה החלון היה גדור חומה
אטומה לאורך שלשים או ארבעים יארד.
והיות וירדו גשמי־זעף היוו המים בצח
אחת גדולה .ועוד יותר מזה׳ הנער אשר
נשאר לשבת על המשמר ישב סמוך
לדלת מתחת לחלון המשרד ,מצפה ל 
בואי ■ולא זז משם מאז בקורו האחרון
בחדר למעלה 
— בודאי שחדה אותו — אמרתי ב 
מרירות — איו השפיעה עליו בכווני־החן
שלה.
— נשבע אני שלא עשתה זאת— .
אמר סמית בטחון רב — .מכיר אני את
;משר.תי ומוכן אני לד׳שבע כי לא עשתה
זאת .לא היו כל ' סימנים בבוץ למטה
שיוכיחו כי הוצב שם סולם; וכן אי־
אפשר היה 'לעשות זאת משום שהנער
ישב בפתח; זה ברור למדי .בקצור היא
■לא ירדה אל הרחוב ולא יצאה ■מבעד
לדלת 
— החיתה גזוזטרא מחוץ לחלון ?
— לא; אי-א&שר היה לטפס ימינה
או שמאלה או על הגג^ .כך הייתי
משוכנע.
— אבל ,בן־אדם! — ק^אתי —
מבטל אתה כל >סשלות יציאה טבעית!
היא טסה ,אי׳פוא.
' — ■אמנם רואה אף אני ,פטרי ,כי
היתה ■רק אפשרות אחת להימלט בטיסה;
במלים אחרות ,עד היום אינני מבין כיצד
יצאה מן דחדר .יודע אני לק שנמלטה.
— ואחרל־כן מה' קרה ?
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קורס הרופאים בכפר־ויתקין ,שהיה
מוקדש לחנוך הגופני ושמתפקידו היה
לתת את האפשרות לרופאי בתי־־הספד
ולרופאים אחרים להכיר באיפי •מעשי את
השפעת -חנוך הגופני על :■.רף האדם,
ריכז רמשר  10ימים  10רופאות ו־8
רופאים בפעולה מעשית •עיינית בסביבה
בריאה ויטה על שפת הים .ק״ופאים־ות
שהשתתפו באו מירושלים ,תל־אביב,
חיפה ,הרצליה׳ עזה׳ בני־ברק וכו׳ .ה 
פעולה היומית היתה מורכבת משעה
התעמלות ,שעה אתלטיקה קלה ,שעה
משחקים ,שעה רחיצה בים׳ ו־ 3הרצאות
מדי יום ביומו.
את הפעולות הגופניית סכמו במבחני
"אות הספורט" ,שחלק מהמשתתפים עמד
בכולם וחלק — במספר המבחנים ,כל
אחד לפי יכלתו .הפעולה המעשית הת 
*
(מת
נהלה ב־ 3קבוצות 2 :קבוצות נשים

הערות

המדרכה; לא למעלה משנים או שלשה
אנשים נראו משני צדי הרחוב.
לחצתי על מנעול הדלת ונכנסתי
לתוך החנות .אותו איש כהה וחסר־
התנועה שראיתיו לפני כן ,ושלא יכולתי
להגדיר את גזעו ,בא מעבר לדלת בעלת
המסך לקבל את פני.
— ערב טוב׳ אדוני — אמר חד־גונית
תוך קידה קלה בראש׳ — התרצה לראות
דבר־מה?
— הייתי רוצח פשוט לראית את
הדברים — .עניתי — עוד לא קבעתי
מה הוא החפץ שיש ברצוני לקנית.

עזרא איכילוב
חבר מרכז המכבי בא״י

בפני עובדה ,שקיימות תנועות ספורט
בכסות דגל ספורטיבי — אשר הנן למע 
שה תאים מחזקים נוספים למפלגה זו
או אחרת.
ד׳״מכבי" בכל התקופה המצערת הזו
שמר בכל כח על ■מהותו ועיקרונותיו,
אך באשמת המציאות •והמסיבות שהז 
כרתי חדל להיות התנועה ■הכללית וה 
אחידה.
כשהננו באים כיום לאמר" :מליכוד
הנוער לליכוד העם״ — רצוננו בזה לח 
זור אל ימי העבר ולקרוא אל דגל
תנועת הספורט הלאומית ■האחידה את
כל הנוער העברי .רצוננו בזה לחנך את
בני הנוער שלנו לדעת ,כי הם אחים,
כי הם שותפים לגורל עם ,ועליהם למ 
צוא את הרקע הרחב ,אשר עליו יגלמו
את ידידותם ואהבתם במעשים ובשי 
רות אהוב ואחיד על דעת כולם.
אם מובנה של קריאה זו לומר לצי־
עירנו שעליהם לד׳נתק •מכל תופעת־לוי
בעלת גוון ומהות מפלגתיים עד היותם
לחלק מ״יהנוער המלוכד״ — הרי כוון
הכותב לדעת הרבים .ואם היא אינה
מונעת את האפשרות של הפרדה ,אשר
מאחוריה גרעיני המחלוקת והמריבה —
הרסה דבר יקר לפני שנבנה אחר במקומי.
אם יענו לקריאת "מליכוד הנוער ללי 
כוד העם" מתוך צלילות הדעת וההכרה
הנפשית׳ שיש להענות לרעיון זה ול 
השליך את הרגלי השעבוד הנפשי לתו 
רת הבעל של השנאה בישוב ולעמוד

כזו רצי־י למצוא במשך ■מחצית ■השעה
האחרונד .אולם לא הצלחתי להמציא
דבר.
מדוע לא הודיתי ככשלוני׳ אינני
יודע ,אולם במקום זה התחלתי מאמץ
שוב את מוחי כדי להרויח זמן ניסף;
ובהסהכלי סביב והחנוני מצפה בסבלנות
רבה לצאתי ,ראיתי חפיסה פתוחה מאחורי
הדוכן .שלשת המדפים שמתחתה היו
ריקים ,אולם על המדף הרביעי רבץ
בודהה של כסף.
— הייתי רוצה לראות את פסל הכסף
הזה  -אמרתי — מה מחירו?
— אין הוא מוצג למכירה ,אדוני —
ענה האיש וגילה עתה יתר התענינות
מאשר קודם.
— לא למכירה! — אמדתי ועיני על
הדלת בעלת המסך — .הכיצד?
*.
נמכי
— כבר
— ואם אפילי נמכר כלוט אסוד ל-
לראותו ?
— אין ד׳וא עימד למכירה ,אדיני.
מענה כזה מחניני ,היה מספיק כד־
לעורר תשובה חריפה ■בכל שעה אחרת,
אולם כרגע עורר חשד רב .הרח״ב היה
עזוב למייאה׳ ואנכי׳ מואץ על ידי רגש
שלא עמדתי לנתחה נקטתי באמצעי
מיוח" ^מ־נר; סמכתי בלי כל ספק על
כחרתיי הבלתי רגילים של ניילנד סמית
לעמוד לי בטעותי .כוונתי את עצמי
לעבר הדלת כאומר לצאת מן החנית,
אחרי־כן פניתי׳ עברתי בקפיצה על פני
החנו;‘ ותפשתי את הבחיהה עשרי הכסף.
לא שמתי לב כלל ש־זפשד שיאסרוני
בעוון נסיון שוד; הידיעה כי קאדאמאנה
מסר■" :-ת באחת מפינות הבית השתלטה
ע^י ויחסתי לפסל חזה חשיבות מיוחדת.
צפיתי שיתרחש דכד־מה באיתי הרגע
בלי שאדע מה .אולם אשיי קדה היה
הרבה יותר מדהים ממה שיכולתי לתאי
לעצמי.
ברגע שתפשתי את הפסל נוכחתי ,כי
הי־א מהודק אל ■מסגרת העץ .וכאשר
נסיתי למשכו ראיתי כי אין זו אלא ידית
של דלת .הדלת נפתחה לפני ואני מצאתי
עצמי לפני מדינית רפודדת .מרבדים

