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משחלוט על גמע "נשר"
 .228״מכבי״ הרצלי־ה ." -התחיה"
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ממשיכה לעמוד במקום הראשון
לא’"פעם ט<דןל 1ב שאלת הארגון של
לא פעם
?«יגו^■) ה?שור  kבאיץ.
י !31זמ י
אורג׳ כהלתכה מרים
ל האגודה המארגנת
׳ $י
*
מוג על הקהל .יש
יגי את זאת ויודעים
'׳בכדו גמור .בראקו
*
ת
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ו ".מכבי-חיפה" ,ה 
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!אגומת אצלנו ,הי
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התחרות האחרונה
*
פהשתת
אכיג׳*
תל
■ה ק7ד«
׳ת׳$ *8א האנגלי והפולני .הגישה אל
*
בש
גבעות חול,
עיצו ירן היתה
ישנה דרך רחבה
.,וצי •ו
דנ^ה ).באיצ
צמו אין סדרנים;
 1JHתופס־
את המקומות על
*
ומפ
אלא^^/פרץ למסלול
■הזרים
^וכשהצופים
י * ריע.
» ריאי^,יהרי הם מקבלים ■ *
דו

‘׳E

גרמו לכך ,ש*
ז לולות לשמש
התי^ידת,
*
כי
את
מילאו
א
‘
י
4
יפיכ
נוסל|^למי
■ .
תפ 
קיןןץ\וח^ עכשיו וקא׳*! כשאנו עומ-
עלינו
החורף,
!•
עלינו
ד $קר^זית ’^ומס החורף,
<בעי& זי ולמצוא לה פתרון.
**י•
■משובח של התחרות הטפור-
ן'
*
זאת' צריכה להיות הסיסמה
•?קר&^4ודה יאגודה.
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*
הארץ
במשווקים על ««גן
גס^בת נערכו כמעט בכל נקודות
הארץ מחקים על "מגן הארץ" .כמעט
כל הבוריהים" נצחי ■במשחקים .יש
רק לפן את הנצהון של "׳מכבי" החו 
בות עי״מכני" נס-ציונה — .)1:0( 1:2
לרגל נחון של ■משטרת שרונה נגד
"׳מכבי|״א ( )2:3ממשיכה קבוצה זאת
לעמיד מקום הראשון .אחרי המשחקים
בשבת מבלה הליגה היא כדלקמן:
 )1מש5ת שרונה— 8נקודות?  )2ביתר
ת״א  6-נק׳;  )3הכח ת״א —  5גק׳;
 )4מכפ״ת —  4נק׳;  )5מכבי רחוי
בות  3-נק׳;  )6דגל־ציון —  3נק;,
 )7ימכ ראשל״צ —  2בק׳«  )8מכבי
נס־ציוו —  2קק׳ו  )9מכבי ת״א —
 2נקוו.

כדור־רגל בכל

בערינת אל .אלנסנירוגיץ

 .עהדך ו»,ע1זק

משטרת שרמה משחקת עם הרוח.
לא זה ניתן לה את היתרון לירידות
לשער היריב׳ אלא משחקה המלוכד וה 
יפה• ברגע ה־ 35מקבל שנידרוביץ את
הכדור ואחרי שהעביר נמה שחקנים
מסר את הכדור להרצל שיורה שער
יפה .השוער של ה״טכבי" השתטח׳ אבל
ללא תוצאה.
השער השני לא איחר לבוא .ברגע
ה■ 40מקבל הרצל את הכדור ויורה ממר 
*
חק •מה מהשער והנה הכדור נמצא בתוך
הרשת.
אחרי שני השערים האלה החליטו
חלוצי מכבי להתרכז וברגעים האתרו
גים העביר נחמיה את השער •הראשון.
אחרי ההפסקה ,היו שינויים בתפ 
י ■משית שרובה  -מכבי תא"
קידים בשורות המכבי׳ במשך  20הדקות
הראשונות שולטים המכבים על המגרש
)1:2( 2:3
ומצליחים להעביר את שער התשואה.
בין ?קהל נוכחו קצינים
גבוהים המשחק נעשה ■מהיר ושתי הקבוצות
■ונוכחוח נתנה ■מיז לקבוצת "שרוינה? שואפות לנצחון .במכבי ניכרת עצבנות.
:משחק גן וטוב׳ ■ויש לציין בקורת-רוח ,כנגדם השוטרים ■משחקים כשקט וברגע
שמשח? הולך ונהה יותר ■מלוכהמסי -ה 30-מעביר שנידרוביץ את שער הנ•
רותיהם1קליעותיהמ ׳מגיעות למטרה צחון.
■ויש •ל?|זג ■כי בעתייד עוד נשמע עלי 
׳
שפט חודשוני .־
הם• בקל עם מכבי ור׳א׳ אפשר לאמר ,דג לציץ ת״א-הכח ת״א )1:0 2:2
שמשחק מאתמול ■ויה י&ה ■מאד ,אבל
משחק מעגין מאד .היו קומבינציות
למזלם דע לא היו התוצאות לטובתם .יסית מש-י הצדדים .במחצית הראשונה
לפי היפחק ברבע הראשון של המח  •היו תוצאות לטובת ה״כח" ורק במחצית
צית התזונה והרש הראשון של המ  השניה הצליחו אנשי "דגל ציון" להע 
חצית &יה היו צרכים •המכבים לירות ביר את השער הראשון ובסוף את הש 
■שני שךס בטוחים.
ער האחרון.

'
משקים יויהתיים
מכבי אבשלום פ״ת _ ד—
קגוצת
מר ו:ם ■חדרה !■2

():1

התחרות נערכה בהרצליה על גביע
גשר .המשחק בכללו היה מענין וקהל
רב בא לחזות

מכבי חדדה  -טכניון חיפה

1:7

()0:1

יש לציין שהמשחק של "דגליציוף׳
הוטב בזמן האחרון .והמשחק של יום
אתמול היה אימון קשה בשביל המשחק
שיערך בשבוע הבא לטובת "החייל
*
הי
וני" ,בו תפגש קב׳ "דגל ציון עם קב׳
שרוגה.
את השערים לטובת דגליציון
חפציה ודסא .מ״הכח" טננבוים (על
מכת עונשין של  11מטר) וכהן.

אמי :ה-ו

״מנכי

-

יהודה״ רחובות
נש-ציונה )1:0( 1:2

המשחק על מגרש המכבי בחדרה.
מנכי הכה פ״ת  -בי:ית״ר נתגייה
)0:1( 0:3

המשחק על מגרש המכבי' נתניה.

משבי נתניה  -בית״ר רמת-גן .
)0:1(( 1:1

משחק ער על מגרש מכבי נתניה.

מ!ית״ר ראשון :דין  -מכני גדרו?
)0:0( 0:3

המשחק לא התקיים בגלל אי הופ 
עתו של מכבי זכרון יעקב.

משחתים ע :גביע השתין
"מבכי"
"הפועל" רעננה " -הפועל" הרצליה
1:2

()1:1

כית״ר ת״א " -מנכי" ראשו! :ציון הפזע :דסת-גן  -הפועל ראשון :ציון
()0:4

3:5

():3

המשחק בראשון לציון.

•בהתחלה הבקיע בוגדנוב שער רא 
שון« .ץ מגדיל את התוצאות
חתקסוז חזקה של קבוצת ראשון נעצרת
0:3
ע״י מזרחי" .מכבי" מקבל שער עצמי
המשחק ■בכפר סבא•
דגה :נוער שי. :מבבי א״י
 ,כעבור רגעים אחדים ,פוסק השופט מכת
 11לשער המכבי .בוגדנוב ׳מעביר שער
השבת החלו התחרויות בכדור-רגל
רביעי .ב־. 35הדקות הראשונות של ה  לנוער .המשחקים נערכו על המגרש הי 
מחצית השניה היה המשחק בדרך כלל שן של מכבי .והנה התוצאות:
חם מדי .חלוצי מכבי מתקיפים וגל מע 
עתיד ת״א  -בני יהודה 0:4
כיר את השער היחידי לטובת קבוצתו .משבי צעיר ת״א  -בית״ר צעיר ת״א
ל15 .1:5
*
®נץ מעלה את התוצאה
רגעים לסבי הסוף מ-ציא השופט את גל מכבי מת* גן ‘-מכבי אבשדם ב׳
מקב' ראשון.
1:2
ל.0:2
*

הפועל היובש ת״א  -הפועל שפר-שבא

*׳

בארגון שמאלי

פי
|$זסוף מהעמוד הקודם)

ד סניפים בגליל ,שרק טבר•
ראו לשמו.
.
.
סניף
מסת בו כיום
ק^א גס להגברת הפעולה חתר-
ה׳
ן בסניפים ,י^הוזגהה עד כה ■בשל
גורס ׳ שונים.

למכות המבלות במשבי הצעיר ■
זד &כנר מ  toי ז מפי חו״ה ימפ-
;
המקיים כיום 32
^ולות ״ם^בי
סניפים כארץ ען  5000ח:ר• גם כאן
צייר ל-י^וצ לביסוס ׳והרחבה ,וחו-
האמצעים וכספיים מפריע להנ-
*
הנו
ס ׳ ־«לת ®;עולה נורמלית ומסודרת.
םן$ר את "חפעולות .במחוזות ה 
3 4
> ,נ< מתריע* על חוסר חומר-הסב-
* ןה* ®^ק ומביע את חקותו׳ כי  -כי־
®! 0Jריבים ב^ש־פינד בחנוכה יש-
מ<ה לקראת פעולה חדשה ומיוג-

®זמע •:להכראת ת״ש־ב מנגע
ה״8פתח-
’?
^נל המצב בישוב ברגע הנוכחי ועמ 
דת ■ה״מבבי" הרצה ה׳ א .נ ת נ א ל .הוא
־ אמר׳ כי העניניס .כישוב ׳מתנהלים זה
מזמו לא כדרך הרצויה קביעת ה״מפי
תח" המפורסם בכל השטחים כגון בע 
ליה׳ התישבות ,סידיר בע;יודה ■ובו׳ גר 
מה במידה רבה לתיוהיו־ובוהו הזה השו 
רר התיובנו .המוסדות׳ שצריכים היו
 . 4להיות ישרביים כלליים׳ משרתים למע 
שה את המפלגות׳ והעונ1יס ■מחוץ ל-
׳מסגרת המפלגתית ׳מוזנחס ■לגמרי מבי
" לי שמישהו ידאג להם .הנואם חוזר
ומדגיש ,כי תנועת המכבי מצורה כיוס
להלחם ■במשטר המפלגהי הקיים ול 
ארגן את כל  .אותם נחלקים .שהנם

למעשה לשוללי כל מעמד כישוב .ה-
נואם מצן ,כי מפז^י היתה זו שהש 
ליטה א המפלגתית בחיינו ,אול&
גס המפגות האחרת צעדו בדרך זו
של טשפש הרעיון כדבר פעולה לטו 
בת העם כולו .קראת רוטנברג בש 
עה זיו ־ דיניה לשוש אזהרה לישוב
בדבר ק^ג-ת דרכו בעתיד .עקב
*
רצי
ינות השעי* .

