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מספר

שבה ו׳

«שבוע לשבוע
היחוסל המשבר ,בהתאחדות?"
בישיבת המליאה של הנהלת התאח
דות כדור-הרגל בא״י הוחלט לחסל באו 
פן סיפי את המשבר ב״התאחדית" .הח 
לטת שני הצדדים" ,מכבי" ו״הפועל" גם
יחד ,שנתקבלה בענין זה פה־אחד׳ מח
כיחה ,כי המשבר החריף שפרץ ב״הת־־
אחדות" לפני חדשים אחדים מתקרב
לקצו.
למשבר זה גרמי כידוע בעיקר ענין
המזכיר הטכני ומתן זכות הצבעה והש־
תתפות לאותן הקבוצות שזכיתן עומדת
בספק .יהנה הוחלט עתה למסור את
השאלות הללו לבירור לשני עורכי הדין,
ה״ה יעקב סגל ("מכבי") וישראל שוחט
(..הפועל") .על הועדה התכופה הוטל
באותה ישיבה לברר ולהכין את תכנית

תחרויות
הפעולה הספורטיבית ,כגון:
הליגה והגביע הא״י ,אולם לסדר את
התחרויות הללו תוך התחשבות מל 
אה עם המשחקים הנערכים כבר (בגון
"-מגן הארץ"" ,גביע הסתיו" וכר).

ברגע שהשורות הללו נכתבות לא
ידיע*ת לנו תוצאות הבירור .בכל איפן
נראה ,כי עסקני כדור־הרגל שלנו באו
סוף־סוף לכלל דעה ,שהמצב שהשתרר
בזמן האחרון אינו נירמלי בהחלט .הא 
 .וירה ששררה בתוך הענף הספורטיבי
החשוב ביותר־ •בארצנו רחוקה חלתה מל 
אפשר ניהול פעולה סדירה .מובן׳ שע 

קב משבר זה נתערערה האחדות ב״הת־
אחדות" ומשום כך התארגנו ׳ליגות נבד 
לות בחיפה וירושלים .משים כך היה זה
■מחובת שלטונות ה״התאחדות" לא רק
להסדיר את העניינים בתל-אביב ובמחוז
הדרום והשרון ,אלא לנהל פעולה אחי 
דה בארץ כולה.
המשבר הקיים עד כה ערער גם את
יסודות המשמעת בין שחקני כדור-הרגל
ומשום כך ,צריך יהיה לאחוז באמצעים
החריפים ביותר נגד ההפקרות וגורמיהם.
יש איפוא לקוות ,שחיסול המשבר
בימים הקרובים יביא לענף כדור-הרגל
את ההבראה ישהוא זקוק לה.
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משטרת שרונה חזרה למקום הראשון על יימגז הארץ"
המשחק היחידי ,כמסגרת התחרויות
על "מגן הארץ" נערך השבת בין מש 
טרת שרונה לבין׳ "מכבי" ראשין לציון

ונסתיים בנצחון שרובה כתוצאות .0:3
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משטרת שרונה — 7משח 12 —.נקוד.
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צירו"

ת״א (שהיו לזכותו של "מכבי" נ״צ)
בגלל הופעת כמה שחקנים שאינם נמ־
נים על חברי "מכבי" נ״צ וה.,התאחדות"
ככלי ,1והחליטה לתת את שתי הנקודות
ל״דגל ציין".
רשימת הליגה נראית עתה כדלקמן:
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דהי הפעם הראשונה שקבוצת שרונה
רפיעה בדרום .המשחק נערך על מג־
ש "מכבי" ראשון בנוכחות קהל רב.
יפט יוחנן מילצ׳ן.

קב׳ מר ווטסון זוכה בגביע הסתיו
קבוצת
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תחרות הגמר על "גביע הסתיו" נס 
תיימה בנצחונה של קבוצת מר ווטסון,
הנמנית על הקבוצות האנגליות החזקות
כיותר בארץ .בהרכב קבוצה זו נמצאים
שחקנים אחדים שהוכיחו את כשרונו 
תיהם וידיעותיהם בזמנים שונים .התח 
רות הזאת נערכה על מגרש "הפיעל"
פתח־תקוה וניכח בה קהל רב .היה זה

משחק ער וקשה ושני הצדדים שאפו
לנצחרן .י האנגלים שיחק* אמנם "פייר",
אבל שנים ■מהם שהיו במ.-׳בן זה "יוצאים
מן הכלל" היצאו מהמשחק בפקידת השו 
פט מר לויכטר.

שער הנצחין לטובת האנגלים הובקע
ע״י המקשר השמאלי כבר בדקה הרא 
שונה של התחלת המשחק .כל מאמצי
"הפועל" להשוות את התוצאות עלו בתו*
הו בלל עמדתה האיתנה של הגנת הי 
"הפועל" ת>׳א הראה ,כי התאמן
ריב.
במדה לתי ■מספיקה ובעיקר היתה חל 
שה שורת החלוצים .שורת הרצים ,ששוב
הופיע בה רייך

(שחזר מ״הפועל" רא־

שין) ,שיחקה יפה.

גם ההגנה עמדה על

הגובה.
במשחק זה נסתיימה שורת המשחקים

על גביע הסתיר שנערכ* ביזמת

קפיטן

התאחדות כדור הרגל הא״י מר א .באר.

נ־ 25לחודש "יוס ספורט" גדול נואשו; לציון
יעד "מכבי" ר...שין לציון מארגן כי־ם
ה־ 25לח״ז "יים ספורט" גדול .בכל המק 
צועות" .מסמר" ההופעות תה*ה התח 
רות בכדיר רג־ו ב־ קבוצה ספירטיבית
׳ערבית מיפו לבין "■מכבי" ראשון לציון

בחסות* האדיבה של ראש עירית יפו,
מר עבדול ראוף אל בטאר .בן יערבו
משחקים בטנים ,בכדור סל ,כדור יד
יהוקי .בכל המשחקים האל* ישתתפו גם
חיילים בריטיים וחברי "מכבי" ת״א.

כדלקמן:

הקבוצות הופיעו בהרכב
משטרת שרינה:
ברגל; דב ,בוקסר;
ברייטפלד ,סינקה ,יזרעאלי; שניידרו־
ביץ׳ א׳ ,אברהם ,הרצל׳ שניידרוביץ ב׳
וזילברמן" .מכבי" ראשון :שניצלר; רוט
אברהם; דוגי׳ ג׳אק ,דוד; גליפרייזר,
רפאל ,אביתי* ודניאל.
במחצית השניה נחלש המשחק בהרבה
ועם התחלתה נפצע שיער קבוצת ראשין
ובמקומו נכנס המגן ’הימני ,רוט ,והקבו
צה המשיכה לשחק ב 10-אנשים .כן

קלוב התעופה חיפה  -לקראת השנה החדשה
הקלוב התחיל בפעולה בשנת 1935
עם  15חבר בסך הכל ,ובגלל היות דירת
המועדין צרה ,לא היתד! אפשרות לפעו 
לה בקנת ■מידה רהב .רק עתה עלה בידי
הקלוב לעכור קדירה נאה ■ומרווחת ,בר 
חוב ירושלים  28ובה אולם קריאה
ופגישה עם ספריה ושני חדרי לימוד.
מספר החברים כיום הוא כ־־ 100איש.
ביניהם  11טייסים מוטוריים שגמרו את
בית הספר לטיסה ש־ל חברת "אוירון"
":וקבלו רשיון טיסה ממשלתי׳ ושני מד־
■ריכים ■לטיסת בדאיונים .שאר החברים
עכרו דרגות שונות ,בדאייה.בנישך הקיץ השתתפו רוב החברים
כקורס הארצי לדאיה בגבעת המורה ות 
גיעי להתקדמות.
מטרת הקלוב לתקיפת החורף היא—
לתקנות לחברים הכנה תיאורטית יסודית
ומקיפה ,ולשם כך נפתחו ■בהנהלת מר 
צים מתאימים הקורסים דלקמן )1 :מט־

׳מועצה מיוחדת ליד המחלקה להבשדה
גופנית
נ*דע ל *■:כי במחלקה להכשרה גופ 
־
נית של הועד ה*אימי דנים עתה בשא 
לת יסור מועצה מיוחדת לידה ,אולם
עוד כד• לא נתקבלה החלטה סופית בענין

להגברת

הפעולה ^התרבותית
האהציישראל,

במכבי

כפי שנודע ■לנו הוחלט בישיבה האח־
דיינה של מרכז ה״מכבי" להגביר את
הפעילה התיב-תית בתנועה .לשם כך
נבחרה יעי*ד .מיוחדת שתעודד את תכ 
נית הפעולה.

מאמן האתלטיקה הקלה ליד מרכז
ה״מככי" .מר א .ווייץ ,קיבל עליו עתה
גס את התפקיד של אימון הצבא הפולני
הנמצא אי־שם בארץ .החיילים הפולנים
מתאמנים פעמים בשבתי בהנהלת* כאיצ'
טדיץ המבכיה.