איתן וחסון בים התפקידים הנפלאים
שתנועת ה״מכבי" הציבה לנו עוד בשחר
דרכה — ■הרי השגנו את המבוקש■ .בש 
ביל זה ולשם זה אפשר עוד לוותר על
שם ד׳״מכבי" .אם ■כי אז יהיה תמוה
מאד :אם אנו שומרים על תכנו של
ה׳״מכבי" ועומדים לקיים את רוחו ,למה
איפוא לוותר על שמו? ...וכי בגלל שמו
קם ויהי הפירוד?...
אך באם מאחורי הליכוד קיים התנאי
והרצון להביא גם מהשנויים ותופעות־
הלואי שהשתרשו בינתיים ,אל בית מש 
כן האחור ,הרי — "ליכוד הנוער" כבר
אינו אומר "ליכוד" ואינו •מבטיח עוד
את "ליכוד העם"׳ והוותור על השם איבו
אומר שנוי שם בלבד ,אלא גם שנוי רוח
ותוכן.
החבר נתנאל בטא את דעת החברים
העומדים מאחריו ,במדה שהם מבטיחים
באמת את הדרך ״מליכוד הנוער —
לליכוד העם".
דברי באו להשלים ולאמר ,כי "מלי־
כוד הנוער — לליכוד העם" אפשרי בלי
וותור על מושגים ותוכן יסודי שעשרות
שנים היתה הציונות נאמנה להם ,ושה־
בגידה בהם באה עם הכניעה לרע הבל-
תי־הכרחי ,שנבע ■משלטון •מפלגות ■בי 
שוב ובציונות.
״מכבי״ בתוכן אף כי בשם אחר — כן!
דבר אחר שאינו "מכבי" לא בשם
ולא בתוכן — לא ולא!

עבים .כמו שרציתי לפני כן להתקדם כן
התאויתי עתה להסוג לאחור ,ומסיבה זי:
על המדרגה התחתינה ,לעימתי ,נצב ד״ר
פו־מנצ׳ו י.
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אינני סביר כי יש איזה בן־תמותה
רגיל שהגיע לידי יחסים אינטימיים עם
ד״ר פו־מנצ׳ו; אינני יכול להאמין שיש
אדם היכול להתרגל לנוכחותו ושלא
ליייא מפניו .סבורני שנתתי את עיני
בפחמנצץ כחמש או שש פעמים לפני
כן ,ועתה היה לבוש ■באותה ד׳צורה ש־
יחסתי לו תמיד משום שכזה ראיתין ל 
ראשונה .היא נשא שמלה י צהובה רגילה
וסנטרו החד נח על חזהו .השפיל את
עיניו למען הסתכל בי ,וגילה שטח נרחב
ממצחו הכביר ושער דליל ל^א צבע.

מעולם לא ידעתי שבעין אנושית
טמון כח כזה שהיה טמון ביצור מופלא
שלפני .מגרעתו האחת (אם היתה זו
מגרעת) אותו הקרום מעל לעינים ה־
מלוכסנית שהאפיל עליהן לפעמים׳ היה
ברור ביחוד ברגע זה בעברי את הסף,
אולם עתה כאשר נשאתי את עיני אל ד״ר
&ו-מנצ׳ו■ עלה הקרוס וגילה את עיניו
בכל ירקיתן המבהיקה׳
מחשכה של התקפה פיזית על היצור
הזה היתה ילדותית — יכלתי הולמת
את ■המצב .מתוך המשך אותה הרגש"
של תמהו! התקדמתי לעומתו.
מהלימה אטומה ועזה נחתה על גול־
גלתי יאבדתי את חושי.
כאשי חזרה אלי הכרתי הרגשתי כאב
עצום בראשי והבינותי כי הטילו על
דאשי בכח עצום שקיק־חול .זאת עשה.
כנראה ,ד׳חנוני השתקן .התעוררותי לא
דעתה מלחה באותן ספקות מעורפלות
באשד למקום שאני נמצא בי ולמה ש
ארע ליפני כן .,ספקות ■שהם סימפטומים
רגילים של הכרה הולכת ’רחיזרת; עוד
קידם שפקחתי את עיני ■ ,קודם שיכולתי
להשתלט השתלטות למחצה על חושי,
ידעתי כי ידי כפותות לאחורי וכי מיטל
אני בחדרו של ד״ר פורמנצ׳ר
ריח בי־שם קל נשא בחדר.
.
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בין כל המבצעים את פינוי הגשים
והילדים מערי •החוף בארץ לא נמצא
עדיין איש או מוסד ,שיפרסם כרבים אה
תכניתו לשעת חירום .כולם •רק התנפלי
בשצף!-קצף על בני ירושלים המסכנים,
אשר חומר המצב זימן גם להם חתיכת
"פרוספריטי".
אין דבר יותר מגעיל ומעציב גם יחד