במהלך זויכוחיש
!.ו:ראשן למתווכים היה ה׳ ליפא
לויתן וקבע ,כי וזברי "מכבי צעיר
•לעולה" שארו באגים לדגלם ומת־
נגדים לרחרד עם "גורדוניה"
■ירק
קבוצת שקנים" מבניהם ׳מנהלים את
המשא • ■הומתן הזה ,באשר ל״הפועל׳ו"
הרי כל העבין הזה הוא מנופח" .או-
לם ההתנפלות שי .,הפועל" ■בנהלל
עומד ריו ,1וביג׳ור מתגלגלים ׳מכשירי
הספורט ובלי שישמשו בהם".
ה׳ ד .ר •ו ט נ פ יד אמר׳ כי בכדי
להחזיק ;,דגל כראי דרושה  .גם יד
חזקה• "•מבי צעיר!לעולה>׳ ■מחפש את
הדרך לאחיד עם גורדוניה ■ עקב הז 
נחתי במגן הכלבי׳ ומשום כך יש
להגביר ןת הפעוה הכלכלית למען
החברים.
ה ,כ .בן דר ר (פ״ת) אמר׳ כי
"מכבי זעיר לעולה הוזנח ■במידה רבה
■ויש לאפגש אתם שוב ולהסביר להם
את האפשריות ש^ריח את ה״מכבי"
לאחוז גאמצעים .רינייים.
ד״ר ר .אט לסדיבר על הצורך בי 
צירת הסתדרות <ורט איתנה ולהג 
ביר את הפעולות בענפים שונים .ורק
*
ופוליטי
אחר כך י לטפל מיני צבור

קה .הנואם מביא דוגמאות מהתפתחות
הספורט היהודי בגרמניה לפני עלות
הנאצים לשלטון.
ה׳ שחור אמר ,שאסור להחליש
הפעולה הספורטיבית בגלל הגי
את
ברת הפעולה הצבורית שהיא אמנם מי
חיבתנו.

דר^ה להג;דת ו;הת חתרנות
ה׳ סלומון דיבר על ההזנחה בש*
טח התרבות הבאה בגלל חוסר תקציב.
*
הי
"אילי ■היד ■מתעסקים בעניבי תרבות
תה הפוליטיקה תופסת אצלנו
מקרם
פחית חשיב".
ה׳ עזרא איכילוב דיבר על ה ני-
גיד הקיים בין החלטית ועידת ברין
של "מסבי" לבין המעשה ש״מכבי צעיר
לעולה" רוצה לעשות עתה" .לא רק
חברי ההסתדרות הם פועלים ,כי אם
כל אלה העמלים בעיר ובכפר ,בשדה
ובמשרד .הנואם קובע ,כי חסנם של
"מסבי צעיר העולה" הוא בהסתדרות
המכבי והודות לה זכו לעלות על ה 
קרקע בו בזמן ש"הידידים" מהיום הפ 
ריעו לכך מאז ומתמיד.
ה׳ א .תהומי דיבר אף הוא ברוח
זו יהדגיש׳ כי •טפא״י אחראית במידה
רבה עבור הנעשה כיום ■בישוב׳ ■ומשום
כך מצחיק ומכאיב הדבר כשרוצים לבוא
לידי איהוד עם "גורדוניה" ההסתדרו 
תית .אנו ־עומדים בפגי מפנה חשיב
בישוב וזאת צריכים ,לזכור אלה הרו 
צים להתאחד .ה׳ י• ציזל-נג אמר,
כי "אלה •הטסים •למרומים צריכים לז 
כור את המציאות כמו שהיא"׳ להתאים
 jאת פעולותינו לעניני היום .יש לדאוג
לכל סניף ולכל חבר.

,/משני״ ת׳& עידנים  -אנזדה
שפורמ-יכית ערכית ,יפו

אינטרסנט חדש בישוב ,אלא כוונתו
לפעול לטובת העם כולו .העבודה הפו 
ליטית אינה נעשית על חשבון העבודה
הספורטיבית להפך — ,וגם ■הפעולה ה 
ארגונית •הולכת ומשתפרת.

ה׳ י .הדרי דיבר על רגש הנחי 
תות השורר כלבית המכבים .שיש לשים
*
כשנתג
לו .קץ פעם לתמיד .יבוא יום
אה בפעולה צבורית זו שאנו עושים
עתה יותר מאשר בכל פעולה אחרת.
מזחלטות
לבסוף נתקבלו ההחלטות בהן מוב 
כחו של מכבי" ■היא בחזיגו ,אולם כל
אחד :אתנו צריך למלא בל תפקיד ה -עת ברבה למרכז המכבי על פעילותו
מוטל עליו בכל ■הרצינות והאחריות .הצבורית ומאמצת את ידי ההנהלה ב 
הוא מציע ליסד מועצה מיוהדת של דרכה בפעולותיה למען ,איחוד וליכוד.
המכבים הפעילים במוסדות השונים .ה׳ החלטה אחרת מדברת על הצורך בהע 
ששון לוי ■מגנה את "מכבי הצעיר מדת מפעל "כופר הישוב" עלי בסיס
•לערלה" ואומר "אנו לומדים מתורת כללי לאומי אל־מפלגתי.
הרצל ולא ׳מתורת מרכס".
באשר לענין "מכבי צעיר לעולה"
ה׳ ח .כהנוב אמר ,כי •ה״מכבי" נבחרה ועדה מיוחדת מורכבת מה״ה
צריך לחנך את אנשיו לפעולה צבורית .מ .בן־דרור ,עזרא איכילוב ,ח .כהנוב
קבוצת "הסוללים" התפזרה בגלל חוסר וא .נתנאל שצריכה לדרוש .את דחית
אמצעים להתישבית .באשר ל•,מכבי ה  הכינים בי עומדים להכריע בשאלת
צעיר העולה" הרי חברים אלה ניהלו האיחוד ואם המארגנים יסרבו לעשות
פוליטיקה של •התבדלות במשך כל הז  זאת מיפה את כח ההנהלה להחליט
מן וסרבו להתאחד עם "דבבי הצעיר" בענין זה ברוח הדברים שנשמעו ברעי 
הארצי למרות ■ההצע-ת הגיחות שהוג  דה.
שו להם בענין זה .ה׳ י־כף 'ליברמן
בשירת "התקו׳ה״י ננעלה המועצה.
"מכבי
(ירושלים) אמר׳ כי כחי של
א—.2
צעיר לעולה" היא בהשתייכותו לתנו 
עת •המכבי יהיא בתור חבר ה"הסתד 
רות" מתרה בהם לבל יכנסו למסגרת ';מ:״ ת״א " -מפגי" ראשח-זזץן
(2:3) 3:5
ד בי "יבטלו שם בששים".
משחק ליגה .התקיים על מגרש "מכ 
ה׳ ג .פ ל ש אפר׳ שאץ אני עוס 
קים בפוליטיקניות• עלינו מושל תפקיד בי" ראשון-לציון.
היק"
חיוני לאומי שאותר יש למלא בהתאם
מחוזקים ידידותיים
לעיקרונ״ת המכבי .אני מרגישים בנו
כח שיוכל לפעול 'לגבש את דעת הק  נר־כוכנא רפה-קג׳ י8ר תקפה רפה
הל.
(0:3) 05
קנתה פר דיש  -מכני ה־פה
:תנא־ השיב למתווכחים
*
ה׳ א.
.
מהווה
ן הרבים והדגיש ,שאין "מכבי"
(0:0) 0:1

()1:2

2:2

על מגרש "הפועל" תליאביב נערכה
בפעם הראשונה אחרי הפסקה ממושכת
תחרות ידידותית בין "מכבי" ת״א מי 
לואים לבין אגודה ספורטיבית ערבית
מיפי .לפני המשחק ברך ב״ב הקבוצה
הערבית ,ה׳ חבב׳ את הקבוצה היהי-

מכני חיפה  -מכני זכדון ייעקב

המשחק נערו בנס-ציונר .בנוכחות
המשחק נפסק חמש דקות לפני הג 
קהל רב ובשיפוטי של ה׳ קליין .את
מר עקב סרובר של אחד משחקני הרצ 
'השערים לטובת רחיגות הבקיעו גינז-
ליה לעזוב את המגרש כשנצטווה ע״י
בירסקי ואברהם נדב.
השופט לעשות זאת.
1:5

המשחק על מגרעו־מקבי פ״ת ,אחרי
משחק יפה ומלוכד נצחה קבוצת מכבי
את יריבה ההזק .י
יש לציין שבקבוצת מר וולס
*
משח
קיס כמה שחקנים פרופיסיונליים
*
מאג

הארץ
דית .השיב לו יה׳ גלדסטון ■מקכוצומ^י
בי״ .הקבוצה האורחת הראתה uJ.,
■פרימיטיבי ,את השערים לטובת
הבקיעו ויצל ׳ויואל .שפט ה׳

ש :מד י־דנר גהגית
קבוצה■
יממי הצעיר נתניה  1:5י
נכרת הבנקים  -מכבי אש ת״»
)1:1( 1:1

משחק מענין וער שנטתיים בלי תו*
צא-ת• השערים לטובת הקמצות ■נוידו
על ידי רענן בשביל הבנקים וליבר בש 
ביל ■מכבי אש.

