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מכבי נס־ציונה

להנצחת זכרו

ייי

של ספורטאי

משני המשחקים שעמדו להערך את 
מול על מגן "הארץ" נערך רק אחד,

במערכה ספורטאית יממש נפל לפני
שבועיים ישראל ריוטר ,הלוחם׳ המארגן

בין "מכבי" נס־ציונה לבין "מכבי" רחו־
ברת .המשחק תשני בין "מ :בי אבש־
לום" .פ״ת לבין
"הכח׳״ ת״א לא נערך
1

.4

בית״ר ת״א — 10
 12נקודות.

.5

בארגון המכביה השניה ,בכינוס ה 
מכבי הארצישראלי ,בתחרויות שונית
לאליפות — תמיד ראינו אות•" בעסקו

משום ש״מכבי אבשלים" יצא להתחרות
לחיפה למשחק ידידותי וועדת המשחקים
החליטה ברגע האחרון לדחות את הת 

.6

"מכבי" ת״א
 10נקודות.
״דגל ציון״ ת״א —  10משחקים —
 7נקודות.

בעבודה השחורה .תמיד לקח עליו תפ 
קידים אחראיים ומילא אותם בהצלחה
רבה .ביניהם יש להזכיר במיוחד את
פעולתו הארגונית האחרונה .שבוע לפ 

חרות שנקבעה ■מלכתחילה.

.7

״מכבי״ ראשון — 10
 7נקודות.
—
״הכח״ ת״א —  10משחקים
 5נקודות.
״מכבי״ נס־ציונה —  11משחקים —
 4נקודות.

ני •מותו הטרגי ארגן את אכסון הטיי 
סים האנגלים שבאו •ממצרים לת״א לפגי 

שה עם הספורטאים העברים.

אבל הספורט החביב עליו ביותר היה
חוקיי .לו הקדיש את .מיטב כחותיו .את
המומחיות בענף הזה הביא ריטר מהאמ־
בורג׳ שם כבר נחשב בין טובי הספורט 
אים של תנועת המכבי ,וכאן התמסר
להפצתו ולחיבובו על הנוער .ועל ■ מדת
הצלחתו תעיד העובדה,׳ שממחלקה יאחת
להוקיי במכבי תל־אביב גדל המספר
לעשרות מחלקות בכל הארץ.

תוצאות המשחק בין "מכבי נ״צ ו 
.״מכבי״ רחיבות מיכיחרת • ,כי למרות
הירידה הניכרת בזמן האחרון חוזרת
קבוצת נס־ציונה שוב לדרגה מתאימה.
המצב בלוח המשחקים הוא עתה כ 
דלקמן:

.1

משטרת שרועה —  10משחקים —
 17נקודות.

.2

מש 

״מכבי אבשלום״ פ״ת — 11
חקים —  17נקודות.

.8

.9

״מכבי״ רחובות —  • 10משחקים —
 13נקידות,

10

משחקים

—

משחקים

משחקים —

מכני רחובות . -מכני נס-ציונה
1:1

()1:0

התחר*ת במסגרת המשחקים יעל "מגן
הארץ" נערכה אתמול על מגרש "מכבי"
רחובות .המשחק היה מענין ועד הדקות

משטרת שרובה  -משטרת גוש
עמק הירדן d:2( 2:4

בנוכחות העג׳ור אר־ק ,המפקח הכללי
ציח בצורה ראויה את זכרו של ספור 
על הנוטרים בארץ ,נערכה ביום י ה׳ ה 
טאי ■ומכבי זה׳ שנפל על 'משמרתו .אנו
אחרון על מגרש המשטרה בחיפת תחרות
מצדנו מציעים לקבוע גביע נודד למשח 
גמר על "גביע א-ריק" בין קבוצת מש 
קי אליפית בחוקיי על שם ישראל רוטר
י׳ טרת שרונה לבין קבוצת משטרת עמק
ז״ל; והננו רוצים לקוות ,שהתאחדות
הירדן.
אגודות הספורט לחובבים ומרכז המכבי
המשחק היה ער ומעניין עד  .הסייס.
’1א יתמהמהו במילוי חובת־כבוד זו.
לשריקת השופט מר אי־נס היפיעו על

א .אל.