אורולוגיה — ד״ר ריבינזון )2 ,מוט
לאוירונים — המהנדס ויסברטs )3 ,
דינמיקה  -המהנדס בר־אדץ’ )4 ,ר
נויגציה — המהנדס רטנר )5 ,קירס
נית דא־נים בהנהלת המדריך סטרל
לשררת

הקירס ' לאירינחגציה

י

כל המכשירים שבהם מצויד אוי־רין
דרני ,ולשירית הק*רס למדטורים
שני מיטוריס ,האחד בן  120כהות הרס
•והשני  600כ״ס .שאחד מהם מפירק
שמש ללמוד ■ילנסיונית.
לשם הכנת אנש*ם לביית ד>
ובכלל כדי לענין את הנוער בי
נפתחו קורסים ■לבנית מוד־ים בכמה
תי־הספר בחיפה בהנהלת מדריכים
עם הק“יב.
לפי החלטת המיעצח הטכנית תאר־
צית ,הוחל בבנית דאון מטפוס ס .ג.
ויושלם ע״י הקל־ב במשךי ז•החיר־ז .הע 
•הישןי ׳••* הק־יב

בודה נעשית בצריף
הנמצא על נמגי*ש המשחקים מאחור ספ־
רית פבזנר.
הקלוב מקוה להגדיל במשך החורף
את מספר הטייסים המוטוריים עד ל־.25
הקלוב ילנצל את האפש־
ש־אף המלו-
וו־כן ש׳יאח
ל"יר־דד
ר*־ית הרכות ולהרחיב את מסגרת פעו־
לתי ע״י קבלת מספר גדול של חברים
חדשים.
צעירים מוכשרים,
בטיסה והרוצים להתק
לוב יכי-יים לפנות למי

המשחק היה ער ימענין רק בחצי
השעה 'הראשונה ,בה הראתה הקבוצה

בדקה ה־ 10של המחצית השניה יורה
הרצל שער שני ממכת  .11דקה אחר
כך נפצע השוער של קבוצת ראשון וה 

האורחת משחק ממדרגה ראשונה .בער 
בוביה על יד שער המכבי פסק השופט
מכת עונשין של  11מטר׳ לטובת האור 

עדרו הכניס שי;וי בהרכב קבוצה זו.
כרבע שעה לפני גמר המשחק מעלה
שניידרוביץ ב׳ את התוצאות ל ־.0:3

חים .הכדור יצא החוצה ,אך השוער
סידי זז לפני שריקת השופט ולכן פסק

כדרר

השופט

מכת

שניה

עינשין

רגל

מפני אבשלום פ״וז  -נפחדת הצבא
הבריטי )1:1( 1:4
"מכבי אבשלום" פ״ת התחרה אתמול
עם נבחרת הצבא הבריטי .ההכנסה הי-
תה מוקדשת לטובת הצלב האדום היוני.
במעמד קהל ■גדול נפתחה ההתחרות
בהמנונים הבריטי ,היוני והיהודי .בין
הנוכחים היה הקונסול היוני ,ראש עירית

שנסתיימה

בכל

— ״הפועל״ ראשון לציון — "הפועל"

פ״ת .)0:2( 1:5
— ״הפועל״ ב׳ פ״ת — "הפועל" ב׳
המשחקים בראשון לציון.
ראשון .0:0

לעת חיפה לכחד רגל
"אישלמיק" חיפה
"הפועל" היפה
)1:1( 1:2

מכבי חיפה  -שבאב אל ערב
המשחק לא נערך בגלל אי הסכמת
הקביצה הערבית לשיפיטי של

נצחון .1:4

מטעם איגוד השופטים.

זר היתה הופעה ראשונה של נבחרת

הצבא הבריטי עם קבוצה עברית מה 
התאחדות הארצישראלית לכדור רגל בש 

2:2

נים האהר׳״נות .בקבוצה זאת משחקים
טובים ,אולם אין עיד התאמה גמורה

התחרות נערכה

משטרת חיפה
יעקב.

ליגה לנוער
מכבי נוער ראשו! לציה ־־ משכי
iחמתע! )0:2( 2:5

התחרות נערכה על מגרש "מכבי"
רהובות בניכחות קהל רב ,ביניהם ער 
כיה רבים .המשחק היה ער יבמשך כל
הזמן נערכו התקפית גומלין משני הצ 
דדים.

רה זה געשה הדבר ע״י מיסד כספי
הייפלא הדבר שמוסדות בנק 
לאומי.
איים פרטיים וכל שכן בעלי •משכנתא
פרטיים מנסים אף הם ללכת בדרך זו?
ועוד עובדה :חברה ידועה העמידה למ 
ליגה לנוער חיפה
כירה את מטלטליו של חנוני בעד חו 
התחילו כבר המשחקים במסגרת הלי’.
של  47גרוש!
גה לנוער בחיפה בהשתתפות  6קבוצות.
עדויות רבית נשמעו במשפט הצבורי
התוצאות אתמול היו כדלקמן:
הזה ,וכולן באו להאשים את עושי המע 
— הפועל נוער — בית״ר נוער .1:4
שים האלה■ .התובעים ביססו את דברי 
— קבוצת נשר — קבוצת יהודה .1:4
הם על עוברית .האחד אמר ,שהרבית

ליגה למוסדות בתל-אכיב
מכני אש תל-אביכ  -חבריה

המשהה הנ״ל היה ער ומענין ואחרי
נצחונם של מכבי אש על 'הקבוצה

< Uו

לציון.

— •מכבי אבשלום ב׳ — עתיד .0:1
— מכבי הצעיר ת״א ב׳ — בני יהו־
דה תל-אביב .0:7
— רכבי הצעיר ת״א א׳ — מכבי
אבשלום א׳ פ״ת .0:1

..חבריה" עומדים
בליגה למיסדות.
— עירית תל־אביב — הדואר .1:7
— הרכבת מלוד — ברקליס בנק .1:4

בימים
יתקיים
הראשון
המחנה
 1.2.41 — 31.1.1941בת-־אב־ב- .מחנה
זד ,החליטה הועדה להזמין את האטלטים
הבאים:
לריצית  300 ,200 ,100מטר :לוסקי,
ינקי*ביץ — ,.מכבי" ת״א; פבליבסקי,
דרזנין .קו ידליק ,רבינוביץ — "מכבי"
רביני ,אברהם׳ אל־
ת״א ,סניף הצפין;
ל״כין* ,יכטנ־
הדיף —  .מכבי" היפה;
שטיין
 .מכבי" חדרה.לריצית  1500 ,800מטר :טכצ׳ניק —
ת״א; כל*ך ,לו* .כספי •" -מכ־
סיפר ,אינגלמן
י• ר" ת״א סניף הצפון;
טיילהכר,
מבכי כר־כוכבא עתיד";
זוסטיג ,כץ ,ישראל — "ברית המכבים";
זימן — "בבכי" היפה; כהן יעקב ,קושי
ניר שמיאל — ״מכבי״ חדרה; גכנצל —

יחידה"

לקפיצה לנעה

זלצר ־ -מכבי ת״א :מזרה* •־■ מכבי
הצפין; ל׳יסטי — :.ברית המכבים; ליבו־
ביץ .רידרמן — מכבי חיפה; היכשטיין,
קצמן׳ ייבל נחמיה — מכבי חדרה; בריס־

קין חנן  -מכבי יחיבית;
מכבי פרדס חנה.

פסט-נק —

יייוה ••
׳•י״תייור יירייד
 11— —(/,׳ ג— — «1 - .׳ u 1
אייכנר ,ב -ל,

נוב*ץ — מכבי ת״אי;
כהן ,פינס — מכבי הצפ׳ין
מכבי יהודה רחיביח; יו:
מכבי חדייה.
11; /

;4

.: 1.

,-

י,

< 1

,דיסקין ־־
נחמיה -

;

1

, uן!

המשחק נגמי* ■בתוצאות .0:2
כמ־״כ התקיימו ערד כמי׳ התחרייות
•חידיס •ממי? לפי התוצאות כדלקמן;
ה*לנד — נציה ;0:2 ,גמליאלי — פו 
קר  ;0:2סלמה — דיתן  ;1:2הוסי —

רחובות.

ליסקי — מכבי ת״א; דרזנין — מכבי

Hl,

:)JtH

של זוגות נגמרה לפי

פרקר דותן — כהן
הרסי פרקר — מנצור

Hjz

!!/)z

lAai
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היעדה הארצ*ת לאתלטיקה קלה על
־ד התאחדות אגודות הספורט לחובבים
כא״י החליטה בישיבתה האחרונה לקבוע
•ל*ח הפעילית בארץ בדלקמן:

 7.2.41פגישת באי כה כל האגודות
(לפני התחרי־ית שתתקיימנה
בחיפה
*מחרת) לשם התיעצות על דרבי הגב 
רת הפערייה באתלטיקה קלה.

 8.2.41תחרויות ארציות בחיפה•
 22.2.41תחר־ידת רב צדדיית (מלחמת
חמש לגברים ילנערים ,מלחמת שלש
גברית .נערות וקשיש-ם). 15.3.41אליפות מחוזית

ככל

המהר־

k.

לוסקי ,ניק“ליבסקי  - -מכבי ת״א;
מנזה  --מכבי הצפין :ליב*ב*ץ ,פלשין
— מכב* היפה; בן־דר*■* .פסטינק ־-
מכבי פרדס חנה.

אדמס נשא את עיניו בסקרנות אל
הדלתות מעבר לכתפי המתקהלים בצ 

עבר בחפזה ליד לכושי הפראקיס וד 
רך הפרוזדור ,יצא בפתה והגיע לקרבת

פיפות .ה*א סקר בענין רב את האיש
בעל המדים המבהיקים ואותית״הכביד ה 

היגינס.
— מהר! מהר! — אמר בלחישה
עצורה׳ שהגיעה לאזגי כל העומדים מס 
ביב -- .הציר יוצא מן הב־ת בפתה
האחורי .מעבר לקרן הבית מימץ ...מהר!
עלי לרוץ אל תחנת הטלפון!

 . tןUli
פלטר ,בורשטיין — מכבי ת"א;
יעקב — מכבי הצפון; *יכרביץ — מכי״י

ת על אליפות
בטניש-שילהן

"1א*“‘

18.4.41־ 17רבנאות ארצית לב*גרים,
גבייס ילניער (גיל אחד).
 25.4.41תחרויות רב צדדי־ת •*רב:־
אית במלחמת עשר לגברים ירבנאית
במקצועות בידדים לקשישים 100 :מטר.
קפיצה לרוחק ,זריקת כדור ברזל ,מרוץ
שליחים .4 100

—•*—kk

׳(/II;.

היפה;
ייהרבית.

בריסקין

מת הועד הצבורי לנפגעי ד "שבר בנידון
זה ראויה לשבח ויש לקוות ,כי במשך
הזמן

תושגנה גם התוצאות המבוקשות.

1,.

התחרות
התקיימה
שעבר
כשבוע
בירושלים
יר־דותית במועדון אינדור
בין הקבוצות :ירושלים
בטנ*ב שולחן
אינדרי* נגד המפקדה העליונה של הצבא.

*די

חנן

כמקום

הראשון

הקצוצה ופקודת המאסר מחווים כתמים
על הישוב העברי ,והשני דרש לגגות
בכל תוקף את "גילויי האכזריות ■הסדיס 
טית של נושים רבים".
ישנה רק הצלה אחת :הוק ממשלתי
להגנת בעלי הרכוש נפגעי המשכר .יז 

טגיסהשרחן

הניצת ״מוסלם פפורטקלוב" •פו -
מכבי יהודה רחובות  )1:3( 3:3משהקיש של ליגה לנוער בתל-אכיב
המשחק

רים את רכושם במכירה פומבית בחצי
הנם .פרי עמל של שנים רבות הולך ע׳־י
כך לאיבוד.