סיבי

חיוה

פעולה רבה בכדרר־־סל
מכבי ת״א -

ערוכה

!4:14

לאחר ההצלחות בענף הכדורגל הח 
ליט המרכז הטכני של משטרת שרונה
להרכיב קבוצה בכדוריסל ,והנה ראינו
השבוע משחק יפה מצדם ,נגד הקבוצה
החזקה של מכבי ת״א.
יש לקוות כי קבוצה זו ,אם תמשיך
בפעולותיה ,נשמע עליה.
המשחק היה ער ומלא קומבינציות
מה שלא נתן הזדמנות לקלוע לסל .שתי
הקבוצות שיחקו טוב.
,,הפועל״ ס -־.הצבא וערני 23:48
רוב שחקני הקבוצה הפולנית לכדור
סל הם גם שחקני כדורגל ולכן נאלץ
♦הפועל״ לשחק נגדם ביום חול* 11 ,
ב
דצמבר .היה נובח קהל רב .המשחק
חיה ער ומעניין• .הסולנים רוכשים תחי 
לה  6נקודות לעומת  2של "הפועל".
אחר כך עוברת היזמה לידי .שחקני
"הפועל" השולטים במגרש .תוצאה סו 
פית —  23:48ל״הפועל" .בין הסולנים
הצטיינה ההגבה ובפרט השחקן ג׳רולה.
הגנת "הפועל" (טוביה ואבנר) עמדה
על הרמה הדרושה.

תחרחת-מס כ^ה&ועל" ת״א
בשבת התקיימו על מגרש המשחקים
בזק*
בתל־אביב'
יר ■של
םשחקי בכדו! סל*
קגיצות ,,מועל" התוצאות• הןן כדלקמן:
* השומר הצעיר
צעירי ״הפועל״ -
 ;9:13״הפועל״ הנוער-הע׳ובד — "הפועל"
"הפועל"
המרכז " <7:20הפועל" הצפון
הנוער-העובד  ;3:9״הפועל״ הצפון —
,,הפועל״ חולון  <8:15צעירי• ״הפועל״ —
הנוער .העובד א' ;  ;8:5בגמר מופיעים:
״הפועל״ הצפון — הגוער העובד .9:11

בברת
♦הפועל״ הצפון  -קב׳ קדימה ;0:8
השומר הצעיר — הגוער העובד .4:0

בגמר מופיעים:
"זהפועל״
״הפועל״ הנוער העובד .0:8

־

הצפון —

יום ראשן!

י רד שיי! ( :1 - )»8קונצרט ומוסי 
קה קלה ,בכצו? תזמורת קולנוע רגל ותז־
מורת הסלון הבוהמית• נעימות זכרונוה (כע-
סגליות (רוברט
בר*
בוד הדמן פינק);
שטולץ); מהגדות הדנובה (נעבוד מורינה).
הפועל א׳ ת״א  -סכני עתיד א׳ ת״א; " • 1»30כינינו לבין עצמנו "...שנועת לג־
שים ,בעריכת ליליאן קורנפלד :1.40 .חד־
16 — 40
שות געברית :1.55 .נעימות זכרונות ,בב 
המשחק התקיים ביום השבת על מג  צוע תזמורת פלדיום בלונדון :2,15 .הדשות
באנגליה״  :2.30תבנית ערבית :3 .אות
רש המשחקים בתל-אביב.
במשך כל המשחק לא הראו שתי זמן וסיום :4.15 .פינת הנוער העברית:
"מדור הבול" ,מאת יהודית בלים" — •.מדוף
הקבוצות שום■ טמפו ,והמשחק התנהל החידות״ ,מאת מ• קשתן" :4.45 .המלחמה
בעצלתים.
בשחפת" .שיחה על דרכי המלתמה בשחפת
"הפועל" מתקיף במשך כל המשחק בארץ ,מאת ד״ר י• ל .רוקח" :5 .אליצור"
אך אינו יכול לנצל את כל ההזדמנויות .בשנת ת״ש .שיחה על פעולותיה הספורטי 
ביות׳ מאת י• אליאש : 5.15 .חדשות לאוס 
יש לציין את • שפוטו המוצלת של טרלים :5.30 .תבנית ערמית :7.30 .חדי
מר פליישר ("מכבי").
שות ותכנית צרפתית" :8 .מאורעות וסכו 
מים •5סקירה על החדשות (בעברית).v 8.15 ,
חדשות ,בעברית" :8.30 .בטהובן" .תכנית
■מוקדשת ליצירותיו ,בבצוע תזמורת האולפן
שליד שרות השדור עם ראינו• לזיי (נס).
התזמורת :פתיחה ל״המלך סטיסן" אופוס
כפי שנודע לגו הודיע ה׳ ש .שטאל  — .117ראובן לזר ־והתזמורת :חמשה שירי
בישיבה האחרונה של ועד מחלקת כדור קודש( :א)־־ תפלה; (ב) "ואהבת לרעך
הרגל על התפטרותו מתפקיד ראש ה  כמוך"; (ג) צלמות; (ד) תחלה; (ה) הש 
*
ק®
מים מספרים כבוד אל• — התזמורת:
סקציה מטעמים פרטיים• באותה ישיבה עים מתוך המוסיקה למחול "בריאת פרומי־
הוחלט למנות את ה׳ שטטגר כיו״ר 'ה  תיאום״ — .יאונן לזר" :מאמון" ,־ אריית
סקציה ,את מר גלדסטון — כמזכיר׳ את רוקו מתוך ״פידליו״• — התזמורת" :מומיי.
תמרי — כסוכן׳ ברקוביץ — נוער ,קה למחול-האביריס״ :9.15 .פרקי נגינה
וגרסטל — מנהל טכני .בתפקיד מאמן לפסנתר ,בבצוע אלפרד קורטו• אסיודה בפה
מינור (ליפט); אפתעה מס•  3בסול במול
הקבוצה נשאר ה׳ וייס.
מז׳ור אופוס ( 51שיפן); אטיודה בנוסח ולס
(מן-סאן) :9.30 .חדשות באנגלית:9.45 .
"מאורעות וסיגומימ" .סקירה על המדשות
קהיר ( :12.45 — )620תכנית "כבקש 
תך" :1.15 .קונצרט הבלקנים :2.15 .חד 
מאמן קבוצת ■ "פ«'" ■•»־ דציון
שות :2.45 .חדשות בצרפתית :6.15 .תכ 
כפי שמוסרים לנו ,נכנם כמאמן קבו  נית לצבא :7 .פינת הנוער האנגלית.
צת "מכבי" ראשון לציון 'המאמן הידוע( ,באנגלית) :10 .חדשות בטורקית.
טוו ההדשות
מר א .פולאק.
אנגלית :לונדון ~ .7 ;4 ;2.45 ;2
מר פולאק היה במשך שנים אחדות
מוסקבה —  .7 ;2אנקרה —  .3.15טוקיו —
מאמן קבוצת "מכבי" ת״א והצליח ב   .6.15 ;3.30ניו-יורק — .* 730 ;6.15 ;6 ;5.15
עבודתו זו .הוא ליווה את הקבוצה גם
לונדון -י .10.15 ;8.15
צרפתית:
לאמריקה ולאוסטרליה .מר פולאק הוא מוסקבה —  •10 ;9.07 ;7.15 ;2.25אנקרה —
 .10טוקיו —  .11.35 ;5.15ניו-יורק — .
ספורטאי ותיק ,אחד מעמודי התווך של
.11 ;8.50
הזוהר
קבוצת "הכח" הוגאית בתקופת
גרמנית :לונדון — ;11 ;7.15 ;3.30
שלה■ .יש לקוות׳ כי כניסתו של מר  .12.15מוסקבה —  .1 ;9 ;7.30ברן — ;9
פולאק לעבודה' ב״מכבי" ראשוךלציון  .2.15ניו-ורק — .12.45 ;10
רוסית :מוסקבה — .8.30 ;8 ;4.30 ;2
להתקדמות קבוצה זר
תעזור בהרבה
פולנית :לונדון -י  .11.20ניו־יורק ~
בעתיד הקרוב.
.1 ;8.30