המגרש

המשחק הזה׳ שנערך על מגרש "מכ 
בי" ת״א ,נסתיים בנצחונו •הגדול של
יהודה פינקלקראוט .שחקן זה הראה ה 

שתי

הקבוצות

בהרכב ‘הבא:

יו^ו :oji.-w 1! .ברגל; בוקסר ,כהן;
שטיינברגר׳ וינר שרעבי; שניידרוביץ
ב׳ ,ברייטפלד ,זילברמן ,הרצל וזלצר.
; ר-זנ-
רוזנטל;
משמית W
רוזנטל

פות נגדיית .במצב של " 3:3גמיס" ער־
ברת היזמה לידי פינקלקראוט יהיא גם
זוכה בנצחין במערכה זו.
במערכה השניה רוצה לעג לתקן את
הפסדי .הוא מתחי*‘ במשחק יוצא מן
הכלל ואחרי כמה דקות התוצא-ת הן
 0:3לטובתי .פינקלקראוט לא רק מגן
על משחקו׳ אלא עובר להתקפה וזוכה

היתה הפעם יותר חריפה וה״רפרטיאר"
שלו■ היה עשיר מכפי הרגיל .אם נוסיף,

■שהוא הצטיין גם באמביציה ובשאיפה
לנצחון יהיה הדבר עוד יותר מובן• למ 
רות נצחין זה היכיח ליונג ,השחקן הששי
של אוסטרליה ,כי היא עומד בדרגה של 

קרפל; דוד,
צווייג׳ קופל; רחמים,
זלמן/ , ,ל;
.
עזרא ,רוסל ,טוביה ואלברט .קביצת עמק
הירדן פתחה בהתקפה ׳כבר בדקות ה־
ראשונות ■מעסיקה תכופות את הגנת
שרונה• לאש לאש עיברת היזמה לחלוצי
ש רונה וזילברמן מבקיע בדקה תעשי־
רית שער יפה לטובת קבוצתו .כעביר
עשר דקות מצליהה קביצת עמק הירדן
להשוות את התוצאות
ע״י • אלברט.
ברייטפלד מכניס שער שני לטובת שרו־

ואת הרמה הספורטיבית הגבוהה של
כדור־הרגל בין הנוטרים בשנת ד׳גוכחית
לגבי הירידה בשניה שעברה.
הגביע נמסר לידי ראש קבוצת שרו 
נה מר ב רייטפלד לקול מחיאות כפים
של הקה"«ל.
המג׳רר אורוק לחץ את ידי השחקנים
וברכם בברכה .ספורטיבית.

משחקים עד גביע נשר
"מכבי פפר-סכא - .מת״ר רמת-גן

מה יותר גבוה מפינקלקראיט .אין ברצו 
ננו להקטין את ערך הנצחון. ,אולם יש
לקחת בחשבון את התנאים בהם ■הופיע
לונג .מאז חידש דצמבר  1940לא התאמן
לעג בכלל ■והיה נאלץ לשחק בתל־אביב

ב״ראקיטות" זרות .באותו יים .בשעות
הבורק התאמן ה׳ לונג עם המאמן ה׳

דוקא ראינו
של ליגג.

דיידמן ■ובשעת התחרות עם פינקלקראוט
"הרגיש עוד את האימון ברגליו".
המשחק התחיל ‘בטמפי מלא ואה היז־
־ מה לקח ׳ ,nלונג• כדוריו נופלים בדיי־

הירדן הצטייד קופל ,רוסל והשוער רו־
זנצווייג.
יש לציין ,כי הרכב קבוצת שרונה

היה הפעם שעה מכפ־ הרגיל — מה
שהשפיע לרעה על משחקה .שירת הר 
צים בלי ברייטפ־״ד היתה ח־^שה ולע 

חריף ;את ■ גדולתו

המערכה השלישית היהה פורמלית
בלבד .לונג לא שיחק לגמרי במערכה זו.
פינקלקראוט הרויח ב־ 0:6במשחק עם
לעג ה״סטאטיסט".