ודאי שרבים מהאנשים הללו בכנסי
בעול חובות ,אעפ״י שלא היה להם הבי
>»» •
«U I
כית״ך יז״א  -סכוצת מך
טחון המלא שיוכלו לעמוד בהתחייבויות,
)1:1( 2:5
לשלם ' רבית גבוהה ולסלק את החוב
המשחק הזה היה מענין מאד מהתח־
כשידרשו לכך ע״י המלווה .אבל■ ,מצד
לתי ועד סופו.
שני ,הרי אין ספק שהרוב הגדול של
בהתחלת המשחק שלטה הקבוצה האו 
הלווים הם אנשים ישרים ,הרוצים לשלם
רחת על המגרש וירתה את השער הרא 
את המגיע מהם ואולם קצרה ’ידם מלע 
שון לטובתה .אחרי כן הצליח ורמש
שות זאת בתנאי המלחמה הנוכחים .האס
זמךמה חיה
להשוות את התוצאות.
האמנם צריך
את אלה יש להחריב?
בירידה
הצדדים.
המשחק שוה משני
לנשל אנשים מרכושם למרות שהחוב
טכנית טובה מצליח בית״ר להתגבר על
המגיע מהם אינו עולה אפילו לאחוז קטן
היריב *בוגדנוב מבקיע את השער השני.
של ערך הבית או הקרקע בימים בתי 
אמרנו בשבוע שעבר׳ שבוגדנוב היא
מזעזע עד היסוד היה המעשה
קונם?
המתאים ביותר בתור קיצוני ועל ידו
שעליו סופר במשפט הצבורי על בושכי
הצליחה קבוצת בית״ר לנצח כמשחק הזח.
הנשך ,באותה אלמנה אומללה׳ שנושלה
את שאר השערים ירי בובי ,גריג־
מביתה הקטן אשר הקימה אחר עמל רב
בלד ,שיפיגל יבוגדנוב.
על מגרשה שברחוב המלך ג׳ורג /במק 

הם

בזכרון

ב ראש •ן

ברגעים האחרונים התקיפה שורת הר 
צים של מכבי את שער היריב ,אבל
נייפלד לא יכול לנצל את ■ההזדמנויות
ובזה נסתיימה התחרות הנ״ל.

)0:0( 0:1

שופט

מכבי זברון יעקב -

בת קבוצתי.
במשך המחצית השניה ,שוב פסק
השופט מכת עונשין לטובת המכבים,
אבל השוער יחזקאל עצר את הכדור.

האר׳ז

פ״ת מר ספיר וקציני צבא גבוהים.
המחצית הראשונה נסתיימה .בתוצאות
 .1:1המחצית השניה י*ביאה לפתח־תקוה

כד* להבין את קבוצת הנבחרת האר־  jהצפין; -נצי
מכבי עתיד; רב־ני ,לי*
ציה באתלטיקה קלה להיפעות בינלאו  ביביץ — מכבי חיסר :-.קצמן א>־*,ה .הוב־
שטיין בנימין ־•־ <**.״* ד■
מיות ,מארגנת הועדה הארצית לאתלטי 
ככבי חז1-ה; פסטרנק
קה קלה שני מחנות־אמינים בהיהלת* — פרדס חנה.
של המאמן הארצי הח׳ אריה אטרמן.

OIL(/,

עות  0—9אחה"צ.

מהלך המשחק

הצלחה .בדקה ה־ 43שוב ירה הקיצוני
השמאלי של האורחים שער יפה ,ואבנר
ממכבי ת״א ,שהופיע בפעם ׳הראשונה
בצבעי מכבי׳ ירה את השער היחידי לטו

מחנה אמונים לנבחרת הארצית באתלטיקה קלה

"מכבי

כימים א׳ ג׳ ה,׳ בשעוו
הקליב ■פתיח ככל ימוי

המשחק הנ״ל שעמד להיות אחד המ־
ענונים ביותר בעונה ז* ,הכזיב קצת.
קבוצת מר הרים אמנם חזקה ובה
שחקנים מעולים ,אבל אתמול לא הראו
את משחקם הרגיל .אגב ,בהתחרות שנ 
ערכה לפני חדשים היו התוצאות .'1:1
קבוצת מכבי תל“אביב הופיעה בהר 
כב חלש .החברים גאול ונחמיה לא הו 
פיע* מסיבת מחלתם .השוער סידי נפצע
בהתחלת המשחק יבמקומי בא השיער
שורת המגינים היתה
הצעיר יחזקאל.
חזקה אבל שורת הרצים היתה חלשה.
המשחק התחיל במסירת ■דגל למזכרת
לקב״צה האורחת ע״י ה׳ י .מ .טוקטלי
נשיא האגידה ודברי-תודה ’קצרים ע"*
קצין ■גבוה של הצבא.
הרכב קבוצת מכבי :סידי (יחזקאל);
שלום ,מילה; אפריס׳ יעקב ,פנחס; אלמ־
ביק ,אבנר ,סידי ,ניפלד׳ לוסט*ג .שפט
מר אלרידג׳.

נעדר הפעם בקבוצת ראשון המגן זמסקי.
בקבוצת שריונה• בלטו בעיקר המגן הי 
מני׳ דוב ,הרצל ,ושגיידרוביץ׳ ב׳ (שהע 
ביר בעצמו שני שערים) .בשורת חלוצי
ראשון בלטה חוסר הדדיות וההתקפות
היו בלתי מלוכדות.

ביניהם.

אמיל רייץ מאמן הצבא הפיזני

פשפרם אוכל ?ע כלל

ייימ*
תתקיימנה בימים 23־ 25בינואר בבית
הספי* טרא־סנטא לפי התכנית :א) תח־
י״ית גברים יחידים על אליפות ירושלים.
כ> תחרות גברות יחידות על אליפות
kף
ג) תחרות גבר*ם זוגית על
,־וים.
’ < W
אלים•*ת ירושלים .ד) תחרות זיגות מע-
ד׳בית; על אליפית ירושלים .ה) תחרות
צע יי י״ם עד  17שנה .י) תחרות ותיקים
מ־ 35ימעלה .ז) "הנדיקף" יחידים ול 
הה• יממה בימים 19־ 21בקפה אלנבי
ההגרלה
מ־ 9--7בערב אצל מר רוזנפלדIzPf 1 .
ב־ 22ב־ 8בערב בקליב "הפועל".

□דוד־יד
ח •:ח

—-

|i i/

)1:3( 2:8
■חד נערך על מגרש "מכבי" רא־
*יד יפני תחרות כדור הרגל בין
שר־נה י״מכבי" ראשון .שפט
מקבוצת ,.עמל".

שעמד

*פריץ

מפ*י

יהתכרב*1

קפואה.
— אם כן אין לא עצה ו*א תשועה
בשבילך — הסביר לו ■היגינס ,שהיה
אדיב קצת יותר מחברו — .אך יכול
אני להגיד לך מראש ,שלא יעלה בידך
*דבר עם הציר כאן .וחבל לך לאחר
המעשה

קרה

בוואשיגגטון,

גערב־

דצמבר קר וסוער ביותר ,בשנת .1924

לצאת עם אשתו הצעירה מהכית הזה ?
היגיבס נעץ את עיניו כאיש חזית
כתמהון אדיר ,כאילו ראה לכני* איש
השיאל ב-נימוס אדיב ,אם אתה יודע,
מת* יחיה קץ העילם.
 יפה ,מאד!  -פיצץ דבורו בזעף.כאן עד לשיטות בפות
 -אני עומדיםבק*ד את תשמיני,
רגליני ומקפיאים
מפני שאין איש יידע ,מה־ יבוא הצ־ר,
ואתה שיאל — ..,תיא משתתק לפתע ינ־

בנלל זת את הרכבת.

מרוגש תחליף הממישקף את עמדתו
מרגל לדגל
לא יתכן׳ שאאחר את הרכבת .לא
—
לא...
היא זיק מבט מידאג אל לח־הספר
ר;ת של שעון חשמלי ,קנראה בקושי
מתוך ד-שי׳ג .ואחר הפליט ביכת-שלוס
חטיפה יהלך לי בצעדים קצרים ומהי־

 .קופאים בקור ומגדפים בלחש הצטופפו
האופרטורים של חבררת־סרטים שונות
לפני דלתית־הזכוכית הגבוהות של בית
העיריה והשגיחו בעינים שוחרות לט
רף על יכל הנעשה מאחרי הדלתות הל-
הי .כל מי שיצא ■מתוך הבית ,הסתערו
׳עליו במבול של שאלות׳ אבל שום דבר
ברור לא הצליחו להציל מפיו .היוצאים
הללו היו אי אישים רמי־מעלה ,שכבו 
; דם הרם לא הרשה להם אפילו לפצות

תן מבט חשדני בבעליהמשקס־ם.
אולי אתה .מן הבנין?

—

רז*.
■ ־ אדם בלזי־נעיב  --מלס ’.אדמם,
אתרי שהזר נעלם בתיך המון הסקרנים

את פיהם ,או פקידים נמוכים■ שבחפץ-
לב השמיעו את קולם ,אך לדאבון ה 
. .שואלים והמשיבים לא ידעי בעצמם,

— מהבג־ן? מה? י השיב ההוא
בשאלת תמהון - .לא׳ אן־ן ל־ שים ש־׳יי
כ׳ת למלאכת הבמה...

המצפים.
— מד־ע? — תתנגד תימנס במשיכת
כתפים — .אול־ימש־ם שקוית רגע לה 

יהשמה4
; ■—’ארגז ארור! — רטן אדמם ,שליחה
’ל חברת ״פוקס׳־״ — .ציייך להטיל

היגעם צחק מכייס.
־ -נתכוונתי לשאול ,,שמא שייך ■;פאתה לאיזה עתון? לא? "בכן ,שיתק
יתמלה הא 
־1ך מזלך ...א^עלא כ,ץ- ...

שיג ידיעות נעז^ת•* ואתר נתאכזית ג־?