מר שטאל התפטר

אי פדלאה -

יי
וידיעה זו! "שוד בצירוף מעשי אלמות" .לא אכנס
מנת גרמנית בילדותי
חוץ מזה׳ הרגיז אותי שכני ,במה שנמצא שם התכונן ,כנראה ,ללכת .היו
עמדה לי בשעון לימודי.
לפרטי הענין׳ אבל לסי עניות דעתי לא שחרד כל כך לבריאותו .הוא היה גבוה -על רגלי נעליים'עם ©ול״ות גרמי^וקול
שם נפגשתי עם בן דודי ,וואלטר היה לי מה להתבייש בו .בטוחני ,שאילו וחסון כמוני ,ושיעור קומתו —  5רגל צעדי בפרוזדור לא 'נשמע; .ולכן לא
לא .,־אדוני מסטר  .37התיק הוא
שלי׳ ואצלי ישאר.
פרייסורג ,שלא ראיתיו מעודי לפגי כן ידע בית המשפט על התפקיד שמילא ו־ 10אצבעות ,רחב כתפים וכבד .אעפ״כ ■ 1הרגיש האיש בבוא?
— לא באתי •דיני׳ להתווכח אתך׳ —
ולא יספתי לראותו אהר כך .בליתי את כאן ביל אשלי׳ שותפי בעגין ,הייתי פחד תמיד.מפני התקררות .אמנם ,הוא
״מה יש בתיק העור הזה ?״ — שאל 
חופשתי הקצרה בחברתו.
יוצא זכאי מבית המשפט ,כקהבךעלילה ,לא התנגד שהאשנב יחיה פתיח ,אבל אמר האיש׳
אני האחראי לדבר ,תי את עצמי.
וואלטר היה בחור לא רע .שוטטנו והשופט בכבוח־ יבעצמו היה מגיש לי ישן בפיג׳אמה של צמר עבה מאד ,ועליך למסור אגתח,.ליד?..
עחה נזכרתי בדברי האיש שנכנס אל
יחד בהרי האלפים הבוואריים ,הוא הת  זר פרחים,
כאשר לא ראיתי מעודי ■ ,וחוץ מזה
האיש דיבר גרמנית ברלינית .לא תאו" :אני האחראי, ...תמסור אותה
הלך חשוף־ברכיס ,במכנסי־עור קצרים
אכן׳ כל אלה .הם דברים שבעבר .הז  'עטף באופן מיוחד את חזהו .הוא אמר ,שמעתי את תשיסתו של פרייבורג ,אבל לידי"".
ובנוצה •על מצנפתו ,והצטיין בצמאון כרתי זאת ,למען ידעו הקוראים" .איזה שריאותיו חלשות — ואעפ״כ היה מעשן כשנגשתי לדלת ,היא נפתחה לרווחה,
אחראי למהז ודא? שאחראי לתיק
פרק א׳
לה הימנה ,מגבחוראשיהם ועד לעקבי בלתי רגיל לבירה .וואלטר הרבה לספך בךאדם אמ".
סיגריות גדולות ■במטתו בבוקר ,עד שכל ■ויכולתי .לראות את בךשיחתד.
הזה .האם היו אלד׳ שגי שותפים מת 
על משפחתו׳ בכלל זה עלי קרל ,אחיו
רגליהם המגושמת
עובדות אלי יש בהן כדי להסביר ,התא היה מתמלא עשן.
סלחמה ללא סייגים
זה היה גרמני גוץ וכרסתן• שראשו קוטטים בגלל עסק אחד ,שני גנבים
בקיצור — האה הובילה מטען של הבכור ,שהשתתף במפלגה פוליטית למה יצאתי לאירופה מתוך תקוה׳ שה 
למחרת שמעתי ברדיו של האניה את קרח וסגלגל וירד בשיפוע — פנים של ■הרבימ זה עם זה בגללי חלוקת השלל,
ידרשו
לא הבכתי את מואהו ערד ביגע "בושים" (גרמגים]שנסער •להלחם׳ אע״ 8חשודה שטענה ,כי גרמניה יצאה בנצ• שלטונות הצבאיים הבריטיים לא
המלחמה.
הכרזת
על
צ׳מברלן
של
נאומו
כאילו
שכולם
פומראניה,
מבני
אחד
או שני ©וכנים נאציים שאינם חיים
הראשון — אפשר משוב שהיה דומה לי
שכולם הציגו את ,צמם כאזרחים הולנ  .חון מן המלחמה הקודמת ובקרום תוכיח ממני ר,׳מלצר• מאת נותן העבודה האחרון ! עד לאותו הרגע שעשעו הכל את ׳עצמם נוצקו בדפוס אחד.
בשלום איש עם רעהו.
בקלסתר פניו .כי אין אני ציור בצבעי-
לבא
פתאם
.שנקראו
אמריק׳איי
או
דיים
במלחמה
.
שתתחיל
מה
ע״י
לעולם
זאת

ב
—
ב,׳עסק״.
להשתתף
רציתי
של?
בתקוה (או שידלו את עצמם במחשבה,
הוא ראה איתי סה^קרבי ,והפסיק
*
*
שמן ואני מתרגז על כל אדם ,הדומה לאירופה בענינים-חופים.
חדשה.
מלחמה נ;ד היטלר ,אם יקבלוני לשותף .כי עודם מקוים) ,שאפשר יהיה להמנע מיד את שיחתו ,לעומת זה הוא הפליט
שהיא;
מדה
■
בא^זו
בפניו
לי
למהרת בבוקר ,בהקיצי טשגתי ,ראי 
והנה עכשו ,יב״ערדל" ישן־נושן זה הרגשתי ,שאוכל .להביא תועלת מרובה .ממלחמה; אבל לאחר ששמענו את •ה  בטון אחר לגמרי:
אותו בר־גש ,ומפי ,לתא מספר 25
חוץ מזה',הוא נחר ,ישנן מדרגות
— אני׳ בתור הרופא שלך ,מוברח תי שםזג האויר יפה׳ והשמש זורחת.
ימי
את
מזמן
עברה
ככר
הליוסוליס"
(כי
גאנגסטר,
אלא
אינו
היטלר
סוף׳
סוף
 ,נאום ,חל שינוי פתאומי בהתנהגותם של
על סיפון ב,׳ לא ח! טוב או רע מחם —
חשבתי על תיקימ׳עור• איד יוכל התיק
שוניות כנמרה — מן הנשיפה המרגיעה
 .נעוריה) נמצאתי בתא אחד עם מר ודרכי הגאגגסטרים ‘היו נהירות ל?
נוסעי :האניה ..מיד גתפלגני לנייטדליים להעיר לך׳ שאתה מזניח את עצמך...
של כלב חם ■על יד האח ,ועד לתרועת חוץ מן הדמיון בי קלסתר־פנינו והנטיה
אח״כ שמעתי את תשובמו של פריי -המטתורי להגיע לידר ,לפגי שהבא ה 
"צ׳ארלז פריטאון" ,שהיה דומה כאח
ולכן ,בראשית ספטמבר,
כשהודיע ולשני מהנות לוחמים .ההולנדים עקבו
החצוצרה של נזר־הנריאה ,האדם .לנחור .ברשימת הנוסעים הואי הופיע
מניה לנמל רוטרדאם? ברור ,שזה■ ;לא
לוואלטר פרייבורג.
האלחוט האמריקאי׳ כי צבא גרמני עבר אחר הגרמנים׳ הגרמנים — אחר ההו  'בורג;
אבל 'שכני היח אמן בנידון זח .הוא היה כשם "צ׳ארלז פרי ט און" ,אבל
היה ת$קיד קל כלל ■.וכלל כי פריימרג,
נכנסתי למשרדי
■לא גליתי לפניו’.את הקורבה המש  את .הגבול הפולני,
לנדים ושניהם כאחד — אחרי ■האנגלים.
*
— אדוני הרופא ,אביל איני מרגיש
מתחיל. .ב״קיול עגות חלושה"׳ בשריקה ברור היה  nowאחרות היה .קורא
'שמר׳ כנראה׳ על העטיפה כעל .כגת
לעצמו "קרל קרקורג" .עובדה זו עו  פחתית שכינינו .ברור׳ שהיינו .עתידים חברת 'חאגיעת וואךדר-וולדה והזמנתי אותו יום קם "בוש" בעל-בשי -מלפני את עצמי בטיב׳ ואין כל יסוד לדאגה.
קלה .אח״כ התרוממה הנחרה עד להמ־
יטן ■ גרמני* עינו.
אויבים,
מחנות
בשני
זה
נגד
זה
להלחם
לי מקום ב״הליופוליס".
השלחן והודיע .בכעס׳ כי אין ברצונו
— נקוה ,שכך יל%ה
יודחלילים ,עד לקול סופה ביער — ררה ־בי מהשבות^נות .כי השם./פךייי
 Wהבוקר הלכתי מל וימא המביה.
וגם לא רציתי לעורר תשו-מת לב יתרה
נחזור כעת לצ׳ארלז סריטאון ,הוא — לשבת עלי יד השלחן הכלל? אבל הדבר הסגלגל ־ויצא.
והקול הלך יגבר• לבסוף באה חצוצרתי בורג" הזניי• לי ובדה׳ שחיקה ידועה
»םימי לו׳ ששנהי 8מ ■כסך כיו ה•
בין גראגיס רבים כל כך,, .ד,ליץ9יליס" קרל פרייבירג .כבי אמרתי ,שלא רצי  היה מן .הנמנע׳ כי חדר ■האוכל התמלא
רק לידידי הקר׳ד^ז 'ביות■׳?
*
פריי
נכנסתי יאמרתי " :עיג טיב".
&W׳ שקולה עלה ועלה ,עד שהסוחר
נסיעה׳ ובקק1תר5ו לתו? לי כם—
נסעה להאמבורג• אבל עמדה  .לבקר תי להבליט את הקרינה המשפחתית מפה לקה ,וה״גיש" הוסיף  .להתרגז ולנ בורג הסתכל 5י רגע ,ואה״כ ריפו:
 wאגל סבה ר^ער׳י כי אי אפשימ-באפעעים
היה מתעורר געצמו ■מתיו עוית >— מתי
לאי-חחנה
חסבוהשלישית
•וכאן
לעזוב
חשבתי
שם
ישאר
3$
מ
*
שר
ל?
היה
נוח
־״־
*
את
יי מים ,לא יכילמי &ס&ול
בדיו גרוטרדאם.
שוף 5חז«ה .סבורני ,שכעת (אם הוא
חיץ ?ל צדו השני ישיג מתחיל מאל״ף,
■ ' '
העאיים•
נתי
לתא.
ושותפי
<י
,
כל®
*
w
פקפוקים
לי
שהיו
משום
לא
*
סתום