מת זה היו שטיינברגר ושרעבי לא במ־

כבשנה שעברה כן גם השנה נוצרה
ליגות עירונית לכדורקסל■ .משתתפות
קבוצות ,והן :ימק״א ,קלוב האורתודוכ 

מכבי כו-כובבא—קלוב האורתודוכסים
)12 — 19( 22 — 28

עו״ד מ .ל .גורדינסקי
כפי שמוסרים .לנו נבחר ועד חדש
לסניף "מכבי הצפון" בתל־אביב .הרכב

לפני משחק זה
בי מסדה" נגד גמנסית בגרות -נצחה
בתוצאות של  .0 — 8לקבוצת מסדה
שכולה צעירים נשקף עתיד שיב ,אם רק
שחקה קב“צ-ת "מכ־

1

היעד הוא כדלקמן :עיה״ד מ• ל .גורו־

דיסקי — יושב ראש ,חנניה ברגר —
—
סגן יושב־ראש ,ד״ר ח .ליפשיץ
ימשיכו באמונים סדירים.
מנהל עניני הכספים ,אריה אטרמן —
ביום החמישי  6.3.41תתקיים באילם
'מנהל טכני׳ אריה סוכובלנסקי — מחלקת
ימק״א התחרות גומלין בין "מכבי בר-
הנוער׳ אליה• אטרמן — תעמולה וא.
כיכבא" לבין ימק״א .כידוע נצדד׳ קב־צת
אידלסון.
המכבי במשחק הראשץ בתוצאות 17־.47
ה״ה עוה״ד גירודיסקי ,ח .ברגר וד״ר
ח .ליפשיץ מהווים את הנהלת הסניף.
בהתאם לתקנון אגודת "מכבי" ת״א מש 

השלישי,
ביום
המשחק התקיים
מר
בשפוט
 25.2.41באולם !תגבורות
קידס ובנוכחות קהל רב .כבר מתחלת
המשחק• ניכר יתרונם של המכבים ,אבל
משחקם לא הגיע לרמה הרגילה .לעומתם

שחקו האורחים במרץ והשתדלו בבל
יכלתם ■לשבור את מסורת המכבי ,ששח 
קה בעונה זו עשרת •משחקים ולא הפ 
סידה שום משחק ’(ביניהם  2משחקים
עם •מכבי ת״א).

״מכבי״ רמת-גן  -״הכה״ פ״ת
התחרות נערכה על מגרש
פ״ת והפכה לידידיתית בגלל
טכניות.

ליגה" -הפוך׳
'ה״ע
״הפועל־י" ־“
•!״& —

דהייז*"
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״:to

1:2

"הכח"
סיבות
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•0
,ws\i״a

)0:0( 0:2

הפוך העדיה  -הפועל מונטיפץ־־י
I

מש יו״ר "מכבי הצפון" בתפקיד של סגן

יו״ר האגודה וכחבר היעד* .עוה״ד גורר־
דיסקי ישתתף כבר חיים בישיבה הרא־
שונה של ועד ד׳אגידה.

הגיליון שהופיע השביע ושהיה מוקדש
לבעיות הספורט רהחנוך הגופני והכיל
גם מאמרים בקשר ל־יכוח עיי' הסכסיך
בהתאחדות הארצישראלית לכדור־רגל —

התעמלות
באגודה פעילים כ־ 200חברים וחברות
בוגרים •צעירים בקבוצות להתעמלות,
המתאמנות במועדון האגודה (רח׳ הגליל
גברים בגיל
 )7בסדר־זמנים דלהלן:

נמצא למכירה במספר אכסמפלרים מיג־
בל בכל הקיוסקים בארץ.

ת מישש דלת אחת,
ה ,פתח אותה ונכנס
לא ראה גריגירי מאו־
שחרר כזפת .אבל כש־
ראה מרובע של אור
היה אשנב ,שפנה אל
 .:עתה ניתנו לו סיכ-יים ,אמנם קלו 
 :מאד מאד ,לצאת חי מן המלכודת.
היא ידע היטב ,שסיכוייו זעומים מא;־.

ד .וויטלי

הוא פנה מאחריו והסתכל ■ בכומר,
אבל וואכמילר כבר היה מחוסר רוח־

חיים .הכדור של המרצח פלח את ראשי,
וגלגלתו נתרסקה ■לרסיסים.

מוח. ,דם

וךסיסי עצמות נתפזרו מסביב.