וביחוד במזג־אויר כזה!
היגינס ,ידידו ולא בן־תחרויתו במק 
צוע (הוא היה כתב* של העיתון "חי-
ראלד")׳ צחק באין־אומר.
״ -רעיון לא רע — העיר אחרי
שהות קלה במצמוץיחי׳יך■ ,־ אבל חוש 
שני מאד ,שהמחוקקים ■לא יתחשבו בנו

חרונה יצאת מרי ,בגעימת איום.
הזר הוציא מכיכזו ממחטת גדולה *ג 
רף את חטמ* בעסק דב.
■ לא ,לפ־ מק3*1י הוני ...המ ...ע י 

איסלר

על

עריכת

טקנד׳נשואין

בחורף,

) עד כדי כך.
אדם בעל משקפ* זהב וזקן מחודד
פרץ לו דדך■ אליהם מבעד להמון המצ 

פים .הוא היה מכוסה כולו שלג ועל
זגוגיות -משקפיו נצנצו רסיסי-מים •עי 

 /רים־
— סלזדלי בטובך — פנה בנשימת 
1
 1חפזון קטועה אל היגינס •— .אולי ת*כל

להו״ד

׳'י

מת־ עח*ד הע'י

***?■*::ה•':

מד — השיב אח׳יי היס*ס כלישקיא.
הרכבת שלי יועאת אחרי חצ* ■שעת...
י ...יאני מיכייח לדבר ’1פני כן עם הציר
— אתה מכיר אוחו? — קרא א<ךמס
בחדרה — .אם כן עליך רק להודיע על
בואך׳ ותיכף ירשו ■ לך לחכנס .ש?גב
נבקש ,שתשלח להודיענו בידי מיש׳חו,
אימתי יסע הציר מה;:ית הזה• נכיר לך
תורה רבה על...
־ -לצערי אינני מכיר את ה,ע*ר —
השיב הזר חרש.
•ז«יד> ״•<” דיר־'\» > -
.

■! ט1,.'.

•",,. .ף).",
; ;■ן ,י ך ׳•

אדמס נענע ביאשת
— גם מטעם זה — ...אמר בחיי
סיס -- .כ :בן ,לא תמיד אפשר לתת
נמוק בריר .מדוע אדם פלוג* או אלמו
ני איני נעים׳ אבל הפעם נדמה לי,
שריח* גרם לכך.
■־ ייהי? — תשתומם היגינס.
אדמה העוד׳ את פניי.
 -האם לא הרגשה בעת שתוציא את

ממחשתו? זה מכבר מוגיע איי את מו 
חי לקבוע ,מה היה אותו ריח .בודאי
איזו תוצרת חדשה מחוץ־לארץ.
— *פי הדגשתי היה זה ר*ח של
רפיאות .אך מוטב שנדבר בענין אחר;
מה לנ* ולאותי ברנש? הביטה ,ראה!
— קרא היגינס והורה באצבעו על דל-
תות־הזכוכית המוארות .־־־ הרואה אתה
את האיש במדי־החג? היודע אתה׳ מי

רבים על חזהו .הוא היה בעל
גביהה ומבנה־גיף איתן ,יקרי פניו הבי 
עו אופי ומרץ׳ ישערו ושפמו שחירים
כפחם.
קומה

— מי זה? — שאל אדמם בחפזון.
— ז.תי הקפיטן ג׳ין בראדליי — הצ 
היר היג־נס חגיגית.

׳» אדמם שרק חרש כין שיניו,
ג׳ון בראדליי ,החביב ביותר
ראש-תמשטרה?

על

• כן ,אבל באמת ראיי הוא לכך,
בןיחיל ממש .זה שנים אחדות מוטלת
אימתו על כל הפושעים׳ ואף-על־פייכן
חביב הוא גם עליהם כמו על הממונים
עליו ועל העובדים תחת ידו .הוא ■מצא
את הדרך הנכונה למגע עם הבריות,
והפישעיס רואים אותי לא כאויב אלא
כיריב להם .איוגי סיבר׳ שראש המשי
טיח יכול למצוא אדם מוכשר ממני
י^נהל את הפיקוח המשטרתי בהזדמנות
הגיגית זו ,ואף כי בראדליי הוא לעת
מה מתרחש
עתה רק קפיטן ...האלי,

כאן?

גם אדמס הרגיש בכך ,שמאחרי דל-
תות־חזכוכית מתרוצצים אנה ואנה משר 
תים ענח**ס פסים מוזהבים כשפע ול 

אורך המדרגות הרפודיח מרבדים
דים אדונים אחדים לבישי פראק*ם■

יור 

היגינס רץ בחפזון ,כאילו ממלט את

נפש* מסכנת־מ־ת .כשנטה ימ*נר .מע 
בר לפינת הבנין פזל בעין אחת מעבר
לכתפו וראה בקורת־רוח ,שכמעט כל
חבריו ,משרתי הסקרנות של הקהל ,רצ־ס
בעקבותיי מובן׳ שגס צלמי הסרטים היי
כאן! התחבולה הצליחה :אדמם יהיה
היחידי׳ שיצלם את הציר בצאתו מטקס

היריות והשריקות.
אך בפינת הבנין כבר עמדו נגדם
שני שוטרים.
•■■■ עמיד! לא להתקדם! א*ש אל
יעבור! — קראו אליהם בקול פקידה.
— מד׳ קרה? מה?
— שקט! הרגעי! לא קרה כלום!,
עמוד! לא לעבור!
האגרופים הקשים של השוטרים פע 
לו בכל התקיפות ואחד ד׳עתונאים שנח 

פז ייתר מדי נהדף חזרה .באותו רגע
עברה מבונית״טקסי ליד השוטרים ,ו5־
שעצרו אותה ,כבר יצא נוסעה ממנה
ועקבותיו ■נעלמו — .זה יהיה בוב הי*
גינס׳ כתני של .היראלד".

גש יאיו!

לפני פתח אפל נעמד היגינס .הוא לא
ידע כלל׳ אם זהו ■הפתח ,שולם נתכוון
לו! אך בעצם אין הבדל נדבר .העיקר
הואי שגם הכתבים והצלמים יעמדו כאן.
ואכן עשי כך .צחוק עצוי טלטל את
היגינם׳ כשחזה מראש גדמיוך **ת הפר 
צופים המאוכזבים של רבדיו ,כשיכירו
וידעו אחדי דקות' מספד ,כי כולם היט-
עו ע^יידי אחד.

— ד׳לא אין איש בא! — נשמעה
ככר ר*יאת תרעומת בפ־ אחד מהם.
— הכל אפל...

צווחה נוקבת הפסיקה*.
— מה זה? איזו אשה מטיר&ה?
אחרי הצווחה הראשונה י "באו שניה

— זהו החלוץ העובר לפני המחנה
— לחש אדמם בהתרגשות־ — בודא*

ישלישיה .פתאום פצפצו יריות אחדית
התחילו
■ואחריהן
הצלפוודשוט.
*מי
יינסדים באויד הצלילים הבהירים וה-
חותכים של משרוקית-משטרה.

— מי יודע אם נצליח במפעלנו?
— מוכרחים להצליח! — השיב היגי-
נס נמרצות- .־ •לס נמצא בפנ*פ• ,היא
לא הכז־ב מע*לם .אה׳ המה הוא באי
►
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שניות מעטות עמדו •כתבי-העתונים
וצלמי הסרטים כמאובנים ,ואחר עבר

יבוא מיד גם הציר עצמו — .יבנעימתי
דאגה הוסיף:

עתה׳ אל המקום ,שממנו באו הצווחות.

רטט בפקעת-האנשים הצפופה ודומם,
באין־אומר התחילו כילם נעים בבת־

בינתים עמד ולס הצעיר ברישול נא 
חז מתאי הטלפון ■ומסר את הודעתו
לעתונו .האושר קרן על פגיו^ כי הודעה
מפורטת זו היתה נצחון גדול •בשבילי,
שכן היה היא הרפייטר היחידי הנוכח

בחגיגה
— ...והציר הודח בגאונדהסיוס הק 
צר — רשמת? — על ההשתתפות הל 

בבית ביותר ...יכ*׳׳ וכר .עוד היום יסע
מוואשינגטון לצאת עם אשתו •הצעירה
למסע־חכלולות לכל אורך אירופה ,מן
פינלנד — לקשט קצת! להזכיר שמות
מפליימים אחדים! — עד איטליה --
להיסיף),את התפאורה הרגילה! חרשמת.
אח הכל? טוב מאד .כן ...שלום!
הוא החזיר את השפ-פרת ,חייך בקה
ררדרוח ייצא אל האילם הקודר קצת
של משרד הטלגרף .אולם אך סגר מא'
חריו את דלת תא-הטלפון והיגיגס הוד
פרץ ■פגימה חיור ומסוער ,ובכל זאת נצי
נץ ברק נצחין בעיני.ו .ולס ידע מיד:
בשורות רעית ,אך בשביל העתון ערכן

רב מאיי!

0S ,-!!0

מוסד צנוע בבית מס׳  9שברח׳ יכנה
בת״א ,המכיל לעת עתה  25מטות לחי־
חבר עסקנים ובראשם
ליסימבריאים.
'ר׳ יהושע חנקין ורעיתו הגב׳ אולגה
לבית בלקינד יסדו את בית ההבראה .הזה
לפני  2y2שנים .נ*סדה אגודת ■מ*וחדת
התומכת במפעל בכל המסירות והנאמ 

נות .יי״ר האגודה היא כיים הגב׳ ד״ר
א .בלקינד ■וגם גב׳ ד״ר ר .מירנבורג
פעילה מאד לטובת המוסד .תקציבו של
ממוסד הוא עתה  120לא״י לחח־ש ושכ 

עת עובדים ,ובראשם המנהל הד״ר ז.
•חלר ,עומדים לשרות החליש כמשך כל
•טעות היום יהלילה.
המוסד קטן ,אך סדר ינקי־ן שוררים
כאן ככל .הר־כ הגדול של המטות תפוס
ע״י נשים בגילים שונים ,הסובלות מכל
מיני ■מחלות .החולים מתקכל״ם כהמל 
צת לשכת העזרה הסוציאלית של העיריה
ולשכות אחרות .בצאת אדם מבית החו־ ,
לים העירוני ,נבדק ע״י המחלקה הסוצי־
אליית הרפואית שליד כיה״ח אם הוא
זקיק להבראה.
במקרה חיובי נשלח

’ס איש ל״שלוח" והעיריה משלמת עכור*
 200מא״י ליום .את החסר לכ״סוי התק 
ציב ממלאה האגודה.
ראשי המוסד שואפים להרחיבו .אם
יהיו בידם האמצעים הדרושים תוקם
קומה שלישית על הבנין *במקרה טוב
ייתר תגש האגודה לבמת בית משלת על
מגרש ,שהובטח לה ע״י הקה״ק.
יבורכו אלה המטפלים במוסד מועיל
זה בצנעה ובשקט ובודאי שגם הצבור
הרחב לא ימנע את עזרתו כש־דרש לכך.
יי '•VW
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דדיו
______