•ממראה תור העומדים בפרהסיה ובהת-
הדרות של קייטנים אמידים ליד תחנות-
המכוניות בדרכם ל״ערי המקלט".
אבל ■מכיון ש:נדודי־קייטנים" אלה
הם חלק ניכר במציאות שלנו ,היה רצוי׳
שמוסד מיסמך יקה בידו את הסדרת
הענין ,אך עד עתה לא נמצאו גואלים
רשמיים לעסק זה ,שאינו מכנים כלום
למוסדות.
וראו ן" פלא .גם בשאלה זו צצה
יהופיעה ",פוליטיקה"" .דבר" ,כדרכו,
לקח מיד תחת חסותו את כל ה״פליטים"
ודן ברותחים את תושבי ירושלים .ולא
התקררה דעתו של סופר "דיר" ,עד
שהעטיר את רשימתו על מצוקתם של
ה״פליטים" בירושלים בפסוק מפציץ
ממש־ "לא נרשה לעשות רווחים מ־
אסינם של פליטים" .אינני בא להגן על
הספסרים אשר הקפיצו את מחירי הדי 
רות והחדרים ואין ■בלבי כל שמץ אהדה
אליהם .אבל איזה פליטים יש כאן? ומ 
אידך :מאימתי הפכו עשירי תל־אביב
שהגדר לירושלים לפליטים ? ממה נפשך:
אם ה״פיניי" נחוץ׳ מדוע אינו זוכה ל 
הסדיר מצד המוסדות המרכזיים ,ש״דבד"
חפץ ביקרם ובהרחבת סמכותם ותוקף
ש״יטונת? ראם אין נחיצות בפינוי׳ מדיע
לפליטים
אמידים
קייטנים
הופכים
מסכנים? ואם לתושבי ירושלים אסור
לעשות רווחים מאסונם של פליטים,
מדוע מותר ל״דבר"?
אין זד היד ,כי עזיבת המקומות
הביאה להחמרת המצב הכלכלי .לדעת
רבים ייודעי ■.ער האבקואציה אינה לפי
כחיתיו ואמצעיו הדלים של ישוכנו .יש
לעשות בשעה זו הרבה ,ומיד .יש להכין
את הכל לייגע אשר אולי יהיה באמת
צורך ב״הגירה".
בינתיים אל נ:פח "חזית" חדשה ב 
ישוב .ואל לנו לצחצח חרבות לריק .יש
להגביל את מהירי הדירות בירושלים .כי
בראש וראשונה פגע הדבר קשה ב 
שדרות הרחבות' של ■תושבי ירושלים.
כבר כיום מתהלכים אלפים מתושבי עיר
הקודש ו"ליעדים" מפני המוחרם .אבל
חלילה לני להפוך אנשים שעצביהם הת־
רופפי ’1גבירים ׳'להעמיד את טרדותיהם
בראש דאגותינו.

■הנטיה להפוך כל סכסוך לבעיה ישו-
בית היא בעוכרינו .כך התבשר הישוב
בבוקר לא עבות על "שערוריה בגן-
החיית בתל־אביב" .ה״וויק־אנד" שלנו
עבר תחת הרושם של גבורת דה־גול,
מאורעות דאקאר ,ההסכם החדש עב ׳
יפאן ומשפט הרב ד״ר ש־ורנשטיין ,מיסד
גן־החיות בתל־אביב.
במשך כמה שבועות ארך הדיון על
"הד״ר שורנשטיין וגן־החיות" בועדה
מפשרת או מבררת .הסכסוך מצא הד גס
בעתונות .נכתבו רשימות ונשלחו •מכת 
בים למערכת עד שהגיעו הדברים לערכ 
אות .והיה רגע שנדמה ,כי "גן־החיור".
יהפך ל״מכבי אש" .העתונים יתחלקו
בדעותיהם :בעדו ונגדי ואבות העיר
יתחילו להתנגח ביניהם .לכל צרותינו
היה חסר ד״ר שורנשטיין וסכסוכו עב
הנהלת גךהחיות! שמעתי וקראתי את
טענותיו של ד״ר שורנשטיין.׳ יתכן שהוא
צודק .על כל פנים איני מבין׳ למה הועד
למען גן החיות בתל־אביב ,שהוא ועד
צבורי אשר אנשים ידועים משתתפים בו,
יהיה מעונין לרדת לחייו של ד״ר שוו־נ־
שטיין ולנשלו מרכושו .אולי מוטב ש_-
ועדת הבוררים שהורכבה לברר את הטע 
נות של שני הצדדים תוציא לאור את
פסק־דינה יהסכסרך יהיסל .ואם ועדה
זאת לא תעשה למען המוסד והרב שור;-
שטיין׳ תעשדרנא לכל הפחות למעננו.
יגלגל־נא חבר הבוררים את רחמיו על
הישוב האומלל וישחררו מסיוטו של גן
החיות הראשון בארץ.
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ראשו!

ירושלים (" :1.30 — )668בינינו לב-ן
עצמנו" ...שבועון לנשים ,בעריכת ליליאן
קורנפלד :1.40 .חדשות בעברית•  :1.55נעי 
מות קלות׳ בבצוע להקת קולומביה לאופרות
קלות :2.15 .חדשות באנגלית :2.30 .תכנית
ערבית :5 .מוסיקה קלה•  ;5.30פינת הנוער
העברית" :מדור הבול" מאת יהודית הולנדר.
,,מדור החידות״ מאת מ .קשתן" :6 .ירושלים
בחזון הדורות" ,סקירה היסטורית מאת י• ד.
אברמסקי :6.15 .נגינת בינים■ " :6.20בתפו 
צות הגולה״ . ,שיחה על יהדות אוסטרליה
מאת חיים אופיר־  :6.30תכנית ערבית:8,30 .
הדשות' בעברית" :8.45 .מאורעות וסיכימיס",
סקירה בעברית על חדשות השבוע :9 .הד 
שות ותכנית צרפתית :9.30 .חדשות באנ 
גלית• " :9.45מאורעות וסיכומים" ,סקירה
באנגלית על חדשות השביע :10 .תזמורת
.האולפן של שרות השדור׳ "פתיחה מנית"
והיידן ווד); "רפסודיה ארצישראלית" (הנס
שלזינגר) :10,45 ,חדשות בטורקית.
קהיר ( :11 — )620קונצרט סימפוני.
 :11.55זמרה  :1.15חדשות באנגלית :1.45 .י׳
חדשות בצרפתית.
אנקרה ( :2 — )182הדשות בצרפתית.
 :2.15חדשית באנגלית :7 .רקודים:7.30 .
מוסיקה טורקית :9 .חדשות בצרפתית:9,15 ,
חדשות באנגלית•  :9.30מוסיקה סימפונית.
 :11רקודים.
סופיה ( :9 — )850קטעים מסרטים.
 :9,50מוסיקה קלה■  :10.30קטעים מאופרטות.
 :11פרפראות :■11.20 .המשד•  :11,55לקודים.
ל ו נ ד י ן (גלים קצרים) — חדשות באנ 
גלית;  .11.45 ;9 ;7 ;230הישות בצרפתית:
 ,10.15 ;8.15 ;2.15הלשית בגרמנית.11 ;3,30 :

ידרותייס בכדוריד
— ״עתיד״ תיל־אביב — "עכ.ל" ב׳
תל-אביב .)3:3( 6:8
— ״עמל" א' — ״עמל״ נוער .3: !0
— מכבי־צפין ב׳ תל-אביב — מכבי
-׳ פתח-תקדח .)1:4( 5:5
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הד״ר רפיח סיידאם. ,ראש-
הממשלה הטורקית ,קבל אתמול
לראיון את הציר ■הטורקי ברומא,
שהוזמן .למסור רין-וחשכון לממ
שלה על שאיפות איטליה וכוו
נותיה במזרח הקרוב.
העתונות הטורקית מודיעה,
כי לבקורו של ואש הממשלה

י

רעידת אדמה באלכסנדריה
המו״ל :פ .עוזיאלי
האחראי :ח .לוינשטיין
המערכת :רענן  ,23סל4541/2 .
ההנהלה :יהודה ד,לוי  ,40טל4111 .
דטוסעזריאל ,רענן  ,22טל5377 .