גריגירי קם וחשב רגע — לא על
הכומר האומלל ,שגם הוא היה רק כלי
פעוט במשחק ,אבל הצטער עי■ל זה,
שהרוצח פגע בקרבנו באותו רגע דוקא,
■כשהלה התכונן לקרוא בשם אחד ה-מצ־
ביאים שנתנו •את ידם לקשר .אילו איחר
הרוצח ברגע אחד ,היה גריגורי יודע
את שם הגנרל ומנסה אח״כ לבוא אתו
במגע; ואף אילו לא הצליח •לבגא את־
במגע ,הר•-היה -מוצא דרך להתחמק מן
הצנזורה ולמסור את השם רב־הערך הזה
דרך אחת הארצות הנויטרליית ■לסיר
פלימור.
המחשבות -התרוצצו־ במוחו של גרי־
גורי• במהירות הבזק .אבל כעבור שגיות
מהפר -״־ לכר• קלטה אזני ק.ול -צעדים•

מה לבירת הספורט העברי בארץ’ /פעם

i

I

אים שנקראה ביום ה׳ בצהרים.ע״י מרכז.
"הפועל" לשם הסברת המצב בהתאחדות

כדור הרגל הא״י ברגע הנוכחי .הנואם
הדגיש ,כי במועצה של "הפועל" לפני

שנה •חצי בערך הוחלט להקים פדרציה
כללית לעניני הספורט בארץ שלא תפגע,
כמובן ,בקיומו הנפרד של כל ארגון
וארגון ושליד פדרציה זו תוקמנה ועד־ת
משותפית לענפי הספורט .השונים ,יש־
"הפועל" מעונין בהם .הצעה זו לא נת 
קבלה ע״י ה״מקבי" יגם תיווכה של ה 
מחלקה  .להכשרה גופנית בנידון זה לא
נשא פרי .להלן סקר ה׳ גליקמן.את היש 
גיו של "הפועל׳) במייחד בענף .כדור־
הרגי 1ובענפי־הספורט האחרים ,יאמר:
"אייים .האלופים אינם נמצאים בתוכנו,
אולם .אני דואגים לפיתוח .הספורט ה 

חשוד .הוא לבש את מעילו העליון רנגש
לדלת־היציאה ,בע*דו מחזיק את אקדוחו
בידו הימנית.
כשהביט
אבי
אנשים במדים ,שאקדוחיהם השלופים ב 
ידיהם .נראה ,שהנאצי הרוצח ,שהתחבא
בחדר הסמיך לספריה ,השאיר את חברו
בחוץ לשמור על הבית .גריגורי היה ־עתה
במלכודת .היתה לו רק תקוה אחת לה־
נצל :לשפם על הגג ■ילקפוץ הלאה ,מגג
לגג ,עד שיספיקו הנאצים לער־ך היפי־ש

ידי־ מישש׳• ארגז־עץ כבד .הוא הזיז
איתו אל הדלת .בינתיים נשמעו יריית
!ו
מאחר• הדלת• .הבית היה ישן ',והדלת
עבה מאד; .אעפ״ב הדרו הכדורים דרך
העץ ,ורה בנס ההטיאי־ את מטרתם.
הנאצים לחצו בכובד־כתפיהם על ה 
דלת׳ שחרקה תחת משאם .קו איר עמום
שנראה בחדר היכיח׳ שהם הצליחו לפתוח
א־ריה קצת .הם הוסיפו לי*ות• ,הכד־-רים
חלפו בזה אחר זה מעל ראשו ש* גר־נורי.

בבנין.

:זריזות של התיל קפץ גריגיי־ אל■
המד-גות של הקומה העליונה — .ואח״כ
החל לעל־ת .הוא הגיע יסיביב — •הנה
כבי נכנסו הנאצים לבית׳ אחד מהם
הציץ למעלה •ראה אות*.

הכדור _ פגע בסומכות המדרגות מעל
לכתפו של גריג־רי׳ ורסיסי־עץ ניתזו על
פניי.

י

אחרונה בין שני המזכירים לא נתנה,
אמנם /את .התוצאות ’ המבוקשות ,אבל
אנו •לא נעלנו את .הדלת בפני .משא רמתן

מסר .כמת
באר,
ארתו׳ר.
ה׳
פרטים על המשא והמתן .בין שני הצד 

גן .י״הפועל" פ״ת .ה״מכבי" דרש אז
ש,',הפועל" הרצליה ירד לליגה ב׳ או
שרק '"הפועל" רמת-גן יוכנס לליגת א׳
בלי "הפועל" פתח־תקוה.