בשת*קה

כתנככב

קטנה היא גם מנת ■המרירות שנצטברה
בלבותיהם .רק תמול שלשים היו אלה
אנשים אמידים ומכובדים בקהל ועתה
נגזר עליהם להתרוצץ ■מבית משפט אחד
לשני ומכאן למשרד ההוצאה לפועל ול 
התחנן לבל יציגים ככלי ריק .יש ושול 
חים אותם לבית הסוהר ,ויש גם שמוכ 
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י רו שי י ס ו :1 -- )668ם־רטסן "פר
גינט" יגריג! .בבצוע התזמירח הקלה שי
אולם המלכה ,בניצוחו שר ג׳ורג־ שניכוייגט.
סיימה מס : 1 ,בקר ,מות אזה ,מחיל
אניטרה׳ בטירת שליט ההרים; סויטה מס
ג ; קינת אינגריד .מחיל ערבי׳ שיבת פר
גיגט ,שיר סיליייג" : 1.30 .בינינו לבין
עצמנו "...שביעין לנשים ,בעריכת ליליאן
קורנפלד•  : 1.40חדשות בעברית: 1.55 ,
קונצרט ,בבצוע תזמורת המשמר המלמתי,
בניצוחו שי קול׳ ג׳ורג׳ מילר•  :2.15חדשות
באנגלית•  : 2.30תכנית ערבית : 4.15 .אות
זמן; פינת הנוער העברית" :מדור הבול",
מאת יהודית גיוס" — .צלילים ואגדות מעיי■
לם הילדים" ,מוגשים ע״י דינה פבזנר־הטורי-
מינהקי ;4.45 .פתיחה ל״שמירמידה" ורוסייי)
בבצוע התזמורת הפילהרמונית מנידיורק,
בניצוחו שי אדטורו טוסקאניני .י; "אב
הצוסיית" ,שיחה עי באדן־סאול ,מייסד תני־־־
עת הצופים העולמית .מאת יוסף ?:יוחס.
 ; 5.15חדשות לאוסטרלים : 5.30 .תכנית
ערבית •7,30 .חדשות ותכנית צרפתית:8 .
"מאורעות והבומים" .סקירה עי החדשות
(בעברית) :845 ,הדשות בעברית׳ :8.30
תזמורת האויפן שייד שבות השדיי ע 8רמה
סנדדי־שטרנברג (הופיאני) יאמתר סלומון
(סופראנו) .התזמורת :פתיחה ל״שיי ושבחה"
(מגדימון)- .י הזמרות יחתזמירת :דיאט מ
הוד ״תהייה צייה־׳ (מנדל&ון) — ,התזמורת:
מתיחה בסול מע-י 5יוי'תמדנוף) — .הזמרות
והתזמירת :אעיידה לזמרה על נעימה תימנית
(נרדי)•  --חתזמירת :ולס אהבה (מושקיב־
סקי) -- .הזמרית יהתזמירת :אי־בעה דיא־
טים מתיו ״געימית מ־־רביה״ אופים 32
(דב**׳אק) :״הפליט״; ״הישי ,צפור דרור״;
,',היקר ללב״; ״הנסיעה ללא כאב״ — .ה
תזמורת :מחול סרבי ודבח׳אק)" :9.15 ,קולות
מאנגליה" ,סדקים מחוך השירה האגגלית׳
מפי אדוין במואל :9.30 .חדשות באנגלית.
" 4 9.45מאורעות וסיכונזים" .סקירה עי ה
חדשות (באנגלית) : 10 ,חדשית כטורקיה.
 : 10.15סיום,

קהיר ( : 1.25 - )020תזמורת: 2,25 .
חדשות באנגלית•  :6.15תכנית לצבא:7 .
פינת הגוער האנגלית :7.30 .חדשות בצר
פתית :7.49 .שיחה בצרפתית.
לונדון (גלים קצרים) — : 2
 : 1.45תזמורת : 3 .שיחה: 3.15 .
 :3.40תסכית בלשי :4 .חדשות:5 .
 : 5.45שיחה : 6 .״הערב בעיר״: 7 .
-, :8ה•■ 4בד*י*כי״•  :8.30פרפראות׳
.׳ חי־׳ןית־ 12
•׳^ת , 11 ,זמרי■ ע

חדשות.
מגרפה.
מגרפה.
חדשות.
 :9ה—
 .שיתה.

■

 4עתה ערב

בנין אניות חדשות בארה״ב יכסה
עד לחודש יוני

מנים
והחלו

הפו״ל .« :עחיאלי
האחראי :ה .למנשטיין
המערכת :רענן 23׳ טל4541/2 .
ההנהלה* .יהודה הלוי  ,40סל4111 .
דאוסעזריאל ,רענן  ,22טל5377 .

השתלטו

על

משתמשים

י!»1

(כאשר

הנמלים

בחם

הגר 

הצרפתיים

כבסיסים

כעדכיל

צרללותיהם) היו אבדות הספנות הברי 
טית בממוצע  41.000טון לשבוע .בכל
זאת יש לה ערד כיום לבריטניה יותר
מ־ 97%מהשונאז׳ הכללי שהיה מהלך
בימים תחת דגל בריטי ב־ .1939פרטים
אלה ניתנו בשיחה עם עתונאים ע״י סיר

ארתרר

אבידרת בבות״הברית רהנ^טדיל^ם יה!

סלטר ,המזמר •הפרלמנטרי

של

מינ־סטריון הספנות ,בהשלמה להודעת
מר־ צ׳ר־צ׳יל מירם ר' עיבו־יטביה איבת מב 
קשת מעבר לאוקינוס צבא גדול׳ כי אם
נשק ,אניות ואוירונים.
אמנם — ציין סיר ארתור — אבדן
פחית מ־ 3%של טרנאז׳ כשלעצמו אינו
כה רציני אך יש להביא בחשבון גור 
מים אחרים .למשל :האניות מובילות

יוצא קנדי בנאש-הגנה נגד מאשימיו

לאתו שתקה של וזדשיס

״בעד עזרה מכסימלית לבריטניה-אפילו בצורת מתנה״ - .היטלר יכריז עלינו מלחמה ,אם זה יהלום את האינטרסים שלו-אך עד
עתה אל עשה כן ,למרות הרבה צעדים לא־נייטרליים של ארה״ב - .אינו מצדד בשלום של מו״מ
■מחאה מרה נגר ■מה שהוא בנה בשם
"תעמולת נאצה" השמיע בנאומו בר
רו מ" יוסח קנדי ,רר ארה״ב בברי
טניה לשעבר ,שחזר לארה״ב והסתלק
ממשרתו ומאז אין :תעמולה זו פוסקת
מראץ את

העיבדה,

שמו .מר קנדי הזכיר

כי .בשובו

לאמריקה

את

הצהיר,

כי אס ארה״ב יכולות^וצריכוית לתמנע
מלהכנם למלחמה ,עליהן להגיש את
H ,1>| I
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"אף כיום הנני סבור כן" הוסיף מר
קנדי .שמועות כוזבית רבות נפיצו בק־
שר להשקפותיו על מדיניות החוץ ■והוא
מתאר את "חוסר הסבלנות ההולכת יגו-
ברת" כאחד הסימנים העגומים ביותר
של הירחים האחרונים., .אמריקאים רבים,
וביניהם נכלל אף אנכי ,נתונים לשמצה

קפיתנו שונות מהשקפת מיעוט אחד| .
האמצעים החביבים על מיעוט ! ,יקפני זה I
הם לכנות כל אמריקאי המטיל ספק בג־
צחון :הבריטי בשם דפישיסט .מאז ומת 
מיד הייתי סבור כי אם האימה האמרי־.
קאית שולחת ציר לארץ זרה ,הרי היא
מצפה ■ממנו שימסיר דו״ח גם על הצד

הבהיר ואף על האפל על עצמה *רפיון.
"בעת

שאנכי

הגשתי

לממשלה

את

הדו״ח שלי על הבעיית העומדות בפני
האומה הבריטית עשיתי זאת היות *ר 
ציתי שהממשלה׳ שלנו תקבל אה כל ה 
ידיעות האפשריות כדי שתוכל לנהוג

מתיך בינה ודעת בימיט הבאים ,בעתיד,
במדיניות החוץ •טלה מבלי להתחשב
בתוצאות המלחמה שתהיינה מה שתהיי 

™ מר קנדי הברוש את השמועה שהוא

ולתעמולה מחדירה ומכוונת ,היות זהש־

הורד דגל צלב־הקרם מעל בנין הקונסוליה

הק־נסיליה הגרמנית במקים .המון בן
אלפים הסם את הרחוב שלפני הקונ 
סוליה .הדגל הונף ייירגל חגיגת יום יסוד

ד,״רייך׳

בשנת

.1871

הצעירים

הגיעו

עוד אניה איטלקית גדולה

טובעה ע״י היונים

העריצים הללו הוכחו שאינם אלא דברי

פילוסופיה הנאצית עובדת־האלילים .מר

שוא .הם מצהירים בעצמם ,כי הבטחו 
תיהם הם סתם דברים בעלמא .והיטלר
האיש אשר רצה במלחמה ,נעל את הדלת
בפני השלים שישתרר בעולם .היטלו*,
הצהיר ,כי הוא מכריז מלחמה כללית

הפגנה אנטי־נאצית בסן־פרנציסקו
המשטרה האמריקנית בסאן־פרנציסקו
נקראה לפעול בשעה שכמה צעירים הו 
רידו את דגל צלב הקרס מעל תורן

נבא על מפלתה של בריטניה והוסיף ,להגיש עדה בצורת מנחות .אמריקאים
בי מצב הרוח של האומה הבריטית רבים׳ היסיף מר קנדי ,חוששים שהיטלר
יצהיר ■מלחמה על ארה״ב אם אלה הא-
חלונות תמשבנה להושיט את עזרתן
יייי■
A
•uym
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אולם המנהג להצהיר כול-
לבריטניה.
 lift I ft, M11U.W ,ft /tl. U l.ftחמה יצא מבלל האופנה של ימינו אלה,
הנתונים למשיסה בירי חבח^היטלר
עדיין איש.
אולם מר קנדי שואל :מה יודעים אנו יצהיר מלחמה על ארה״ב רק כאשר יה
על מצב ריחה של האימה הגרמנית וה  יה סבור בי פעולה בזו הולמת ביותר
"אומר בגלוי לב" אמר קנדי כי אילו מ<תה הוא לעמול ולהזיע ■כדי להציל
בצעו
צבא הגרמני י מבלי לדעת זאת הרי את האינטרסים שלו ,בי ארה״ב
הייתי בטוח שהצהרת מרתמה .מצר את נפשינו ואת נפשות ילדינו מגורל
תהיה זו טפשדת לנבא על מפלתה של פעולות רכות שהיו די בלתי נייטרליות ארה״ב ער גרמניה תכיא קץ לסכנת איום ש :פרשת דם ודמעות".
בדי להצדיק רודן פחות עריץ !מהיוטילר
בריטניה.
מר ■קנדי גער את חצנו <מן התואר ■שיכריז מלחמה.
אין זה מפתיע כלל׳ אמר מר קנדי,
"מפשר" שבמה אנשים יחסו לאישיותו,
ואמר ,בי בל מי ■שמאשים אותו בי היא שהאומה ■האמריקאית מתאווה לראות ב 
המליץ על מו״מ עם הדודנים הוא מע מפלתו של היטלו* ובמפלת נסיונו להציל
ליל עליו אשמה כוזבת וזדונה" .דברי את התרבות העולמית העולמית ע״י ה 
קנדי הצהיר כי אחר הנסיגה מדונקירק
ותבוסת צרפת׳ נמצאו אמצעי ההתגוננות
הבריטיים בתנאים לא טובים ,אולם למ 
רות המכש־לים מסוג זה׳ למרות העוב
דה כי כבוש האיים הבריטיים היה מוסר
לידי היטלר את השלטון על אירופה ,לא
הצליחו הגרמנים מעילם להציג את רג 
לם באי הזה.