באלכסנדריה היתד ,בליל שבת רעידת

אדמה קלה שנמשכה שתי שניות .שוס

נזקים לא היו.

הטאנקית נפוח השבוע במחוז
"האתאי" יש מטרה מיוחדת.
בחוגים הנויטרליים מדינים,
כי בקור זח נקבע לפני שבועות
אחדים .אח על פי כן יש לנקוד
קשר עם המצב הנלתי-יציג ב
סורה .ראש הממשלה הטורקית
רוצה לעמוד נעצמו על המצב
באיזורם שבגבולות סוריה,

׳

.קצינים צרפתים מזהיריס
את שלטונות סוריה

העצומים
מניי-ייר?) מודיעים:

חכרלינאזם אצו הלילח פעמיים למק-
לטיהם ,בשעה •שחיל התעופה המלכו
תי ביצע  wהתקפות נזה אחד זה.
בהתאם לידיעות שהגיעו מברלין ארכה
ההתקפה הראשונה שלש שעות .טרם
נתקבלו ידיעות על היקח הנזקים.
ידוע לכל ,כי ארצות הברית יש להן
שתי בירות :עיר הבירה המדינית ווא־
שינגטון ועיר הבירה הכלכלית ניו־יורק.
הבורסה בניו־
והנה "ו ו ל ס ט ר י ט",
 Tהחשוב
כעת  -״“
נחשבת —
יורק------ ,
כ״מדחום
*
העולמ
ביותו לא דק בשביל המשק
אלא זם בשביל המתענינים במדיניות
הבינלאומית .סוף סוף קשורים המשק
והמדיניות זה בזו ,וקיים קשר מתמיד
בין המרכז החשוב של המדיניות העו 
למית ,וואשינגטון ,לבין וולסטריט .לפי 
כך מ־-סים חשיבות רבה לתגובת וול־
סטריט על המאורעות השונים.

ומעניין ,כי הבורסה ש :ניו־
ערק קיבלה את הידיעה כרכר
כניתת הכרת הטוטלית המשו
רשת נשפט גמור .אם בברלין ,־
ברומא או בטיקיו ציפו :בהלה
ורייידה גרורה ש :שעיי המניות,
ד■“ ^ vU11״Jiי iר
יי-,דהי\
*.
!11
בהוגים הכלכליים יהמדעיים באמרי 
.כ ההסכם !•.-־■ריש לא יגרום
קה בטוחים* ,
כל שינוי בעמדת ארצית־הברית ,כרצוי
ל״ציר" .אדרבה .שוררת שם הדעה ,כי

כגון נסיון לפגוע באינטרסים האמריק 
אים בפיליפינים או במקום אחר של ה 
אוקיינוס השקט .בניו־יורק ,כמו בווא־
שיגגטון ,מסכימים לדעה ,כי אם יש
בכלל איזה ערך ממשי לברית הרשמית
טוקיו—ברי^ין—רומא ,הרי זה ■מבחינת
סיוע להגברת המתיחות בין גרמניה ל 
בין רוסיה מצד אחד ובין יפאן לבין
ארצות־הבדית מצד שני.
לנשיא ריזבלט אין סמכות קונסטי 
טוציונית להכריז מלחמה ,בלי הסכמת
הסינאט .אבד אם יפאן תעשה איזה

,,מעשה נואש" נגד האינטרסים ה-
אמריקניים באוקיינוס השקט אי ס־
מזרח אסיה - ,דשאים פחות ההגנה ש:
ארצות-הכרית להתחייל כפעדה מידית,
מבלי לחבות אפי!":ד דחררת-דעתו שיר
הסינאט ,והרי כ :מרחמה עתידה ת:נש
מיד צורה כללית נגד כל שלש בעלות
הברית הטוטלית המשולשת .מבחינה
זו עלול ההסכם החדש רק להחיש את
התפשטות המלחמה - ,במקום למנוע,
~ כפי שרצו ברלין וטוקיו ,הצטרפות
ארצות-הברית לצדה של בריטניה.

ה״אימנארנן" החדש ,שהטיל ■הנשיא
•הברט ער ׳־יצוא גרוטאות כרד וחמר־
דלק ליפאן ,גרמניה ואיטליה - ,ישתק
כעבור חדשים מעטים את מכונת ה-
מרחמה שר טוקיו .לפיכך יתכן ,כי דוקא

העתונות הספרדית ממשיכה להקדיש
את עיקר תשומת־לבה לברית יפאן—
גרמניה—איטליה ובדרך כלל מתארת את
אדצות־הברית כקרבן מחוסר־ישע .נמ־

יפאן תאלץ להגיב הראשונה על •ה־
"אימבארגי" ע״י איזה מעשה נואש,

שכת^ השתיקה" על אודית ביקורו של
^וכיי! בגרמ^<.

 בינתים מכינים בברלין ורומא עוד «פצצות»:ברית בלקנים מתוקנת ונאציונל־סוציאליזם בצרפת
לאחר שה״פצצה" הגדולה של ריבג־
טרופ לא עשתה את הרושם .המקווה ע״י
ברלין — ,אפשריות גם "פצצות קטנות"
ניספות בעתיד הקרוב .זה ■מזמן מתאמ 
צת רומא לקבל איזה פיצוי ראוי לשמו
וליצור ■מעין "ברית בלקנית" חדשה .הו 
איל וכל נסיונות ילחץ על טורקיד ויוון
לא הצליחו ,אפ״רייי ר^קךית ב^קנית
מקוטעת׳ בד שתתפ ת הפטחחד
בניה (איטליה) ורומניה הטוטאל^־^ש^
הגנרל אנטוניסקו ובהשתתפות המפוקפ-ן
קת עדיין של בולגריה ויוגוסלביה ?(ה<וז
קפת ע״י מעצמות הציר המתאמצות זה
חדשים לכפות עליה את רצונן).
כן מתחשבים בחוגים הבינלאומיים
באפשרות של עיד כמה "פצצות" קטנות
לטשטוש הרושם של המפלה הגדולה
שנחל גרינג בכשלון הפלישה לאנגליה.
ספרד נשארה "■בלתי לוחמת" ודחתה עד
כה בל הצעות ה .,ציר" לשנות את עמ 
דתה .הגנרל פרנקו טוען ,כי ארצו הת 
רוששה יותר מדי בימי .מלחמת האזרחים
ושעדיין אין בה אפילו מלאי מספיק של
מצרכים.