נוסף .אנו ריצים .בהסכם .של כבוד ולא
של השתלטית צד אחד על השני".

דים .הוא אמר ,שנציגי ה״מכבי" ו״הפועל"
כבר הגיעו ,לאחר .מו״מ ממושך׳ לכלל.
תסכם ,בנוגע לנקוד.ית.אלה :.א) פיטורי

ברמן' (המזכיר .הכללי
‘ה׳
"הפועל" בארץ) אמר בדבריו ,כי "ד
על" אינו מתעסק בפוליטיקה ,אלא אך

המזכיר הטכני שישב .ב״התאתדרת" מטעם
"הפיעל" ,ב) שמירת ה״סטטוס קוו" ב  ורק בהפצת הספורט" ’.את הפ״ליטיקה
הרכב ההנהלה של ההתאחדות .וועדותיה■ ,מנהלים המוסדית ההסתדרותיים"* .אין
ג) שינוי בזכות .ההצבעה של הקבוצות ספק שאפשר ’להגיע לידי' הסכם בענף
לפני האספה הכללית .הקרובה .אז ניצר כדור־הרגל ואחר כך' גם בענפי־הספורט
קושי בשאלת .הרכבת הליגה .ב״כ ה  האחרים .יש ליצור דעת־קהל שתאלץ
" מכבי" הציעו לארגן את המשחקים על את נציגי ..שני .הארגונים .הגדולים ,הך
סמך  .שתי ליגות .נפרדות .למחוז הצפין" .מכבי" ו״הפולל" ,.להפגש סביב שולחן
ולמחוז הדרום .ביחס למחוז ■הצפון נת  אחד1• .שס;.צירת שלום־בר־קיימא ,העתיד
קבלה הצעת ה״מכבי" להרכיב את הליגה להביא תועלת רבה י לפיתוח הספורט

הראשונה עם "מכבי" חיפה ובלי "הפועל"

וחינוך הנוער בארצנו"

המוני בארץ׳ ובאשר לבדור־רגל ,הרי
בשטח .זה .אני החזקים ביותר .בכל .נקו
דה ונקודה

הצפון* וד״ר

יש

לנו

מחלקה

לכדור־רגל

י רז

> דז «

י?

המדרכה -מטה — יש יל* תקוה להמלט.
הגשם חדל.
כוכבים מספר נראו בין
ן
העננים .הכוכבים האלה הגיהו קצת את
החשכה .עיניו של גריגורי' התרגלו .בינ־
תיים להבחין את הדברים גם באפלה.
הוא ראה .שרגליו עומד*ת על החלק ה 
שטוח שיק הגג ,שרחבו מגיע •1שני רגל.
■ומשם 'תלאה יורד הגג בשיפוע חד.

מעשנה גבוהה׳ במרחק של  15רגל,
נראתה כגוש שחור משמאלו של גריג
׳גירי,

מאחרי האשנב.
המעשנה.
בו ברגע נ יש מ עת
הסמוך:
"מ• שם ?׳׳

הוא

הזדקף
קריאה

גו

— פריץ — ענה
שהשם הזה היא הנפוץ
גרמנים .אבל קריאה יזו 1

ונגש
מגג

ההנהלה

»

אל

הבית

ב-הזכרו
אצל ה 
לי .ש־י

מצבי ע־יד יותר מיואש
שחשב
מתהלה .נראה ,שהנאצים העמידו משמ 
רות עי 1דיגג־ת; הסמוכים^ יאט .כך —

מתוך קריאה ־ .״יש כאן מישה• !״ —
הריט הלה את אקדוחו האוטומטי ■•ירה
בגריגורי.