האפ
בהקדם
להתגייס
גכדי
מאניה,
את
נשאת בחיים) איבד הגרמני הזה נמה פאיס ,ואת הרופא הזה■ — בימוד.
את
עוד מסכה אמת ל> חיגבוןי
מתהילה רי< הי^א כמק^ת ,אגל
הוא
פרייבורג
זקרל
חשד,
בי
עורר
שרי לצבא הבריטי.
*
ה
בעקב ההסגר
בכך — כי הדמיון המשפחתי כינינו ליטראות •ממשקלו׳
יבאמיו את דבריה נשא את רגליץ
שכני .אבל זה יתברר לכם ,לחרפת?
 Wלי בקבוק'.מלא®:םW .ם
להודות,
עלי
בי
לי׳
רתוק
שאר-בשר
בהלנה.
שלא
בדברי
פנים
תגלו
אל
׳
מאד.
■
בולט
.היה
*שבב לישון.
בריטי.
ואטד לי ששתו םגל«י.ה הן מנתיממםסי-
בהמקןן המפר.
לי קיוניק רממם ,לפני עשריס החלטתי לגיוון חייל ,ני לא נשאר לי
אבל יי בין אם היה קרוכי ונין אם
ב קון >וח.
דכרזת-יהמלחמה עוררה *
׳וכעבור רגעים אחדים בבד נהר•
מוק • .החלשת' לכבד את ®רייבורג .ב 
ש״הליו©ול זוחלת ממש,
כ"*
ה״מניוון" שלי לא — הרי הוא נתר ׳כשנתו ,מה הלילה 1כי נדמה לי,
*
בקול
אתס יםולי 5לת^ר לבס־ שהנסיעה שבה ■הייתי י במש זימן קצר סטודנט שום משלוח-יד אחר.
ארבע טבליות.
עס שותף כזה.
הבלגתי מקודם ,י בשמעי את הנחרה,
"ד^יופד כ^ביכרפימה גר^תי  .הזכר חיה בימי .ירדו ,ולאחר ששילמתי אף .דמי מסיץה; השני שלא דברנו זה .עם זה .כי ננל|ז־שלא; אניע לאנגליה׳ לפני גמר המל-
.שביתי לכבד אותו ב״קוקטאיל" לפני
ליס׳ ;./שהפליגה מנידיורק להאמכורג ,הקהליך .הווייפארין שהלבה לעולמה ,נשאר לי רק סכום פעוט׳,׳ של ^20ולי .פעם שהיה מעורר אותי כנחרתר ,הייתי חמה .הרי אתם זוכרים ,שחשבתי להגיע יאחר כך החלטתי להפוך אותו על צדו,
ארוה תהצהרים׳ואגל ®רייכורג לא היה
ידעתי׳ שחיצוניותי משיב לו מדה כנגד מדה וצובט אותו לאנגליה דרך רוטרדאם׳ ואלקים יודע ,ברגיל .הדלקתי את האוד ,גמסתי על &הג לקב^׳ משקאות מיזד?ל׳ולכן ■יגעתי
לא הימה בבחינת ■טיוליקיץ נעים ביותר ,כשהגרמנים ניסו לא הצלחה להפיץ את
הייתי בן .38
וחייתי בהתאם כהלכה.
נסיתי בתחבולה הנושנה — מתי אמצא אניד .שתובילני מרוטרדאם גבי והסתכלתי בו .הוא ישכב אפרקדן׳ ויגעתי את מוחי׳ ולא'■ מצאה* ■ההבדלה.
כמתואר ?■ספרי הפרסומת של חברות הדמוקרטיה בעולם .הייתי כבן  18ולא אינה מרנינה ביותר,
"הליופוליס היתה אביה הו  הצטערתי (אם נגידאת האמת) על שלא לזה — לא כגבר אלים ,אלא כבעל זרוע להכניס חתיכת-סבון לתוך פיו.
הוא ללונדון .זחילת האניה הדריכה את מנו  אבל שמיבתו נשמטה.,הצדה ,והפיג׳אמה י פתאום׳ כשעברתי ■על יד הדר האוכל
'*
האניות.
סתם .סיירתי את מל העולם לאתר עזבי הגיב על זח באיומים — ואני סיפרתי חתי ,ואני התהלכתי במשך שעות על היתד .פיתוחה על צוארו .ראיתי את ה 
■של המהלקה הראשונה׳ שמעת? קול
*
אונם
■ לנדית מחברת ,,וואךדר-וולדה" ,הספינה נפל בחלקי להשתף במלחמה.
פורז וקמברידג׳ הי ■מלאות חיילים ש  את הייידלבדג׳ אמרים "הרביצו" בי יא$י לו ,כיצד גיצתתי את האררי ,אלוף פני הסיפון ,עד שהעייפות הגופנית איל  עטיפה על חזהו — היא היתד .עשויה רעש איום ,מתריש אזנים׳ כאילו הת 
*
היחידה שהעיזה ■להפליג לים ערג יום
פלאנליה אפורה ,אבל מתחתיה נראה
' חזרו לחיים ■האזרויט .ולא חיה בהן "הרבצתי" כאחרים ’.פעמיים עשיתי הון ^האנריפנות בעיר מכסיקו ,ע״י נוק־ צה אותי לרדת לתאי.
הפרזת ׳ממלחמה בספטמבר  .1939לא זו
מוטטו אלפי .גגות-פח ■בבת אחת .בו
ביום השלישי או הרביעי לנסיעתי ,קצה של תיק-עוי קטן.
בלבל שהיא  «Wמלאה׳ וגדושה ..נר ■מקום בשביל הדור הצעיר ,שלא שתת בשדוחיהופט במכסיקו ,שימשתי טייס ,אאוט" ,לאחר שנשברה זרוע השמאלית
ברגע הזדעזעה "הליופוליס" מתרנה ועד
הפכתי אותו על צדו ,בה בשעה
כשהתקרבתי אל תאי לאהר טייל,־
לחיי בחברת־אוידרני׳ם ■ מסחרית אמריקאית ,כ״סיגיוב" ־המליש?
שנחרתי רעמה בחלל התא ,בקצב אחד ׳■תחתיתה.
*
•סעים ,אלא לואלה  ; w.בדיות שאין .דם במלחמה .לכל לה אותי אבי
כל הסיפור הזה לא היה אלא פרי הלילה שלי ,שמעתי קולות בוקעים ועו-
ל^דם חשק מיוחד להפגש אתן .כולם דלברג• ,ושם עשית■  18חדשים .ידעתי  1עבדתי כשגתים בבנק גיו-יורקי וישבתי
ל-־ם משט .חי7-׳ץ מ׳ ת!; {?.■ ,!w״‘■rr:
.׳ k;7«ikrבעוון ן•;•״!״ ,'.ונל
די;:ה ■ל‘ ־ ־ U-181ומדש בבית
לדבי־ גרונית
*
?׳,kki
במת? תוקפניr
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וזל־אביב ,יום א׳
ט״ן כסלו תש״א15.12.40 ,
האחיד ■ 4א"■
חפו״ל .« :עתיאלי
האחראי :ח .לוינשסיין
המערכת :רענן 23״ טל4541/2 .
ההנהלה :יהודה הלוי 40׳ טל4111 .
דפוסעזריאל׳ רענן  ,22טל5377 .

/

ו&!8וני

"בדיונים בועידת ניו-ההי התבור,
כי ארז-ישראל עלולה :הגיש עזרה
חשובה ע״י מתן •עצות מפי מומחים
כשאלות בעלות ערה  jnrnעוררתי את
תשומת לבה של הועידה שבארץ-
ישראל..נמצאים מומחים טכניים וכים

וציינתי את  amanי והדרין!? :שבה יועץ הטלכלן של
נענה מד גולדברג &זמנהו .בואו י -שידר ב^בליזג.
טיסה מארץ־ישראל לשם ותן הסברות חשיבות
הסימפוני ,׳^וו
חשובות לאין ערוך בהודו עשה רושם דלהי ב
נוף אמנוני.
עמוק וטוב •מאד על הועיד;".
צבא מ:
א "סיטונאי"
דברים אלה אמר מך ג וואלש ,זד על ההע
המיוחדת

T

ברלין יצאה משתיקה :מודה רשמית "במפלות ;האיטלקיות הקטנות" בחזית לרב

דובו ושמי מבטיח :גרמניה מרכזת עכשיו תשומת לבד .מיזו הים OT
זו •הפעם הדאשונה שדונד כשם
דילהלמשטראסה נגע בהסתערות הנדי-
טית נגר האיטלקים  -מודיע כתבו

.......... ............................

הברלינאי של העתון הספרדי ״יא״— .

"הנשק
ןיי ןין ן ן■ if 1
*
בגליו!

הרונר אמר ,שאין מלחמות ונצהונות
נד מפלות קטנות ,והמפלות האיט-:
קיות הנוכחיות קטנות הן .הגרמנים
מרכזים עתה את •תשומת :ים כאיזור
הים התיכון  -אמר הדובי•  -ומקוים
שיחדל שינוי מירי במצב.
.אומרים עתה את מספר השבויים
מצבא גראציאגי  30,000-:בערך .ב
עמדות ■החדץ הבריטיות עסוק הצבא
הבריטי כשביית המוני חיילים ש? ה-
ארב ובתפיסת ש?? עצום ש :המרי
מלחמה .האיטלקים עושים ■מאמץ נואש

זה
התחלת הרומן הראשון
מימי המלחמה הזאת

קרא היוט-הפרק הראשון

כדי לבצר את עמדותיהם ולעבור להת 
קפה נגדית ,ומשתדלים למנוע בעד ה 
כוחות הבריטיים הקיסריים להוציאם מ 
אדמת מצרים .אבל ריח ההסתערות של
הצבא הקיסרי איתן ותפקידו של גרא־
המהיר-ת הבלתי־נשמעת
ציאני עגום.
של ההתקדמות הבריטית• העובדה שה 
כוחות הממוכנים עברו כמה מילין על
פני קצה •מסלת הברזל והתקדמו תוך
 5ימים מרחק גדול — גורמות שקשה
לקבל ידיעות .על ■המתרחש והמאורעות
משאירים אחורנית את הידיעות האח 
רונות.
ביום הששי של פעולית במלחמת־
■מד׳בר גדגלה זר׳ נמשכות קרבות עזים
בקרבת הגבול מצרים-לוב .דבר זה מו 
כיח שהמסע הבריטי אל המערב מערך
בתוקף ■מלא .במאמצם לעצור את הנסי 
גה■ ,מגלים האיטלקים התנגדות עקשנית
לטורי החלוץ הממוכנים הבריטיים .או^
תה שעה גוברת הפעולה האוירית משני

שגריר מסתור
של וחניט  -ללונוו!
•מליסבון מודיעים ,כי "השגריר המס 
תורי" של ארה״ב ,קולונל וויליאם ג.
דונובאן ,אשר לא מכבר הודיעו עליו
כעל שגירירו של הנשיא ■רוזבלט׳ הגיע
לליסבון ב״קליפר" הטרנסאטלנטי לאחר
שהאוירון התעכב מפאת •מזג האויר הרע
קולונל דונובאן הצהיר כי
בברמודה.
תכניתו לא נקבעה עדיין אולם ברור
שיצא לזמן ■מה ללונז־נן .שלושה ■משקי 
טים צבאיים אמריקאיים ,הנמצאים עתה
בדרכם ללונדון ,טסו אף הם באותו ה-
אוירון.