נשארות עוד שתי "תכניות הפתעה",
שלא תוכלנה עיד להפתיע את העולם
האנגלוסאכסי ,כי נודעו בעוד מועד:
התכנית הנושנה ו״המתוקנת" לחלק את
כווייץ בין גרמניה ,איטליה וצרפת "לפי
העקרון הלאומי".

עתונאי שויצרי מוסר על
חוסר הנוחיות שסובלים בני בר 
לין בהיותם "דחוקים במקלטים
כסרדינים״ —  1500איש במקלט

פקודת היום של דה׳גול
לגדודיו במזרח
"קצינים וחיילים של כוחות צרפת
החפשית ,חידשתם את הקרב :גד האויב
המשותף לצדן של בנות הברית .אני
בטוח שתביאו כבוד ונצחון ,לדגל ה״טרי־
קולורה״ .תחי צרפת!״ —
זאת היתה פקודת־היום האחרונה של
הגנרל דה־גול לכוחות הצרפתיים הלוח 
מים במזרח התיכון.
בקהיר נודע ,כי חלק מהלגיון הצר 
פתי שירת במדבר המערבי בשעת הפעי 
לות האחרונות והגיש עזרי•'בעלת-ערך
לכוחות הבריטיים בשעת ההתקפה האח 
רונה על סידי־באראני .רזרבה גדולה
של כוחות צרפתים נמצאה עדיין במצ 
רים׳ והיא מוכנה עם תים האימונים לצאת
לשדה־הקרב .גדודים אלה ,המייצגים את
כוחות צרפת במזרח ,כוללים גם את הס-
פאהים .כן נמצא מספר־צרפתים בשרות
היל התעופה.

צרפה אנגלי אותת
מסירת-הצלה לארירוגים
והציל את נוסעיה
טייס האוירון "סאנדרלגד" אשר
ראה את סירת ההצלה הנושאת
את ניצולי ספינת הילדים "סיטי
אוף בנרס" (שהגיעה אחרי־בן
לנמל בצפון אנגליה) ספר כיצד
הצליח ילד צעיר לאותת אליו
ולמסור לו את שם האניה:
"מבעד לזגוגית׳ מספר הטייס,
יכולתי לראות ■בברור רב את
אנשי הסירה .הם היו לאים וח 
לפתע ראיתי ילד
לשים מאד.
צעיר לבוש בגדי צופה ,קם ממקו 
מו לאחר שהבחין במטוסי .הוא
עושה סימנים בידיו .פתאום בטל
דבר ■מה דומה למטפחת והחל
מנופף בה .לכתחילה לא הבינותי
מה רצונו ,אולם מיד נוכחתי כי
הילד ■מאותת ברורות את השם
"סיטי אוף בנרס" .אם כי הנער
היה חלש מאד הצליח לאותת לעו 
מתנו את שם האניה כדי שנבץ
את כל אשר קרה .ואיתות זה היה
מספיק כדי לשלחנו ■מיד להבהיל
אליהם את העזרה הדרושה".

הבטחתו של ווילקי
"אם אנכי אבחר
חדש; מבטיחים אנו
נרחבת ומוגנת מכל
וונדל ווילקי בנאומו
פובליקאים ביונקרס.

מבטיח אנכי עולם
דמוקרטיה ממשית,
רע.״ — אמר ■מר
לפני ועידת הר־

הסדר חדש
לסחר א״י-טורקיה

ממקור מוסמך מודיע "א־דיפאע",
בקרוב יחתם הסכם מסחרי חדש בין א״י
וטורקיה שיסדיר את מסחר החליפין בין
שתי הארצות.
כפי שנודע ,קבל הקונסול הטורקי
שר החיצון של רומני® ^סטוך־
בירושלים תזכיר רשמי הכולל את תנאי דצה ,הודיע כי רומניה רו^^י^מה
א״י לחתימת ההסכם.
חפשית מכל יקשר פוליטי ב&ץ^ץ ןל£ה
כידוע יש לסוחרי א״י חובות בסכום הקושרה אל •הציר .לפני כן הןדיק׳"כי
של  20אלף לא״י י בטורקיה .הממשלה במושבי אמש החליט הקבינט• להסתלק
הטורקית הרשתה למכור לא״י סחורות מן ההסכמה הבלקנית ,אשר חברותיה
בסכום זה.
האחרות הן טורקיה ,יון ויוגוסלביה.
*י ר

רומניה מנתקת קשרים מדינים

יצאה מברית הבלקנים

־ בזה  .האופן /מקווים כנראה הנאצים
לסייע‘בידי 'אדריאן מארקה ,מי שעזב
ב .• 1933אתץ;קאינטךגאציינאל השני וב 
חור ^והד המשטר^באצי נלחם במפלגת
;£׳און' בלום וגם יסד'־'״מפלגת סוציאליס 
טים חדשה" משלו .אחרי כן הוצא גם
ממפלגתו הוא ,משום שהסכים לקבל תיק
בממשלת דומרג .בתור ראש העיר של
בורדו הכין -מארקה את כל הקשר להפ 
לת ממשלת רינו ■ומסירת השלטון לידי
פיטין ולאוואל .איש לא יתפלא עוד ,אם
ישמע׳ כי מארקה עלול להתיצב בראש
מפלגה נאציונאליסטית חדשה ,כדי להג־
— שנחאי רבתי .השער הראשי לסין,
שים את חלומו ■מלפני שבע שנים לזכות ההומיה ושוקקת המון אדם מכל הגזעים
גם את צרפת במשטר טוטאלי .אכן סי־ •הלאומים והדתות ,מאכסנת עתה בתוכה
כויים "מזהירים" מאד יש כעת לווישי .אלפי פליטי חרב הנאצים׳ ביניהם יהו 
דים רבים,״ — זאת אישר אתמול לסופ 
א .ה.
רנו ניסע אנגלי שיצא לפני  18יום בא־
וירון משנחאי בדרכו לאנגליה והתעכב
"גלוזלם ספורט קלוב" בפעם הראשונה בתל-אביב
לכמה ימים בארץ .בבואו לת״א מסר
למשפחה אחת דרישת •כלום מקריביהם
■פליטי אוסטריה הנמצאים בשנחאי.

רשמים מתחרות ■הטניס ■האחרונה של
".ג׳דודם ספורט קרוב'■ ,בידושכים
כפי שהודענו כבר בשבוע שעבר זכו
שחקני הטניס של .,מכבי" ת״א בשלשת
נצח״נות גדולים בתחרות הטניס השנ 
תית הנערכת ע״י הספורט קלוב■ הירו 
שלמי.
אדוארד .רדז׳ואן זכה במקום הראשון
בתחרות הגמר ליחידים ,הגב׳ גרטרוד
קורנפלד זכתה בתחרות הגמר ליחידות
והזוג א .רדז׳ואן—פינקילקראוט בתחרות
זוגות לגברים.
בקשר לנצחונות אלו פנינו לקפיטן
הקבוצה׳ התל-אביבית ,הד״ר ־ולטר לנגה,

הוא מספר עוד כי שלטונות ברלין,
עשו את כל אשר ביכלתם כדי שפרטי
הנזק הרב שנגרם ע״י חיל־התעופה ה 
בריטי לא יתגלו ברבים ,אולם היות
׳ותחנות הרכבת הראשיות בברלין נפגעי
ע״י פצצות בעלות משקל רב ,אי־אפשר
עוד להסתיר את הדבר מן התושבים,
אולם השלטונות איימו בעונש חמור על
אלה שידבייו על כך בצבור.