עד לדגל בטפסם על סילם־כבאים הק־
בוע בבנין .לפני כן דרשו אנשים מתוך
ההמון לסלק את הדגל או לפחות את
שהתנוסס לצדו .שני
l----הדגי 1האמריקני
צעירים נאסרו ונאשמו על הורדת הדגל,
אך הם טוענים שהנם מלחים באנית מש 

התקפות והתקפות נגדיות באלבניה
סופרו המיוחד של "רויטר"
מהגבול האלבני:
לאחר קרבות עזים בא*זיר המרכזי
של החזית באלבנית סביב מרסקופליס,

מודיע

למען הקים משטר עולם חדש ובמשטר
בזל ,אין חברתנו ,חברת הצדק והחוק

כבשו היונים כמת רכסי הרים באיזור
הייספת
התקדמותם
אוסטרליצה׳ אך
נעצרה ע"* האיטלקים .אם כי היתד
פעולת תותחנים בעמק דוב ־ 7לא בוצ 

יבולה להתקיים".
מר קנדי אמד ,יי הוא המליץ על
של ■מתן עדה לבריטניה,
מקסימום

עה שרם תנועת צבא משני הצדדים .ב 
עמק סקומב* התקדמו היונים אך הכרחו
אח״כ לסגת -עמדותיהם הקודמות בע 
קב ההתקפות הנגדיות של האיטלקים

אולם לא עד כדי דרגה שיהיה הכרח
על ארה״ב להסתבך במלחמה .אם מקי־
רותיה של בריטניה ידלדלו

תית.

מציע הוא

והקרבות נמשכים שם.
משמרות יונים שולטים על השטח
סביב לדין׳ על גדרת האגם אוחרידה.

מוסוליגי להפגש עם היטלר ולדרוש עזרה נוספת?
המצב בחבש ובלוב ייאלץ את מוסוליני

מטוסי «יונקרס» שנשלחו לסיציליה נתישנו ואינם מתאימים לפעולה במזרח

היסתפק היטלו במתן עזרה בלתי אמצעית בלבד לאיטליה ?
הירקות בדבר התפשטות ההתקו-
ממות החבשית באיזור האגם טאבה וב-
מחוזות אחרים והמצב המיואש ,שבו
נמצאים צבאות גראציאני כלוב ,עלו
לים לזרז את מוסוליני להיפגש שוב עם
היטלר ולבקש עזרה גרמנית נוספת.
כי העזרה האוירית ,שניתנה ע״י ה״פיה־*
רר" עד כה ,אינה מספיקה לגמרי .יש

ראל .אורם עד כה אין כר הוכחה ,כאי ז שדה התעופה של דירנה הוא היחידי
הבריטיות
מן ההודעות הרשמיות
אנו למדים ,כי בשדה התעופה של קטניה לו גם בפעולות ארו משתתפים הגרמ בבל קירינאיה ,שבו נמצאים עוד מפ
ובפעחית מעל תעלת סיציליה הושמדו נים .מצרים וארץ ישראר רחוקות מדי ציצים ומטוסי קרב איטלקים .כוחית
מסיציליה .מרחק של  670ק״מ מבמל .האויר הבריאים שולקיכם •כעת בשמי קי-
מעיקר ״יונקרס 87״ j 1C 114 .ממ!בים
צונח*ם (יש קוראים להם בשם "אוירוני־
יצ^ד )",שהתישן והוצא מן השימוש

' Iאהד הבשדונות הנדודים ש :הנאצים
| נשם־ אנגליה באוגוסט ובספממבד של
הנסיון

כי

המביעים את הדעה ,כי העזרה האוירית  Iהשנה שעברה.
הגרמנית בים התיכון אינה אלא עזרה
"רוחנית" ,שמטרתה לעודד את הרוחות
של האיטלקים ולעשות רושם על האוכ 
"יינקרס" צונחים וזונקים יודעים רק
לוסים האזרחיים.
לעומת זאת מצביעים המומחים הצ  להתחמק מכדורי תותח אנטי־אויריים.
באיים על העובדה׳ כי לעת עתה שלחה אולם מטוס־קרב בריטי הוא הנשק הב 
גרמניה למערכה בים התיכון רק סיגי טוח ביותר נגדם .לתותחנים קשה לק 
אולם
מטוסים צונחים ,שהוצאו מכל פעולה לוע במטוסים צונחים וזונקים.
בשמי אנגליה עוד בסתיו שעבר ,לרגל מספיק לאוירון קרב בריטי שיגלה או
האבירות המרובית שגרמו להם אויררני תם וגורלם נחרץ.
הקרב הבריטים .ובכן :איו אפילו הו 
ל״ייונקרס 87״ יש עוד חסרון גדול:
כהה ,כאי״ו היטלר הסבים להחליש את אין הם יכולים להתרחק מבסיסיהם ,אלא
ך.רכיח,

סרג

עוד המות 
מטוסים זה מסוכן מאד,
קף לא נקט באמצעים נגדיים מתאימים.
חיש־מהר למדו האנגלים את הלקח ,כי

חבח האוירי הגרמני בבסיסי הפלישה ,לשעת טיסה או שעתיים (עד כדי מרחק
בדי ,להעביר הלק ממנו למערבה בים של  400—350קילומטר) .זוה" אולי
התיכון .ישנה דעה ,כי ה.,פיהרר" הסיבה העיקרית משום מה הסתפקו
רוצה להסתפק במת! עזרה בלתי־אט -המטוסים הנאציים לפעול רק בתעלת
הראשונ
ההתקפה
צעית ,.לשם זה בחרו הנאצים בבסיסי סיציליה הצרה.
I H

האויר בסיציליה ואולי גם בסרדיניה,
פאנטילריה ודרים איטליה ,כדי להכביד
•על הצי הבריטי את המעבר מן הים
התיבין המערבי לים התיכון המזרחי
ובכדי להקל על האניות האיטלקיות להע 

ביר תחמושת׳ תגבורת
.האי האפיייני לאפריקה.

ומצרכים

מחצי

בוצעה ,כידוע ,בשעה שהאניות הברי 
טיות נמצאו רק במרחק של  40קילומטר
בלבד מחוף סיציליה מצד אחד ומן האי
האיטלקי פאנטילריה מצד שני.
אמנם התחדשו בימים האחרונים פעו 
לות המטוסים של האויב גם בשמי מצ 
רים ,איזור התעלה של סואץ וארץ־יש־

מכבי לונדון ממשיך בפעולותיו
הרגילות בשעות ההפצצה
אילו היטלר היה מציץ למועדון המ 
כבי בלונדון במשך הלילות והבקרים,
בעת שהוא מבצע את "התקפות האימה"
המבושכות שלי על לונדון ,בודאי שהיה

מתאכזב מאד ממראה עיניו .כי אם בני-
אדם מסרבים לצאת ממסלולם הרגיל,
למרות הבזבוז הרב שהיטלר נוהג בו,
הרי לא יוכל עוד לעשות להם דבר.
רבות מן הפעולות הרגילות נמשכות
כל הזמן ,במועדון .הוא פתוח וכן אפשר

לרדת לאולם ההתעמלות הנמצא במרתף.
הניחו שם מזרונים טובים שאפשר להת 
נמנם עליהם .בשעה  4בבוקר עוד היו
שם כשלשים ■מן החברים.
חברי המכבי הצליחו להתגבר במידה
רבה על הרושם המדכא של ההתקפה
מן האדיר ,ויש לשבח בזה את הועד
שלא הקפיד על רבים מחוקי המועדון.
יש לקוות■ ,כי אף שאר המועדונים ילכו
בדרכי המכבי ■ובסדרים הנהוגים בו בש־
■עת ההתקפות.
עתה ,כאשר קשה יותר לצאת לאי־
זור המערבי של לונדון לשם התבדרות,
אבשר שהנוער היהודי באיזור הצפוני־
מערבי של לונדון יתחיל להעריך יותר

את סניף המכבי הנמצא באיזורם.

"הבח״-וינה

בלונדון

לכנס יחד את חברינו
החלטנו לנסות לערוך

את פגישתנו בערב יום כפור ,ולהזמין
אליה את חברי "הכח" היושבים בלונ 
דון.
 18ידידים התאספו בדירת אחד החב 
רים בשעת  4.30אהה״צ .הידי בק ,הדי
וגוסטאב בוק ,אלי וליאו פיינר ,לוסי
גולדנר ואביה ,יואלטר הרץ .מאריאנה
רינאטה
כהן,
וטרודה קרטינג ,לורי
אורליך,
קריינדלר ,ליזל לוסטיג ,רות
אנמריה פיק ,ג׳ון פיסקר ,וואלנטין רו 

בין סיציליה לבין בינגאזי ,בירת קירי־
נאיקה .מבינגאזי או מדירנה צריכים
אוירוני האויב לטוס אלף קילומטר ויו 
תר ,כדי להגיע לערים הגדולות של מצ 

רים או לתעלח|סואץ .״יונקרס 87״ היו
זקוקים לשתים ־?!עשרה שעות טיסה ,כדי
להגיע לארץ י£ראל ולחזור לסיציליה.
לפיכך סבירים ■מומ|ים־לעניני התעו 

פה ,בי במזרח הים ה£י-בון■ חידשו את
פעולותיהם מטוסים איכרים מאיי דו-
דיקאניז.