ברומניה מתפשטת
הבולשביות

הצדדים ובמשך כל יום שבת נמשכו
ההרעשות והמטרת אש ממכונות יריד.
מהאויר.
כתבו של רויטר הנמצא באנית מל־
חמה׳ העוגנת באחד ■מחופי המדבר יתמ“
ערבי ,מודיע ,שבמשך הימים האחרונים,
מובאים ■בהמוניהם אלפי שבויים פרו 
עים ובלואים לבסיס הימי הזה■ ,והם ■מעור 
רים בעית מזון ■ותחבורה גדולה .כן
צריך להחיש את העברתם במסילת ■בר 
זל אי במכוניות כדי לפנות את המקים
לשבייים אחרים.
כן מוסר א־תו כתב ,כי בעוד שתשו 
מת י^בו של האויב הוסבה בעיקר אל
כחית היבשה .הבריטיים ,המשיכו הכהות
הממוכנים שלנו להתקדם צפונה■ ,הבקי־
ע ו ייחם דרך לבין טורי האיטלקים,
סמיך לבוקבוק בדדו שתי דיביזיות של
האויב באיזור סידי באראני.

 !inaeiדעות הסהר בצדסת

ראוואר

הילמד פלאנדין מזן מגודל לאוואל ?
רויטר מודיע מוואשינגטון:

ובד פיטורין ש: :אווא :בתקבד
כאן בשביעות רצון גמורה מכיון שבא 

רצות הברית רואים את כל האלמנטים
המפוקפקים שבפעולת •משטר ווישי כע-
ויניס ביותר לאינטרסים העיקריים של
צרפת .כאן' ראו תמיד בלאוואל' סכסכן
"חי:ות אפריקה הדרומית תשתתפו וחורש מזיימות •מסוכן ששאף לעשות יד
בהדברת האיטלקים במדבר •המערבי" .אחת עם היטלר כנגד בנות בריתה של
הודעה זו •מסר הגנרל סמוטס בנאומו צרפת לשעבר ,הן מפני נטיותיו הנאציות
בסטלרם אשר בטרנסוואל ,אתמול .ראש ובמקצת מפני הרגשית האנטי״בריטיות
הממשלה אמר :מוסוליני הוכה• שוק על שלו.
סופרו הדיפלומטי הראשי של רוי-
ירך׳ צבא־האויב הושמד וחיילותיו המו 
נים  300אלף איש נמצאים במצב של טר ,פרגוסין׳ כותב:
עדתו ש :פ:אנדץ במקומו ש:
מנוסה מבוהלת .הנני גאה לחשוב ,שבני
פייר :1אווא :אינה צריכה :התפרש
אפריקה דהרומית נמצאים עם הכחות ־־־־
כשינוי כ :שהוא באוריינטציה הפן:י-
הללו שהכניעו את האיטלקים.
בהעירו׳ כי למוסוליני יש עדיין צבא טית ש :ממשלת צרפת ,אבל היא
של  200,000איש בחבש ,אמר :אתם מעידה שהסכסוכים הרציניים הפנימיים
ואנכי נשוחח על זה בחג המולד הבא .יצאו עתה אל הפומביות.
היה זמן
אינני סבור כי המלחמה תגמד לפני כן .שטלאנדין •העמיד פנים של ידידות
אנו מתכוננים ודרום־אפריקה כבר תדאג מובהקת כלפי בריטניה וכאילו עשה
לכך שהסכנה המרחפת על אשרה בע  פולחן של לביש ■ומנהגים בריטיים .אך
תיד ועל עצמאותה תגורש מאפריקה. .תמיד ■היו לו נטיות לשיטות ■ממשל טו 
גנרל סמוטס הוסיף ,כי המצב הכללי טליטריות והמברק שהריץ היטלר אח 
הוא הרבה יותר בהיר משהיה לפני שנה .רי מינכן עורר נגדו את חמת הצרפ 
7
I
תים.
ישים קץ :כ :הקריירה המדינית ש:
מאז המפלה הצרפתית עמד בקשרים
•לאוראל ,פעם אחת והתמיד.
עם הפולשים הגרמנים והרבה להליך
אבל גם בממשלת פטן החדשה נשאר
רכיל על העובדה שהגאוליטר הגרמני
בדדואין כמיניסטר ■בלי תיק רפלאנדין
בפריז השאיר את לאוואל בחדר ההמת 
יהיה רק שר־החיצון .הסעיף ה־ 4של
■דיע ,שקרבות יום ו׳ התנהלו בקנה -נה אחה״צ בשעת ביקורו ■בראשון בפ 
ע פלאנדין .החוקה ,הקובע מי יירש את מקום ראש
*
•מדה פחות מקיף מאשר קרבות־אתמול ריז׳ בעוד שהמתיק סוד
המדינה ,פטן — ,בוטל :לא נקבע עדיין,
(שבה) .במשך הבוקר של אתמול שית  העובדה שפטן סלק עתה את לאוואל
מי ימלא את ׳מקים .ראש המדיניה׳ במק-
קו היונים את הארטילריה האיטלקית גם ■מתפקיד סגן !ראש הממשלה ויורשו
רה שהמרשל הישיש לא יוכל עוד ל«•
שאימונז של המרשל
*
באיזור אחד׳ אך התקדמות היונים נע  האישי — מעידה
לא את תפקידייי .מצפים לפרסום חוק
צרה ליד עמדה אחת מבוצרת יפה .ה  פטן בלאוואל פג לחלוטין .בדעת הק 
קרב .שנמשך מזה יומים עדיין לא הוב־ הל הצרפתית ■הלך שמו של לאוואל וא 
f
,רע .ערפל ■.סמיך מנע בעד תנועת הצבא בד את חנו יותר ויותר.
 במשך היום.!
עדיין אין לדעת אם פלאנדין יצלעח
יותר לרכוש את המרשל פטן לדעותוו.
s
■
■ף•
*
־־
יפתיע■ הדבר אם המפנה שחל בפעולות
הצבאיות הן באלבניה והן בלוב לא יש 
תכנית צבאית בשביל כל חברי ד»-
פיעו את השפעתן הן בצרפת המשועב 
מפלגה הקומוניסטית ,לרבות החלטות
דת ■והן בזו הבלתי תפוסה.
סוכנות ■הידיעות הצרפתית החפשית שונות ומיוחדות׳ נתמבלה על ידי• ועדי
המפלגה במוסקבה * והמחוזית השונים.
•מודיעה.
ירידתו של לאוואל ■מעל הבמה הצר  בהאתם להחלטה
שנתקבלה במוסקבה
פתית משמשת הוכחה חותכת שכחח יתחיל אמונם •הצבאי ש<ל חברי ועד

נוסף ,שיאשר בי במקרה יףה על -מוע־
צת המיניסטרים למלא א התפקידים
הללו עד שתכחור ראש מ|ינה חדש.

אכן לחילוכי-גברא יל יואל—פלאג-
דין יש חשיבות גדולה *■תר בשביל
".פת_____ ,
_
התפתחות העניגים נפנים
מאשר
בשביל המדיניות החיצוניח של ווישי.
מבחינה ידיעה אפשר לה^ד ,כי פטן
הקריב את ■לאוואל ,למרות;1שכל המדי 
ניות של ווישי נכשלה .ום .נצחרניות
היונים באלבניה סייעו לעוגר את עמ 
דת לאוואל — ,יתרי ה׳תלש■ מפ:ת חי:

גראציאני בגנן :מצדים ד■ לו :את
הבר ז סטי-
י
קצו ש :׳"החרם ע:
נית צרפת-אייטליה■  ;1Wביתור שיווי
משקל נגד גרמניה רבתי פנים "הסדר
החדש של אירופה".

נהשנים
׳ויו ____
פ:אנדין מחד עם .ד .
כעת כמנהיגי ה״אגח הפוגדמני נפ
ריז" בניגיד ■למצדדי לאוול■ ,שנטו יו 
תר לאוריינטציה פרראיןלקית .לפני
שלאוואל סילק עמד פל^דין ■בבחינה

נאצית־אגטישמית .בשיחה !ם כתבו של
"מאטין" הטל פלאנדין’ אן כיל האשמה
!•ימה
בעד המ:המה ע :דלאדח והיהוחם.
לפי שר החיצון החדש ש! ווישי היתה