הסופר מוסיף ואומר ,כי פקודה חדשה
פורסמה שם׳ כי על כל בתי־החרושת
לשכור קבוצת מכבי־אש על ציודה
המלא ,אולם אין סבורים׳ כי בתי־החרו־
שת יוכלו להצטייד בכך לפני חודש
ינואר הבא ,ומכאן אפשר לראות׳ כי
שרות זה הוזנח מאד ברלין לנוכח הבט־
חתי התקיפה של גרינג ,בי לא ימצא
מטוס זר אשר יעיז לעבור את גבול
גרמניה.
כתבו הברליני של עתון היוצא בבזל,
כותב:
אם כי החוגים הרשמיים בברלין
שומרים בסוד את כל פרטי־
ההרעשה על ברלין אין תושבי
ה "רייך" נותנים את השלטונות

בהתאם לפקודה שנתפרסמה ברדיו
הגרמני אסור על התושבים לאמוד את
הנזק שנגרם ל״רייך" ע״י הרעשות ה-
ר.א.פ.
״כאשר ניתן אות ההרגעה —
אומרת הפקודה — ,חזרו לבתיכם
במהירות האפשרית .אין על הסק 
רנים להתרוצץ ברחובות .כי ל 
מחרת תקבלו הודעה רשמית על
הנזק שנגרם".
כן מודיעים מלונדון ,כי משפיעים על
כתבי החוץ של ארצות נויטרליות בעיר
שיעשו את סייריהם בלוית "מורה-דרך",
וזהו סיור המאורגן בעצם ע״י שר־התע-
מולה של ה״רייך" .כל העתונאים הללו
מעידים׳ כי הפצצות הוטלו סמוך למט 
רות צבאיות.

שותקים תחת אימת עונשין

שירות הכינוי הוזנח מאד

אבדות גדולות בזמן הצר

מסקנות חשובות מלימוד שיטות ההתקפה הגרמניות
יייי“יי

אבירות המטוסים הגרמניים
על בריטניה בחודש ספטמבר הגיעו
אתמול ל .1.046-האבידות בכל חודש
!ח 
אנ 
פחת
מאז

אוגוסט היו  .1.115האבידות בנפש
שבות בדרך כלל בשיעור של שני
שים וחצי (2ץ )2לכל מטים .לפיכך
ה״לופטוואפה" (נשק ד״אריר) הגרמני
ראשית אוגוסט ב־ 2.161מטוסים וב־5.402
טייסים.
העובדה פי האבדות נגרמו בזמן קצר
חשובה יותר מאשר המספרים על האבי 
רות בעצמן׳ שהן בעלי ערך רב בזמן
הזה — כותב סיפרו הארירי של רויטר.
שלש פעמים בחדשים שעברי איב 
דו הגרמנים למעלה ממאה מטוסים
■ביום אחד .רובם הוקרבו בהת 
אמצות להשוות את לונדון עם פני
הקרקע בסגנון הקלאסי של וורשה.
לאיר תכסיס• זה מובנית האבירות
הגדולות ,כי בין התקפה המונית אחת

לשניה השתמשו הנאצים בכוחות ,האויר
שלהם באופן די חסכוני .בסוף שבוע
זה נטו המשקיפים לדעה ,כי אי-ההתמדה
בשיטת ההתקפות מוכיחה:
 .1שה״לופטוואפה" רצה להרויח זמן
כדי להתאושש ממפלותיו הגדולות.
 .2מפקדיה של האויריה הגרמנית נד 
חפים על ידי ההכרח להשיג הכרעה
■מהירה.
שתי המסקנות גם יחד הן סימן בעל
חשיבות ממדרגה ראשונה ,המחזק את
ההשערות כי ה״לופטוואפה" עתה פחות
אדיר משהיה ,וכי גרינג מכיר שאם
השלטון באויר לא יושג במהרה — הרי
גם הפלישה ■וגם הנצחון הסופי אבודים
ללא שוב .לכן נראה הדבר ודאי שבו
בזמן שהתקפות־הלילה תוגברנה׳ יישנו
גם נסיונות נוספים בקנה מדה רחב לה 
שיג אפילו לאור היום את המטרה ההכ 
רחית של גרמניה.

נראה שהצרפתים החלו להעריך את
הסכנה הנשקפת לסוריה והלבנון ,עקב
הופעתה של המשלחת האיטלקית— ,
מודיעה סוכנות הידיעות "המזרח הערבי"
;מבירות.
רוח האיבה שמגלים ד״סודים
וחלבונים כלפי חברי הועדה מאז
הגיעו לבירות הולכת ומתפשטת
ותוקפת את הצרפתים עצמם.
תושבי הארץ מטילים על הצדפתים את
האחריות לבוא המשלחת שהרחיקה לכת
בדרישותיה וגם את האחריות לרצונם
של האיטלקים להשתלט על הבסיסים
הצבאיים ולהתערב בענינים האדמיני 
סטרטיביים.
הצרפתים מבינים עתה שהוותור ל 
איטלקים יגרום למאורעות שיפגעו לא
רק בחברי המשלחת אלא בצרפתים
עצמם.

"א־דיפאע" מספר ,כי הערביה זהיה
צאלח אחמד מן העיר העתיקה ביפו ,מתה
אתמול מרוב התרגשות בשעה ־ שהופיע
בנה שחור אתמול עם גדוד המתגייס״ם
לארץ.
הבן׳ ג׳לאל אלבושתאווי׳ לא ■מצא את
האם בבית .היא נמצאה אצל אחד השכ 
נים .הוא שלח לקרוא לה׳ אך כשקבלה
את הבשורה על בוא הבן ,אחזה אותה
ההתרגשות וכעבור רגעים מספר מתה.

אושר תקציב יפו
העירה מקוה לקבל מלוה
מר קררסכי ,מושל מחוז לוד׳ אישר
של עירית יפו הר
אתמול את התקציב ' *
ל 63אלף לא״י.
מגיע *
העיריה מקווה לקבל את המלוה ה 
ממשלתי בסכום של  35אלף לא״י כדי
לבצע כמה עבודות • צבוריות שיקלו על
חומר העבודה בעיר.