הרעשת

רודוס ע״י

מפציצים

אנגלים מוכיחה ,בי גם המפקדה הברי
טית ידעה :נקוט באמצעים נגדיים.
ובראי לציין ,בי בער חידוש פעולות
אלו בבר משלמים האיטלקים מחיר
יקר למדי .מטוסים בריטים קבעו ,בי

רינאיקה .מכגץ המסקנה הנוספת :הגר 
מנים לא שלו’יו לאיטליה לא את המפ 
ציצים החדישים שלהם ולא בכמות הד 
רושה לאיטליה .האיטלקים בעצמם או
לפ $דרי^ת הגרמנים :נאלצו להפקיר את
לו^ ילחעביר את מטוסיהב! מקירי־
נא^ לרודוס ,י הנמצא במרחק של שתי
שעות ט^ה -.מארץ ישראל .אם מאמצי
/יצליחו מיד להקל ■בעקיפין
ה״ציר"

־...............־

־־

מה הבריטים והצרפתים העצורים באי 
טליה .בקורים דומים ערכו שליחי הא 
פיפיור באלבניה ,ביון ,בירושלים ובמקו 
מות אחרים באירופה׳ אסיה ,קנדה ,אמ 
ריקה ואוסטרליה.
לקרובי השבדים
משפחתם.
_,ץ■
הול גילה ביום ר
כי בשעת השיחות האנגלו־אמריקאיות,
הועלתה לא פעם שאלת הסחורות האמ 

ריקאיות ,העוברות לגרמניה דרך רוסיה.
הול העיר שאינו יודע מאומה על הד.צ־

ושתינו קפה שחור ויין.

כ-לנר היינו שרויים במצב רוח טיב.
תלאות ההגירה ,ההפצצות היום יומיות
(פצצת־זמן שלא התפוצצה היתה ׳מונחת
במרחק  50יארדים מדירתני ,מוכנה להת 
פיצץ בכל רגע) לא יכ^ו להשפיע על

מצב רוחנו החגיגי והמרומם ,בשעת הנ־
אום הקצר שנישא לפנינו .זאת היתה
אחת הפגישות היפות ביותר שהיתר .לנו
בלונדון .וואלטר הרץ הכין גלויות בש 
ביל כל אורח׳ ־כולנו חתמנו עליהן וש 
לחנו לידידינו בארץ .ישראל ,באנגליה

ובאמריקה.

היוני׳ בת נאמר שסרדיניה טובעה ע״י

הצוללת היונית "פרוטיאום" שחזרה עתה
בשנת
נבנתה
לבסיסה" .פרוטיאיוס"
 1937ועל סיפונה  49מלחים ■וקצינים
יוניים( .כידוע הודענו'אתמול על טיבוע

שתי אניות איטלקיות גדולות בים האד־
ריאטי ,שהובילו צבא לחזית האלבא־

נית).

החשת בנית אניות בצרפת תחת פקוח המדינה
נתינותם הצרפתית של כ־ 250צרפ 
תים׳ המתגוררים בחו״ל א׳ו במושבות.
בוטלה ע״י ממשלת ווישי בישיבתה את 
מול — מודיע רדי!׳ שר־ץ ומוסיף ,כי
האדמירל דארלן• .מר הימיה הצרפתי,

פרסם שתי פקוד.׳  ;1יז:לת בדב -הקמת
ועדה לבנין אייות: ,השניה בדבר הע 

מדת חברת הספנות הצרפתית הגדולה
"מסג׳רי מריטים" תחת פיקוח המדינה.

׳ "נסבול לא פחות מן הלוחמים"

ז ן

ויכוח

בבית

הנבחרים

האירי.

בספטמבר  1938הופיע ב..,שבועון לגי-
או־פוליטיקה" מאמר מאת וולף שנקה
על המלחמה הסינית־היפאנית בשם "הש 

׳ I

תיד".
סיר ארתח סלטר אמר שהיה רוצה
לראות שארצות הברית מבצעות תכנית
של בנין אניות גדולה כבמלחמה הקוד 
מת" .אז נהיה שמחים" .על השאלה אם
בנין שנתי של ארבעה מיליונים טין

יספיק ,השיב שבנין בהיקף זה ,אם ית 
גשם׳ ימלא (ביחד עם בנין האניות בב 
ריטניה) את ■האבדות של בריטניה ,בנות
הברית והארצות הנייטרליות ביחד׳ אם׳
תימשכנה ואפילו אם תהיינה עוד ייתר
גדולות מאשר בחדשים האחרונים.

"מנדוזה" הצרפתית
נתפסה
לא הצליחה לפרוץ

את המצור הבריטי
"סטיפני"

האיטלקית

מודיעה" מריח

הבריטית
העזר
די־ז׳נירו ,כי סיירת
"אסטוריאס" תפס את האניה הצרפתית
"מנדוזה" ,שניסתה לפרוץ אתי המצור
הטריטוריאליים
הבריטי ומחוץ המים
של ברזילידג "מנדוזה" נמצאה בדרכה
.
לסאנטרס.

שתי אניות מכמורת בריטיות הוטבעו
— נאמר בידיעת האדמיירליות .לא
חייו קרבנות על אף אחת מן האניות.

ילד

נולד •באוטובוס

הנוסעים באוטובוס להר הצו 
פים ביום ו׳ היו עדים למאורע
בלתי רגיל :הנוסעת ויקטוריה
מזרחי ילדה בת באוטובוס ,בדרך
לבית החולים "הדסה" .אחת הנוס 
עות׳ ד״ר מריה אוסטרייכר טפ 
לה ביולדת בדרך ועתה מודיעים
כי האם והבת בריאות ושלמות.

דליקה בכפר חיטין
בכפר חיטין׳ הסמוך לטבריה.,פרצה
דליקה שגרמה נזק לרכוש
לא״י .הרכוש לא היה מבוטח.

בסך 200

דה־ולירה מזהיר את אירלנד:

&4יש ברצוננו לראות בסופה של
הנ??|נ^ עלינו לראות את הדברים ב 
יתרונות" —:,הכריז דה-ואלירה אגב

לשמש אניית־סוחר ■מזוינות.
יותר מזה .בימי שלום היה שליס
מכל האימפורט שלנו בא באניית זרות
ואולם עתה — למשל — אניות אמריק 
ניות הדלי לבוא לאנגליה" ..אנו עושיט
כל מה שביכלתני כדי לקדם את פני המ 
צב" — אמר — "אנו !מקריבים ללא רחם
את המאזן המסחרי החיצוני שלנו והננו
בינים ,קונים ומזמינים כל מה שביכלתנו׳
אך גם האויב פעיל .אם יש לנו סיכויים
של סידור מתאים בזמן קרוב ונוכל
לקבל עזרה למען לגשר גשר על פני
תקופת הגיניים ,הרי נוכל לבטיה ■■בע 

ידיעה זו כלולה בהודעת שר הימיה

ןךן.חודש ,יוני לזמן האסיף חד
ששום^ .א׳ירלנד .למחסור בתבואה׳ ולצן.

דרש דה־ואלירה מאת נשי אירלנד להר 
בות להשתמש בתפוחי־אדמת ושעורה
במקום לחם .ב«ףנ ,$״אם ירצה ? qyrלשתף
פעולה עם הממשלה — לא יהיה טעם
לפחד ובהלה״■ .

מנורת נפט התלקחה והעלתה באש.
פח נפ^ז1 .׳אש התפשטה ■מיד למחסן תבו 
אה לסג׳ ולנגריה.
אכךמיטין ניסו לכבות את הדליקה
בעזרת 'שבנים שחשו לעזרתם ורק אחר
 45דקות/השתלטו על השריפה■ .מלונה
בעלת  10כחות׳ ^וס הושמדה באש.

אזע^לילה
הלילה אחר חצו?1ל?3תן אות אזעקה.
כעבור זמן קצר ניתן אות הרגעה. .לא
היו כל מאורעות.

הנצחון היפאני "עלה על שרטון"
עה לפתוח בסיס בריטי לבקורת הקיונ־

מדנסינייר דוקה ,ביקר את שבויי המלח 

ניה היתה טעונה מטען רב.

"השטח בתור נשק"

ידיעות בקיצורי
................

האניה "סרדיניה׳ /בעלת 'נפח 11.500
טון ,ששטה בתוך שיירה תחת משמר
ליווי חזק של אניות מלחמה איטלקיות
לדצמב־* .תא 
טיבעה ע״י היונים ב־ 29לדצמ:

נתינותם של עוד  250צרפתים בוטלה

דדיואליר^^זוזיר את תושב* איר
על עמדתי■גראציאני — יאלצו היטלר
ומוסוליני להח^ט ,אם בראי להחליש לנד בי' הארץףת5גע; מן .המלחמה לא
את הבחות הגרמדס במערכה המכריעה פחות ׳מן הארצות המשתתפות• בה ב-
נגד אנגליה או מוטב להם להפקיר את
בל אפריקה והים התיכון ,כדי להע
מיד הבל על קלח הפלישה לאנגליה.

פנו לעזרת הכבאים
לשם פתיחת מנעולים אוטומטיים

אחרים ,כי אפשרויות שונות "מרמזות"
לה בדרום ,בהודו-סין ,בהודו ההולנדית —
ואת האפשרויות האלה אין היא יכולה
לנצל ,כי ידיה קשורות!

במשך
בשעת
רי הבית
יהודה אל

יפאן היתד .כעת משלימה ברצון עם
סין ,בכדי לקבל "ידים חפשיות"? אבל
דא עקא ,שבשביל עשית שלום נחוצים

בתוך ה«;עול האוטומטי׳ באופן שלא
יכלו (אח -מתן אות הארגעה) לחזור

השבת נקראו הכבאים המת"
האזעקה בליל שבת ירדו דיי 
מס׳  117ברחוב אליעזר בן-
המקלט והשאירו את המפתח

טרבנדה בחצי כדור־הארץ ■המערבי.
 נסתיימה ה״בלוקדה" שהטילו ה יפאנים על פקינג במשך שבעה שבועות.
ה״בלוקדה" באה כעונש על רצח קצין

טח בתור נשק" .מחבר המאמר טען,
שיפאן כבר החמיצה את ההזדמנות לח
צחון־בזק ■מכריע ,ושהודדת להעברת מר־
כז־ההתנגדות של הסינים ל״עורף" בתוך
שטח גיאוגרפי בלתי מוגבל למעשה ,לא
תוכל יפאן לנצח במלחמה זו.