?■חוגים יהודי :וודפי-מלזמה השפעה
 / I Mמדי ע :ממשלת דאדיה .ותחת

ערפל סמיך  -בחזית האלבנית
קרב של יומיים ליד עמדה איטלקית מבוצרת
1

מאתונה מודיעים׳ כי בהתאם להודעה
אגב מאסר קומוניפטים -
שנתפרסמה אמש על ידי המטה הראשי
היוני ,נמשכו פעולות ההסתערות היונית
י אוסרע יהודים רבים
□הצלחה .נכבשו פסגות חשובות > נוס 
מבלגראד •מודיעים ■:לפי הודעה דיש־י פות .כן מוסרת ההודעה ,כי .בידי היונים
מית שנתפרסמה בבוקארשט נאסרו ב  נפלו שבויים רבים •ושלל של למעלה
רומניה קומוניסטים רבים׳ ברובם יהו  מששים כלי־זין אוטומטיים תותחים
.
דים .ההודעה אומרת' כי נעשו נסיונות וכו׳' .
להפיץ כרוזים המסכנים את ישלום הצ 
סופרו ■של רויטר בגבול האלבני מי-
בור• .מספר רב של כרוזים נמצא בידי
הגנרל פטר וואסי־
קצינים שנאסרו.
לאסקו כותב בעתון "קורנטול" ומציין
".כסימפטום אופיני"•■' את העובדה שה-
בולשביות מנסה להתפשט בארץ• ■ואומר
 ,מר קנאדסן׳ ראש ועדת ההגנה של
כי •רומניה תעמוד על המשמר ואיש לא
ארצות הברית׳ דרש אתמול ,בנאום ש 
יוכל להוליכנה שולל.
נשא במסבת גדולי החרשתנים באמ 
ריקה׳ להחיש את הייצור של צרכי־
הגנה עד כדי קצב של ימי מלחמה.
הממשלה הספרדית נתכנסה ■לישיבה החשת הייצור היא צו השעה.
.בליל שבת והמשיכה בדיוניה גם אמש.
בחוגים רבים □וואשינגטון קדמו ב 
לא הודיעה על נושא הדיונים.
׳ ברכה ,את דרישתו של מר .קנאדסן ,הו 
איל 'ובמשך השמועות האחרונים ציינו
שהייצור מתפתח באטיות .רבים מצפים
לצעד חדש• •של הנשיא רוזבלט ויש
הערב בשעה 8.30׳ ׳בבית הבריאות ,האומרים כי הסבה האמתית לנסיעתו
היתה
יתקיים כנוס מס־החירום .בתל-אביב .של הנשיא לאיים הקאריביים
ראשי הישוב ימסרו בכנוס הנ״ל דו״ח "לצאת מבין העצים כדי שיוכל לראות
על פעולות ■מס־החירום בשנתו הרא  את היער" ולהכריז על החלטות מרחי 
שונה וכן על תכנית הפעולה להבא.
שדרישותיו של
סבורים,
קות ■לכת.
ישיבת העיריה תגמר הערב בשעה קנאדסון מכוונות להכין את דעת הקהל
 ,8וחברי העיריה כולם ישתתפו בכנוס להחלטות •מעין אלו ,שמקוים .כי הנ£יא
הנ״ל.
יכריז עליהן בקרוב.

התוצאות הסופיות
שיא של משתתפים

נתפרסמו התוצאות הסופיות
של הבחירות לנשיא ארה״ב .מס 
• פי-הבוחרים הגיע לשיא בתולדות
אי-ה״ב .הצביעו  49,808.624איש,
לעומת • 45,226,455 ,ב־ •1936הנ 
שיא רוזבלט קבל  27,241,939קו 
לות לעומת  27,476,673בבחירות
קבל
ווילקי
וונדל
הקודמות.
׳ לעומת
קולות
22,327,226
 16,679,583שקבל לנדון ב־.1936
 .וחלקי ■קבל את מספר הקולות
■ הגדול ביותר של מועמד רפובלי 
קני .יתר הקולות נתחלקו בין
המועמדים האחרים.

4

"השרות האלם»
משאל ופרסים לקוראי "השחר"

לייד ג׳ירג׳ נשא בשבת נאום בקאר־
נארוון והטעים את הצורך להנהיג פיי-
קוח תמיר על הקרקעות כדי לקבוע אם
אפשר ■ואיך אפשר לשפר אותן לצרכי
חקלאות ואיך אפשר לדאוג למצבם הן
של האכר ־דהן של עובד האדמה" .אין
טעם לדבר על- .מלחמה ממושכת ,אם אי-
אפשר להוציא יתר ■מזין ■מאדמת ארצנו"
— אמר לויד ג׳ירג׳.

;ד*
"■

מספר אנשיה —
 8תותחים בקוטר

־ בנין אגיות־ה^שחית המשוכללות מסוג ״טריבל״׳החל באנגליה בשנת .1936
 4או . 5 .תותחים גדולים שהיו לאניות־משחית •קודמות — יש לאלה .8

והיא •משחקת עתה תפקיד חשוב בהחל 
טות הממשלה .סוכנות הידיעות מוסי 
פה שלאוואל הגיע לידי כך ששנאו
חיפושים אחרי מחסנים נסתרים של
אותו בצרפת ופל צרפתי הן בארצו והן
בחו״ל יצטרף לדעה שהמרשל פטן עשה מזון נערכו □היקף רחב בלילי שבת ב־
את מעשהו לטובת האינטרסים החשו  ת״א והסביבה .כמה עשרות שוטרים,
בים ביותר של הארץ .הנצחון הבריטי מובלים במכוניות ,בדקו את המרתפים
■מפת
נגד האיטלקים הגביר עוד יותר את והמחסנים שסימנו לעצמם על
ת״א .החיפושים לא הביאו את התוצאות
ההתנגדות׳ שכבר היתה שוררת בחו 
הרצויות .!,אבל הוחרמו כמויות של מצ 
גים רחבים בצרפת׳ למדיניות של שי 
תוף פעולה עם גרמניה .התנגדות זו רכי מזון .הסחורה נשארה במקומה׳ אבל
גרמה לסילוקו של האיש שסימל את פתח המחסן נחתם׳ ושוטר נשאר לשמור
במקום .באחד המוסכים הפרטיים בשד 
המדיניות הנ״ל.
אם כי אי אפשר למצוא באישיותו רות ח״ן נמצאו  10אלפים פנסים ו25-
של פלאנדין שום ערובה ,כי תחול שיבה ארגזי חלב מפוסטר .במקום אחר נמ 
למדיניות ההתקרבות לבריטניה ,בכל צאו גלילי שעונית ומלאי של עורות
זאת עלול מינויו להביא לכל ׳מיני הפ  עדינים .גם בפרדסים שבסביבה ■נערכו
יכו :חיפושים אחרי עצים מוברחים וברזל.
תעות .המיניסטר התוש אינן

בעקבות הספיקולנטים

:הערים עין מן העובדה •שקודמו סו-
:ק יותר ע״י דעת הקה; :מאשד ע״י
"כוונות מסוימות" מצד הממשלה.
במסיבות הללו אין לד מקום לקוות
שישכנע את הצרפתים לקבל את הדעה
שהביאה את ■מפלת לאוואל׳ והיא :כני 
עה לסדר הגרמני.
♦

מפקד נאצי על
תחנות השידור בהולנד

"סומאלי".
זוהי •אנית־משחית מסוג :״טךי.בל״ ושבטים) .נבנתה בשנת .1938
 450,000לי״ש .ציודה -
 ; .190בית קיבולה —  1870טון .קחיחז
 4,7אינטש ו־ 7תותחים אחרים .מהירותה —  31^2קשרים.

ש 7דעת הקה :הצרפתית זזר:ך וגונך,

"מתוך נימוקים השובים מאד של
המדיניות הפנימיית" הודח שר החי-
צון פייר לאוואל .כך הודיע והדגיש
המרשל פטן בעצמו .התיק לעמני חוץ
של ממשלת ווישי נמסר לפייר אוטיאן
פלאנדין .אבל לאוואל לא היה רק מי 
ניסטר לעניני חוץ בלבד .תיק זה נוסף
לו אך לפני שבועות מעטים ,לאחר הפ 
הנאצי דובוא .נתמנה מפקח ודיקט־ גישה ■האחרונה עם היטלר׳ שלא היה
טור על :כל תחבות-השידור ההולנדיות .מרוצה משר־החיצון הקודם ,בדדואין.
לאוואל נחשב כעמוד התווך של ממ 
חילופי-גברא אלה לא ישפיעו □הרבה
על טיב הידיעות והנאומים ששודרו עד שלת ווישי■ ,הואיל ■והיה גס סגן ראש
עתה בתחנות ההולנדיות לפי פקידת יה־ הממשלה ■ו" יורשו העתיד של ראש המ 
כובשים ,אך ' בכל זאת מצאו •מוסדות ■ דינה הצרפתית ,המרשל פטן" .בעת סר
וארגינים הולנדיים הזדמנות להביע את לק לאוואל לגמרי• מכל השפעה רשמית
רגשותיהם כלפי הפולשים
דוא*ל
{אמצעית על השלטון .כנראה הוכח ,כי
■!;תר אח תחת עמדת חמרש /חצרפתי
המוסיקה ובדרכים אחרות.

r

במקום

 .״סומאלי״ ,שהיא אחת מאניות-המשחית החדישות ביותר ,מלאה תפקיד חשוב בקרב
בנאוץויק .בתמונה שלפנינו אנו רואים אותה עומדת בראש י שלש אניות 
ה־שני ,בנארןויק.
השני
משחית .אחרות‘ מסוג "טריבל".

■■ גדר — ושמור עז :..משאל.

מידיעת □ל הצ3וד:

רשתהחנוךשל ,האגודה,
בישיבת הועד הפועל המורחב שי אגודת
ישראל העולמית ,בנשיאות ה״ה הרב ד״ר
 .0בהן והרי״מ לוין. ,הוחלט על הקמת "רשת
החנוך התורני" שנכנסו בה מוסדות החנוך
של מרכז חנוך חרדי ספרדי ושל מרכז חנוך
התורה.
כן הוחלט להחיות מחדש את "קרן התו 
רה" ,שנוסדה בשנת תרס״ג בכנסיה הגדולה
של אגודת ישראל.
הוקמו שבע מחלקות :הסתדרות וארגון,
חנוך ,חזוק הדת׳ כספים ,עבודה סוציאלית,
ספרות ועתונות ,משפטים.
דון*נ (כפי שמודיעים לנו) גם המצב ד.פ־
נימי בישוב ועמדת אגודת ישראל לגבי הש־
"'איפות לחדוש פני מוסדות העליונים של
הישוב כולו .נתקבלו החלטות בזה ,וכז
בנוגע לשאר ענינים חשובים.
משרדי הועה״פ של אגודת ישראל העול 
מית כבנין סניור ,ירושלים ,חדר  ,234פתו 
חים לקהל בכל יום בשעה  .12—11ח .ד.
 «326טלפון .5393
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 'fשחשפתי מ^;־
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תה — תמיחד
לי״ש’ ,חשבון i
אמריקה /אמר
•משימוש י —
אל,
בנינים ,מגרש
״ה׳שחק׳ו f?1
■לה עכקח ■ *ל*1
כשהוא ■משאל
למסים עלו ■נ>;
לום רווחי המי/
נדרשו 10.062
לחשבון
לי״ש
 "i״^'?!”3
תשיבווץ־”^לל■
לעומת  5.743יםרו׳י :%התאגסת& ,עימק לב־^'.
 ,׳הייי״י ■י׳זיח רכיבה נאה .....הבמה׳ נראה{‘
רט*
להתחשב בחכגל סיגי
4
הס ^ביים.
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הכנסות
יאוו