תפלות אזכרה במסגדים :הרוגי חיפה
"פלשתין" מודיע ,בי ביום הששי
נערכו במסגדים בחיפה תפילות לזכר
קרבנות ההפצצה בחיפה.
המטיפים גינו בנאומיהם את ■מעשי־
הזוועה של• האיטלקים כלפי תיש ב ־ם
שקטים.

דיכידנדה של הבנק החקלאי הערר
הבנק החקלאי הערבי החליט לחלק
ששה אחוזים רווחים לבעלי־המניות שלו.

גי והן רוברט ונקוט ,סוחר מסינגפור ,מספר לסופר "הבוקר" על גורל אחינו האומללים בשנחאי

"כד מתדלדלים ומנתוונים בענני עשן האופיום אלפים שנגזלה מהם חשה

היום
תחרות טניס גדולה ביז
מכבי ת״א ו״ג׳רוזלס ספורט קלוב"

בפעם הראשונה בתולדות ספורט הט 
ניס בארץ תבקר היום בת״א קבוצת הט 
ניס הירושלמית המפורסמת לשבח "ג׳רו־
זלם ספורט קלוב"׳ שחבריה הם בעיקר
מהחברה האנגלית הגבוהה.
התחרות בין הירושלמיים לבין "מכ 
בי" ת״א תערך על ■מגרשי הטניס של
"מכבי" ת״א .ברח׳ המכבים היום בשעה
 2אחה״צ .כפי שמוסרים לנו תופע 
נה שתי הקבוצות להתחרות זו בהרכבן
החזק ביותר .ההרכב יהיה כדלקמן:
ג׳רוזלם ספורט קלוב :יועץ .הכתר.
מר הוגן ,הקפיטן יונג ,מר רובינסון ,קנ־
דל ,והגברות פיליפם ובלייה.
״מכבי״ .ת״א :אדוארד רדז׳ואן ,של 
מה רדז׳ואן ,פינקלקראוט׳ פינקלשטיין,
ויטהולד ,והגברות קורנפלד ,פיכמן וכהן־
מינץ.
אחרי התחרות עורכת ועד סקצית
הטניס שיל "■מכבי" ת״א קבלת פנים לכ 
בוד הטניסאים הירושלמים.

אשר יכול להכיל רק מספר הרבה
יותר קטן מזה.

להוליכם שולל •על ידי הסתרת
האמת.
מלונדון ■מודיעים ,כי רדיו ברלין
מוסר ,כי בכל פעם שיש הרעשה בר?טית
סגורים בתי־הספר בברלין למחרת היום.
בתי התיאטרון והקולנוע יסגרו בעתיד
בהקדם יותר כדי שתושבי ברלין ימצאו
בבתיהם בשעה שיגיעו מפציצי הר.א.פ.
כן הולכות ורבות הפקודות המת 
פרסמות על האמצעים שיש■ לאחוז בהם
נגד התקפות אויריות .בכל רחבי גרמניה
קבלה האוכלוסיה פקודה להרחיב את
המקלטים.

־ ס46ו קצינים -צרפתים שהיתרו «•».
הלדיוחחות השורר כשדרות זזקו׳ל
הסורי .הזהירו את 8פה־ת מנא ה
עליונה בכירות ,על הסכנה הנשקפת
לצרפתים בסוריה ,אס יוסיפו להכנן
■}לדרישות האיטלקים.

ושאלנו לדעתו על תחרות זו.
הד״ר לנגה מוסר את רשמיו כדלקמן:
היתה זאת השנה אחת ההופעות הג 
דולות ביותר בטניס בארצנו .מחוץ לשח 
קני הטניס האנגלים המצוינים ביותר
מבין שכבת האינטליגנציה האנגלית
בארצנו השתתפו בהופעה טובי הטניס־
אים הערבים ו״י.מ.ק.א .".היהודים היו
■מיוצגים בהופעה זר ע״י "מכבי" תל־
אביב" ,רחביה" ו״מנורה" .אם נעשה
■מאזן של הופעה זר׳ שנמשכה לסירוגין
כשבועים ימים ,נוכל להגיד בבטחון
גמור׳ שקבוצת "מכבי" ת״א הימה המ 
צוינת ביותר בהופעה .לכן אין פלא,
שהופעת שחקן "מכבי" ת״א על אחד
המגרשים עוררה ענין רב .מעניין הד־
בר ,שבתחרות רבע הגמר היו מבין
שמונה שחקנים שלשה חברי ה״מכבי"
תל־אביב .בתחרות חצי הגמר היו ■מבין
 4שחקנים בכלל  2חברי "מכבי" ת״א.
■בתחרות הגמר נפגשו שני מכבים.
מעניין לציין ,כי בתחרות זאת הראה
השחקן פינקלקראוט ("■מכבי" ת״א) את
כוחו בפגישה עם מייאו ,שזכה בנצחון
בתחרות "י.מ.ק.א .".הפעם היה פינקל־
קראוט המנצח .הישגים יפים הראתה
השחקנית הצעירה גרטרוד .קורנפלד,
'שניצחה את הרבנאיה הידועה של "ג׳רו־
זלם ספורט קלוב" — הגב׳ קולמן.
ארגון התחרויות היה מצוין .כל שח 
קן הופיע רק פעם אחת בכל פגישה עד
רבע הגמר .כל המשחקים נערכו בלי
שופטים׳ המשחקים היו "פייר".
נצחון ספורטאי מכבי ת״א נתקבל
־ ■־ •י  -י •
במשואות פ״י הקהל.