"מכבי" ,לביא לידי .הסכם .הפגישה" ה 

חדרה .אשר  .למחוז הדרום דרשי  .נציגי
ה״מכבי" ילצרף לתשע הקבוצות ששיחקו
בליגה ■הראשונה אשתקד גם .את "מכבי"
רמובות ר",מכבי" ראשון־לציון" .הפועל"
דרש לצרף .אליהן גם'את "הפועל" רמת־

ת״א והתיצאות היו  ,2:2התחרות עם
יו״ר "מכבי
ח  .ליפשיץ חבר
לפניי
המלכותיים"
קבוצת "המהנדסים
׳שבוע נסתיימה ב־ 1 :4לטובת הקבוצה
 21—18בימים א׳ וד׳ בשעה  .8.30בערב;
בזמן האחרון אורגנה קבוצת גברות 'האורחת.
גברים בגיל  22ומעלה — ירם שלישי לכדור־יד שגם היא מתפתחת טוב מאד,
השבת ביקרה הקבוצה בחיפה בכדי
 9.30—8בערב; גברות — יום ב׳ רה׳ למרות חיסר קב־צות דומות לעריכת
להתחרות עם קבוצת "שבאב אל עראב".
משעה  8בערב.
תחרויות.
'בגלל הבוץ .על המגרש נדחה .המקחק.
ק11/
*ייר
הקבוצה הערבית הזמינה את חברי &גו-
 11״המחלקה מתנהלת
ע״י הה׳ אריה
מחלקת הסייף מסדרת את האמונים דת "מכבי" למועדונה .היפר! וכיבדה .אג־
אטרמן .הפעילות נערכית ב׳
:־מ־ס כ׳ •ד׳ בהנהלת “מהנדס פופר וד״ר שיילהופר תם בספל קפה ת -אדיבות רבה ,נשך
אהה״צ ובשבת לפני הצהרים באצטדיון
'מעו נאומים אשר הבליטו את ■תידיז-ת
בימים עני וחמישי.
המכביד׳ יביים ג׳ בשעה  8בערב באולם
בין שתי הקבוצות.
|||/ UH w
"מכבי" ת״א .האגודה סדרה בעונה זו
אשר למשחקים על  ■,מגן י נשר״ —
המחלק* מתנהלת": .י החברים יגאל
ועומדת
 3תחרויות באתלטיקה קלה
תופסת קבוצת זכרון יעקב את המקרם
לארגן בקריב
די בוטון וה .שינמן ,והאמזנים — בכל
יד תחרויית.
הראשין במחיז .ר׳שו־מרץ לאחר שניצ 
כדור־יד
ערב
ע״י הת׳ יחידת פפרבאום ,רבן
חה את "מכבי" חדרה" ,מכבי>׳ חיפה
המחלקה מתנהלת .ע״י החברים אליהו א״י במקצוע זה.
חברי המחלקות לאופנים .רשתיה מש  ו״מכבי" פרדס־חנה .בקריב תתחרת קבו:
אטרמן ,אברהם רמר יפרץ רזניק .האגו 
צת זכרון בראשון לציון .זאת תהיה
דה משתתפת במשחקי ליגה א׳ ומשחקי תתפים כעת .בפעולות התעמלות• ,שכן
התחרות המכרעת בנוגע לגביע "ישר".
ליגת הנוער מטעם .הועדה הארצית ל  פעו* •ת .מחלקותיהם נדחו לימי הקיץ".
הנהלת האגודה ..עומדת לארגן קבו 
המאמן פולאק.מתל־אכיב יתחול.בק 
כדור יד .קבוצה א׳ עימדת כעת בראש
ה*יגה ויש לה'סיכויים להשגת האליפות צות התעמלות חדשות לגברים .ולגברות רב גס באמון קבוצת כדור-הרגל ה.זכ־
לשנת תש״א ,האמונים מתקיימים כל יום •מזמינה בזה את ’המעונינים .להרשם רונית.
שלישי בשעה  9.15בערב באולם "מכבי" במזכירות "מכבי הצפין" ’,רח׳ הגליל |',7
אגודת "מכבי" זכרון ע־מדת לערוך
כל' ערב חח•' 1משעה .6.30
ת״אן
נשף פורים אמניתי גדול .כבר הובטחה

דים ו .מלונים רבים; קרקע מסוכן מאד
בשביל אדם ,המנסה לפסוע
והרע עליו בחשכה;
:עזרו — •אם רק
אבל חשכה זי היתה כ:
יצליח לעבור בשלום ,מבלי לנפול עי1

גריגורי כרע על ברכיו והסתכל ב 
 .רוצח׳ כשהוא מכוון אליי את אקדוהו
שעוד העלה עשן; אבל יא היה כל צו 
רך לשלוח בו כד־ר נוסף .הכדור הראשון
,שלו פגע בכתפו של האיש ,והשני פלח
’את לבד.