בסרט זה .רעל
׳ גלריות של ואל-
ר^י כ'ד' בשנ?אבירי של ר ו 

העברית
■«

מהסרט עצמו —
<.זיו« 4של חברת
•1
זניל^-מעם רב ומלווה

כשה&\0ג>
נ,הב אני
ביהודי זיס"׳ ׳ 'ת^
’ ב״יילהלם־טל״# .
"ותפקידיה ץ
״לאMpK ,
■ופינקל חייך)
מה שענד אז

המפלגה <בעין^«$ן!ך ביו^ו׳ הבא .א3מ^^
וצרי*־ יומנים אצ־
שמית של אסלז
זה יהיה •מורם! ;וךבע r
 ; W 2האמריקנים לה-
בשדה ,מדי שבוע כשבוע׳•. :בסוף השנה
* ים™“• “X
פי־יי^ב
לז$ףן בחינה אשר
"האם" הקא'
צריכים הטירונים •#ז:
הבימה—אם לא F
תתיר להם להצטרף במקרה של !מלחמה
||« הנוסח הצרפתי
;
ב״הבייטה" נ
לצבא בדרגה צבאית גבןף ־ עתר ,מזו
נישיבו1,^1ית,תמינות,שנ־ את ה א ס בהצג
ששרתו בה בנדודיהם V‘ .ן־
שאר חברי גמפלגה ,אנש׳ השורה ,א׳־רפן.
^בל גם חצלומים די הנצחי"! הי:
ארץ מי בהן׳ ןער ׳פית האמתית — במחזה היובל"?
אף הם יצטרכו להתכונן להגן
שמאוחדים הם
אח;י ש,נ
מקרה.
־#הגנה.
לאגודת
מולדתם והם יצטרפו
* Y
בענין זה מזכיר ה״בולשביק" היוצא ב  כימןז עיבד!ת ■ iהאחרים.
סמליות.

מוסקבה את דברי המרשל בדיני ,שכל
קומוניסט הרוצה להיות הבד המפלגה
צריך להיות אף חייל-קומודסט ועליו
איפוא לדעת מינימום של ידיעה צבאית.
העתון מאיץ בחברי המפלגה למלא ^זפ־
קיד !ראשי בהגנה; הוא •מזכיר יאת מעשי
הגבורה של הקומוניסטים גמלחמת ה 
אזרחים בפינלנד ומעודד כל קומוניסט
להכיר הכרה יפה יותר את !מדע האמנות
הצבאית.

עברית שנמשך .
רו את הכתיו^
של הד״ר י■ .י
שיו אין יסוד
בתזכיר .החזל
לפנות 1
קש ,לבזוור
תחקור <ן1ד
המובאות
מפי עובדי ■ביה ,.ז

מ .פב.

fin

בפעם
יוזמנו העלב'ער.
זרה לפני הצגת~■
נים יראו מערכה..
מויו של ברלינוב
אולי ישמש ׳;
?קקבע? הכוון " -י
.
הכללית,
*4 .

מועצת מכבי הארצי מתנגדת להתבוללות’
,מכבי הצעיר העולה" בארגון שמאלי

ן•,

<

־

במשך יום השבת התכנסה ב״בית־
הארצית
המכבי" בתל־אבייב המועצה
של הסתדרות ה״מכבי" בא״י .השתתפו
!כמעט ■כל החברים •מהנקודות השונות
בארץ ,ערים׳ מושבות וקבוצות .נידו 
נו שאלות עיקרוגיות ,שתקבענה במי 
דה רבה את דרכה של התנועה בעתיד
■לאור המתרחש בישוב.

נגד ■הכללת ימוד מכבי באריג"■
"שעטנז"

סערה עזה ■בין המשתתפים ,שמצ 
אה את ביטויה גם בדברים שהושמעו,
עוררה ההודעה ,כי כבר בשבוע הקרוב
עו,מד להחתם הסט האיחוד ■בין ":מג 
בי הצעיר העילה" לבין "גורדוניה" ה־
•מכינים את המכבים למסגרת חבר הקבו 
צות .נשיא ה״מכבי" עוה״ד נ .חת הת 
רה במנהלי המשאחוהמתן בשם "•מכבי
צעיר" לבל ילכד בדרך זו שיל קבלת
:,מצע זאנוסים" ■(המצע ■מכיל ויתורים.
יסודיים בעניני ־ החנוך ,הדגל ■וההמנון
בגלל הופעת מדור הספורט בגליון
וכו׳) ,וכי ה״מכבי" לא יכיר באיחוד
היום׳ יבוא המשך "המלחמה □מע 
■כזה• ,המבטל למעשה ■את המסגרת המ“
ר ב" מחר.
קובלת .ב״כ ":מכבי צעיר לעולה" ה״ה
מסינגר וקורט ■לוין .ניסו .להסביר את
הסיבות המאלצות אותם להכנס למס 
גרת "חבר הקבוצות" ,בטענם׳ כי הם׳
רוצים להשיג בדרך זו איחוד של
הישוב כוי^" .הסברות" אלו נתקלו
•בהתנגדות כללית מצד כל חברי המו 
עצה.

שדות■ הטקם■ "ציון”" ,עתיד" ו״»תיד<מ\1ד3י"
 vonnumממרו•  □n31nל״גוסר-הישוב"
- -׳

כביכול ,הודח בשןתו הציר ה-
בפריז ,פדאנסואה ^ונסה .פלאג 

המפלגה ההומוניסטית
אחוזה קדחנוח צבאית

התביעה להחיש את קצב הייצור בארצות־הברית
מבשרת החלטות מרחיקות לכת של הנשיא רוזבלט

ממשלת ספרד בדיוניה

׳,היסו

תבוסות האיטלקים החישו את סילוקו של ״חודש המזימות״
*
מבחינת־האנטישמיות
המטיף ל״ברית הלטינית״-.פלנדין «כשר
היש .המרשל פטן הוא •בן  84שנה.
ש*
ולאוואל כבר ראה את עצמו כשליט יחי 
די בצרפת .אף ניהל •משא ומתן עם
שלטונית הכיבוש הגרמנים •וגם הבטיח
כל ■מיני הבטחות להיטלר ,בלי הסכמת
המרשל פשן .בין השאר •נודע׳ כי לאחר
מאורעות איראן ודאקאר דרש לאוואל
להסגיר חלק -מהצי הצרפתי לידי ה"-
ציר" וגם לסייע לאיטלקים לעלות על
ארץ-ישראל •מצד סוריה .רבות הן ההו 
כחות ,כי לאוואל זמם לסבך את צרפת
במלחמה נגד בריטניה ועל ידי זה למ 
י צוא חן בעיני ברלין ורומא• המרשל
פטן ,ששמע בקול לאוואל עוד לפני חד 
שים מעטים ,נוכח ■לדעת ,כי "שר החי 
צון השחור בעל העניבה הלבנה" מהוה
סכנה בשביל עתיד העם הצרפתי וא 
פילו בשביל המשטר הנוכחי של ווישי.
לאוואל תפס בשעתו את !מקומות
■פלאנדין ובודואין .כעת שמע המרשל
!פט.ן בעצת פלאנדין ובודואין וסילק את
לאוואל .באגרתו להיטלר הדגיש פטן ,כי
לא יחיל כל שעיי במדעיות החיצונית
של צרפת כלפי גרמניה .פלאנדין רק
"מתאים ייתר מלאוואל לנהל׳ בתמיכת
דעת הקהל ,את מדיניית ההתקרבות בין
'צרפת לגרמניה" .הגדרה כזאת עלולה

והצהיר
שהשתתפו
שלת זילג
למסור חז
זאת הן
על דרכם
הפרי.
■מר וולשי’
"ישגר נהי
*
־
ישראל! $זדןן
הזמנות|#ל&
לכד״ f

זופירות ,ללא חו¥ת
 .עזים

ייו כביר ׳
ח#זיתיו?ר)1

המועצה

נסתמה ■ בדבריו

של

המרכז ,ה׳ א .נתנאל ,שעמד על
רוח האופטימית השוררת עתה באווץ
לרגל קבלת■ ידיעות משמחות •,מש,-
דות הקרב.

דרישות

סכני ־מעצימו

ומאחרי:

המזכיר הכללי ,יד; ז .ר ו ס צ.,
סקר באריכות את הפעולות בשטחים
השונים ,ובמיוחד הדגיש ,בי ה״לב‘
בי" •משתף אמנם פעולה עם המי^
דות ,אולם הוא •מתנגד לכיוון פעול
תם .באשר למחלקה להכשרה גופנית?
של הועד הלאומי הרי יש לדרוש
*
"ססורטיבר
תוקף׳ שתקציבה יהיה
לא יתכן שמתקציב של * 500
^

רק  400—300לא״י תוצאנה
ספורט ׳והיתר להוצאות אדמיניסט^
ביות .במרכז לנוער הצלחנו לרומ
שם המכבי הודות למלחמתנו בע
דגל וההימנזן .באשר ליחסים עם.
פועל" המצב הוא ׳רציני ■למדי ,מ^ז
שהסתדרות זו התחילה לדרוש שית
של  50אחוז אפילו באותם ענפי :הסי
פורט שאינם קיימים כלל
■משום כך נוקט עכשיו <,מכבי^_
של חיזוק !מוולקותיר הספורטיכיו
ויש לקוות׳ כי תושגנה התוצאוות־ ־הדך
רושית כבר בעתיד הקרוב .הניאם מת 
עכב גם על היחסים בין המרכז לבין ן
הסניפים ומצביע על ההכרח להגדיל |
את מאגודות במיוחד בערים .מתחילים \
עתה גק במפעל ׳,הגלילה"׳ כלומר בפ|>-
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