פרדריק סטוארט ,הצהיר כי "היחסים
בין אוסטרליה ויפאן הם לבביים ,למרות
ההגבלות המסחריות והכלכליות ,שאין
להמנע מהן בימי מלחמה".

המאמר עורר התענינות בשעתו ,כי
נשתקפה בו דעתם של יועציו הגרמנים
של צ׳אן־קיי שיק שעזבו את סין .אבל
הוא לא מצא שום חד .רוב המשקיפים
מבני חו״ל לא יכלו לתאר לעצמם ,ישסין
המפגרת והנחשלת מבחינה טכנית תוכל
להתנגד בהצלחת במשך זמן רב לאויב,
העולה עליה בציודו ובזיונו מכל הבחי 
נות .פחות מכל תיארו את זאת לעצמם

(באמצעות
שים בהודחסין הצרפתית
סיאם) .בסין עצמה נוקטים כעת היפא 
נים בשיטה הגנתית גרידה .אבל דבר אחד

ביום ששי לפנות ערב התפוצץ פרי 

עתה

ברור :יפאן "שקועה בבוץ עמוק" בסין,
ואינה יודעת ,כיצד להחלץ כעת מתוצ 

מוס בדירה׳ שברחוב השוק ■מספר  .2פר*
צה דליקה קטנה שכובתה מהר ע״י

אות "נצחונותיה" שם.

הכבאים.

יפאני ב־ 29בנובמבר.

 -מיניסטר החוץ האוסטרלי,

סיר

יחידה של אינדיאנים מקנדה
נמצאת

בין

לוחמי

הקיסרות

שבאנגליה.

הבריטית

היפאנים.
וחנה יותר משנתים עברו מאז.

ביום שישי 7 ,לפברואר ש .ז.

ברור לכל ,שהנצחזן היפאני "עלה על

שני הצדדים — ■והצד השני׳ המרשל
צ׳אן־קיי־שיק אינו חושב כלל להשליט
יודע הוא היטב ,שמצבו נוח ונעשה נוח
יותר ויותר משעה לשעה — ואין לו
צורך בשלום...

מכאן — הנסיגה החלקית של היפא 
נים בקוואנגסי.

מכאן נסיונותיהם החד 

הביתה .הכבאים המתנדבים ,בעזרת סול 
מות׳ עלו לקימה ב /נכנסו לדירה דרך
החלון ופתחו את הדלת.
כעבור זמן מה פרצה דליקה בחנות

מעדנים ברחוב השומר  .4הכבאים המת 
נדבים חשו למקום וכיבו את האש,.
הלילה׳ אחר האזעקה ,התברר גי בדי 

רת מר יצחק הוז בצפון ת״א נשאר
המפתח בתוך הדלת כלפי פנים והיה גם
במקרה זה צורך בעזרת הכבאים כדי לפ 
תוח את דיית.

שרטון" .יפאן אינה יכולה עוד להתקדם

גליון הבטוח
של "הבוקר"

זנפלד וריאשה שטיינר.

הגב׳ פיינר הכינה "סעודה מפסקת"
כהלכה ,המסוגלת להקל על הצום .יכולנו,
לפי התפריט ,לראות
בריטניה
כיצד
"גוועת ברעב" .אכלנו מרק אספרגוס,
אומצה וינאית ,אפונה׳ פירות צלויים,

השתלטותה של גרמניה ,הייתי מצדד

בהכרזת■ מלחמה .מידית .אולם אין להת 
עלם מן העובדה ,כי ארה״ב אינן מוכ 
נות ברגע הנוכחי לערוך קרב ,אפילו לא
מלחמת התגוננות .ידידנו מעבר לים הר 
חיקו לכת מכדי שיחה ודבורים .המלים
לא תרכושנה כלי־זין למען ■בריטניה.
עלינו •להחליט ,איפוא ,כי מנת גורלנד

נמית פחותה במסיבית זומלזאו;
חלים איהיריס בגלל סידור שיירות ואמ 
צעי הגנה אחרים — כגון התקנת תות 
חים באניות .נוסף על כך שהמה על
אניות רבות להוביל צבא אי אספקה ,אך

«|9

גליון זה ישמש מדריך ומפרש להלכה !למעשה
בכל שאלות הבטוח בימינו אלה ־-
ימי המלחמה שגרמו למהפכה שלמה בכל שדה הבטוח,
שהנו אחד מהענפים החיוניים של כלכלת הארץ.

בסין .חוץ ■מכיבוש מחוז קוואנגסי (שי־
פאן נסוגה משם אח״כ) ,לא •התקדמו הי 
פאנים מאז באופן ניכר .לא הרעילו
ליפאן "ממשלות־הבובות" השונות שהקי 
מה בכמה מערי סין :אין היא יכולה לא
להתקדם ולא לנצל את השטח שכבר
"נכבש"" .הסכסוך" חסיני נהפך למלחמה

רצינית ■מאד ,הנמשכת זה כארבע שנים
ואין לראות לה קץ ותכלית .מלחמה זו
עולה ליפאן בהרבה כסף ודם וכרוכה
בסכנות רבות — וזה בשעה שיפאן זקו
קה יותר ■מכל ל״ידים חפשייות" בשטחים

שבטי הכיריים הוחזרו :מדבר

יבואו בו מאמרים וסקירות על בעיות הבטוח ,פדי עטם
מומחים לכלכלה ומנהלי וראשי חברות הבטוח הגדולות
בארץ ה״ה:

"אלמצרי" מודיע כי המושל הצבאי
של אזור הספר במצרים ,הרשה לחלק

ד״ר א .סיכאליס
י .סיטשין
ם• שטרנברג
ד• שו־ירא

מהשבטים שנאלצו לפנות את אזורי
המדבר המערבי של ■מצרים׳ עקב הכבוש
האיטלקי ,לשוב למשכנותיהם מאחר שא 
זור הכבוש חזר לידי הבריטים .על הבי־
דואים להחזיק אתם תעודות זהות.

ד״ד ו• ארהאדזר
י• בדאון
ה• ברי
י• מ• מוקטלי
א• א• נוזלפזרד

ואחדים

רובה שכולו תוצרת אוסטרליה
לרגלי צמצום השטח המיועד
להתקשר אתנו בהקדם בדבר

המעונינים
מתבקשים
למודעות
זה.
בגליון
חברתם
פרסום

■מיניסטר האספקה האוסטרלי הודיע
שלשום כי אוסטרליה מייצרת כבר רובי
ברן ,שכל חלקיו עשויים באוסטרליה

גופא.

"כל זמן שלא תחול דפוליטיזציה גמורה
ב״הסתדרות העובדים" לא יהיה לעובדים
"בית משותף" ,כי לא יוכלו ארגונים אחרים
להתאחד אתה לשם יצירת הסתדרות עובדים
עברית אחידה בארץ הזאת״ — אמר ב״כ
"ארגון העובדים הציונים הכלליים ,האינג׳.
בדבריו בויכוח על
ח .ל ו י נ ש ט י י ן,
הנושא" :מדוע אין הסתדרות עובדים אחי
דה" ? הוא קרא את ה״הסתדרות" "לשוב
לשביל הקדים של עבודה למען הארץ" ללא
תוספת של אידיאלים זרים .הנואם נשען על
ציטטות מכתבי א .ד .גורדון ומ• גליקסון ז״ל.
גם ב״כ "סיעת העובדים הציונים הכלל
יים" בתוך ה״הסתדרות" ,ה׳ מ .ק ו ל ו ד נ י,
טען בנאומו ,שהאוירה שהשתררה ב־
"הסתדרות" בשנים האחרונות הקשתה
האחרונה לנואמים .,גולדה מאירסון (הועד
על הארגונים הבלתי־שמאליים להקלט בה
הפועל של ה״הסתדרות") אמרה ,כי לדעתה
והאוירה המפלגתית הזאת היא שאילצה את
ולדעת חבריה ,אי אפשר כאן בארץ להפריד
האחרים לעזבה ,אבל סיעת העובדים בתוך
בין הגשמת הציונות לבין הסוציאליזם ולא
ה״הסתדרות" מתנגדת בכל תוקף לסמלים
הזרים והחינוך המעמדי ,אולם נשארה בפנים תתכן הסתדרות עובדים מקצועית גרידא.
היא רואה את יצירת לשכות עבודה המוני 
בהיותה משוכנעת ,כי כהו של הפועל הוא
ציפליות כאי־אמון בצבור הפועלים "היודע
באיחודו הארגוני.
בעצמו לנהל את עניניו" ,אולם מסכימה
ה׳ ש .ז .שרגאי ,ב״כ "הפועל המזרחי" ,ליצירת לשכה אחידה של כל הארגונים על
הדגיש ,כי הנסיון הכנה של מפלגתו לקיים סמך רישום אישי ושההנהלה תיבחר ע״י
הסכם עבודה עם ה״הסתדרות" נכשל והציע חבריה• במשך שנות קיומה עשתה ה״הסתד-
היחסים
לתיקון
שתי הצעות
בשוק רות" שגיאות רבות אולם יחד ■עם זה ידעה
העבודה.
לשמור על האוטונומיה והזכויות של אלה
הצעה אחת היא הפרדת חלוקת העבודה  ,המתנגדים למפא״י.

מההגנה על הענינים המקצועיים של הפועל.
בהתאם לכך תחולק העבודה על יסוד רישום
אישי ע״י הלשכות המוניציפליות (עיריה או
מועצה מקומית) שבראשן יעמדו פקידים מיו 
חדים שיהיו אחראים בפני  .המוסדות המרכז 
יים׳ וארגון אחיד של הפועלים הוא שיגן
עליהם בפני נותני העבודה.
הצעה שניה היא יצירת לשכת עבודה
אחידה של כל ארגוני הפועלים שהנהלתה
תנהל מו״מ עם ניותני העבודה ,תחתום אתם
חוזים וכד .במקרה האחרון תנאיו של "הפועל
המזרחי" הם :א) שלא תוכרזנה שביתות ע״י
לשכה זו בלי הנהלת מו״מ מוקדם עם נותן
•
שמירת •
העבודה- ,ב)• ■..........
השבת ע״י הפועלים
ומטבחים כשרים.