פוגעים בפליטים לבנים ,מיד מבינים כי תבל :רוסים לבנים ,ולעומתם — רוסים
הם פליטים מסוג אחר לגמרי ,מהם הר  אדומים שסרחו׳ פושעים ,הרפתקנים ,וב 
פתקנים ,מהם — רובם — אשר הגירל שנת האחרונה נוספו עליהם כעשרת אל 
טלטלם עד לחופי הים הצהוב.
פים יהודים מגרמניה והארצות שבלעה,
שכל תקותם להמשיך את דרכם לאמ 
למה :שכחאי ׳־
ריקה אי לחזור לא״י.
במועדוני .הלילה
גדולה היתה ההפתעה כשראיתי את
במועדוני הלילה שבאיזור הנמל עוב 
מה מחיתם ׳•
קבוצת הפליטים היהודים הגדולה שנם־
דים רבות מנשי ■הפליטים .הכרתי אשת
עה לשנחאי.
בין היהודים נמצאו כוחות אינטולק -פליט מוינה .הוא ■משתכר כנהג אצל חב 
— למה לשנחאי?׳ — שאלתי.
טואליים ,חלקם היו מועסקים בקונצסיות רת מסחר  20דולר סיגים לחדש ( 2דו 
— מפני שזו העיר היחידה בעולם אבל פיטרו עם התחלת הפורעניות .חל -לר אמריקאיים לערך) ,והיא — נוצריה
פדטש אירופיים באניה
שתקבל אותנו בלי ויזות ותעודות ולא  iitMMtMfMvMtaMmavaMiiamMmiiimiBשהלכה אחרי בעלה — למדה לרקוד
איש שיחנו ,ג׳והן רוברט ונקרט — ,תשאל ללאומיותנו וגזעגו.
בצעירותה ,ועתה ,במצוקתה ,היא רוקדת
לסופרנו:
■ מסר
בסינגפור
סוחר
הכרת פניהם של פליטים אלה ענתה
לפני •בלשה חדשים יצאתי לרגל עס  בהם שלמודי טלטולים ונדודים המה.
קים לשנחאי .באניה בה נסעתי מצאתי קמטי הסבל שנחרתו על פניהם עוד
במחלקה האחרונה קבוצת פליטים אי  טריים היו׳ ומבט היאוש שבצבץ בעי 
רופים .פליטים אלה עוררו ענין רב .ניהם היה כמעט מלטף .בזכרי ש״מטען
בגליון זה כותב י .הפטמן על ברית
שותקים מאימת הנאצים
העושים את דרכם ■בנתיבי המזרח הרחוק אנושי" זה יושלך לתוך שנחאי הקריה
גרמניה—איטליה—יפאן" :יתכן׳ כי
רגילים לראות פליטים סינים או מאל־ הזרה והמשונה אחזני רעד.
הברית המשולשת החדשה מכוונת
ממוסקבה מודיעים ,כי יום יום
אים הנודדים עם משפחותיהם לחפש
בעיקר כלפי הדמוקרטיה הגדולה שב־
מגיעים אליה כחמשים יהודים
תחת דג :יפאן
מחיה אי בירחים מחמת המציק ,ואם
ארצות־הברית׳ אשר כדרך כל דמו 
מברלין בדרכם לסין ,ליפאן ול 
העיר
שבועות.
כמה
עשיתי
בשנחאי
קרטיה היה הלך־מחשבתה אטי ביותר
אמריקה.
נמצאת בידי היפאנים .כוחן של הקוב־
בשנים האחרונות ,והאמונה התמימה
הפליטים מסרבים למסור ידי 
עד
צסיות הזרות תש ,וזכויותיהן קופחו
בכוונות הטובות של העם הגרמני
עות כלשהן על המצב בגרמניה,
לבלי נשוא .מאז מלחמת יפאן וסין נפ 
השואף ל״שטת־מחיה" היתה מהלכת
מאימת הנאצים שנפלה עליהם.
געה שנחאי ■בהרבה ,אפילו יהירותם של
בתוכה .דמוקרטיה זו עומדת עכשיו
1M
האמריקאים נעלמה כליל המושבות הא־)
במבחן .האם תוסיף לשעשע נפשה
מריקאית- ,והאנגלית ,הגדולת והעשירות ,חלקם ,ביחוד את בעלי המקצועות ,הע 
בדמיונות של "מתבדלים" תמימים או
שעזרו לפיתוחה של שנחאי נתונות גם
סיקו היפאנים׳ אבל פחד הזרים ניתך גם
זידונים; או תתנער לקראת הסכנה
הן לבקורת חמורה של השלטונות היפא 
בכל עוזה .ועל פי כל האותות נראה,
על פליטים אומללים אלה ,והם פוטרו.
נים .ביתר חלקי העיר שולט טירור סיני
כפי שנמסר לי דואגים היהודים העשי 
כי אמריקה תוכיח את חוש המציאות
ויסאני ומלחמות רחוב הן מאורעות יופ 
רים הותיקים בשנחאי לאחיהם לגזע ,מעט
שלה בעתיד הקרוב ביותר".
יים .היפאנים עושים תעמולה גדולה
כסף בא -מאמריקה ואפריקה הדרומית ,ד״ר א .שמוראק ,חבר הנהלת הסוכנות
ללכוד
לעצמם ואין להכחיש זשהצליחו
אך אמצעים אלה אינם מספיקים בכדי
היהודית ,בניתוח מצב התעשיה ,קובע
ברשתם רבים מחשובי הסינים .חלקם לכלכל אלפי נפשות.
כי לא הסקנו את המסקנות הראויות
נקנו ע״י שוחד בצורת זכיונות והנחות
דומני ,כי בשנחאי נסגרו שערי
מהעובדה שהחיים הוכיחו כי בארץ
מסחריית .ר״מדיניות".
יש מקום לפיתוח תעשיה הראויה
הרחמים ולא פלא הדבר .בימים
הממלא
בתוך השאון ■
של
חללה
את
לשמה .ד״ר שמוראק קורא ,,לנצל
כתיקונם היתה שנחאי עיר המר 
0P
שנחאי מצאו מקום פליטים •מכל ארצות
כזת את העוני מכל סין ,ועתה —
את הקוניונקטורה המלחמתית בשביל

בימי מלחמה— מלאה העיר וס 
ביבתה פליטי מלחמה אשר חולי
ורעב ■מנת חלקם המרה .עלי לצ 
יין שהפליטים היהודים בולטים
יותר.

♦♦♦

במועדון לילה של מלחים .אשה ענוגה
זאת עובדת משעה  8בערב עד  9בבו 
קר ומשכורתה היא דמי השתיה שזורקים
לה המלחים השיכורים .וכך חיות מאות
נשים אלה.
בתוך רעש המלחמה בעולם קשה
להתעכב על הטרגדיות הפרטיות המת 
חוללות ■וקשה לעמוד על הרשע והפשע
שפרצו את כל הגבולות.
כך מתדלדלים ומתנרנים בתוך ענני
עשן אופיום אלפי בריות שנגזלה מהם
התקוה...

ג .צ.

פליטים יהודים מגרמניה
" הבוקר״
עוברים את מוסקבה

,
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התפתחות התעשיה ,ובקשר עם הקונ 
יונקטורה הזאת עלינו סוף סוף להת 
חיל פעם לנהל פוליטיקה תעשיתית
גבינה,׳.
י .זיו־אב כותב על הכרזתי של מר י.
סופרסקי באספת הנבחרים "הבו לגד
פיננסים טובים ואנו ניתן לכם ממש 
לה טיבה"" :יש להצטער בלב שלם
על שאישיות מרכזית בצבור האזרחי,
לאחר אשר נשלח רק משום שעת
חירום להשתתף בהנהלת היעד הלאו 
מי הזה ,מצא לאפשר לסיים את פרק
האופוזיציה ,שהוא עמד בראשה ,בהכ 
רזה כה בלתי-ימוצלחת .הלא במשך
שנים רבות למדנו גם מפי מר י.
סופרסקי כי -ממשלה כדי שתהא טובה
באמת ומקובלת על הצבור צריך שיה 
יו לרשותה לא רק פיננסים טובים,
אלא עוד ״משהו״----------- .אין אנו
יכולים להסתלק -בקלות כה מפתיעה
מעקרונותינו ,כשם שהשמאל לא הס 
תלק ואינו מראה כל נטיה להפסיק
את תכסיסיו".
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