הי.תמ זיו עבודך "נקיה" וטובה -במובן
תטכני .באופן ■הטיב• ביותר .בוצעו הר,ד.־ מתאים ובלעדם־ לא תושג ה-מטרה•.יודעים
פעה-בהדרכת הגב׳'גינזמרג ופופבסקג 'אנו אמנם ,שלא המנהלים הספורטי 
מה שניגע ’לתרגילי הזרמתז• (,קפדנות .ביים של "מכבי" ת א !ושל ארגונים אח 
על הארגז) ,הרי נמשכו .יותר מדי .הי 4רים הם ד.אזךמו’ם בכך .שמכינים" אעלבו
הרושם ,שהם חוזיים על•  .WJW-/Wהופעות בצורת י כזו .אבל אלה הזוכרים
פעמים .בקשר להופעת .ה״אקרובטים" את ההופעות של "■מכבי" .ורשה איו אג 
רוצים אנו להעיר ,כי למרות שהראי דות "׳מכבי" גרמניה ’יודעים ,כי רק הו 
,
דרגה גבוהה במובן הטכגי יהרפרטואר ,פעות  .מסוג זה  -יכולות לדבר' אל
הרי ה •פעה זו’לא התאימה 'למסגרת הקהל ׳ולהלהיבו .זוהי שאלה של מסורת.
הכללית של.ךנשף .זוהו שגיאה .בהכנת .ואת .המסורת הזו יש לפתח בארצנו
התכנית .בכלל ■יש.לנר הרגשם ,,שהתכנית לאזןר שמרכזי היהדות והספורט היהודי
לא עובדה כראוי .כל סעיף'ובסעיף כש  בעולם נחרבו ונעלמו מן האופק.
לעצמו ,היה מוצלח ,אבל לא היתר .הת 
אך .בדרך כלל הצליח .הנמףא שנע 
אמה ביניהם .בהופעה ׳היתר .חסרה רעיון רך בהנהלת מר י .דני?1ל" המנקל ,הטכני
•מרכזי ,וחבל מאד ,כי רעיון כזה היה
של",..מכבי" ת״א ,לעורר .עגין רב.בקהל,
יכול' להרים .את הדרגה" הכ.ללית עוד
ובזה ■השיג את מטרתו העיקרית בעשית
יותר.
תעמולה לספורט המכבי.
״מכבי״ ת״א היא האגודה ■החזקה .ב־.
בהפסקנת ניגנה .תנמירת ה״מכבי"
ארצנו׳ ומשים כך ■ יש' לני הזכיות לדרוש
בניצוחו של מר קופרשטיין ,שסיימה את
שנשף שלו לא ישא אופי של הופ^ה
פרובינציאלית אלא של הופעה המתאיך  .ההופעה ב״התקית".
»

.)0:3( 1:6
ואנו ממשיכים להתקדם בענף זה גם
גן
רמת.
הפועל
פבא
הפועל .כפר
עתה" .היא־ מתח בקורת על ׳ הליגה ה־
התחרות לא התקיימה לרגל הבוץ
■מחוץ .לענפי הספירט השונים׳ שהקך ההשתתפות של .הציבור מזכרון יעקב
הארץ"
"מגן
על
משחקת
וקבע ,כי גם
על המגרש.
iQ1,u
א^! 1טב.ז^■5
בוצה מקיימת בהדרכת שני 'המאמנים ומהמושבות .הסמוכות לה.
•מתוך דאגה לכתר־ יעקב פישמן ■ומשה מרדיקס ,השתתפה
נמנע ממעשה זה
האגידה פחתה .במגבית מיוחדת למען
האגודה במשחקי כדיר־הרגל במסגרת
הרגלהא״י בכלל• "בטוחים אנו׳שלמרות
"קרן תזמירת" ,ומקוים שתצליח בה.
ובמשחקים' על
חיפה
נציגי "הפועל" וה  הליגה למחוז
הכל .יכולים אנו,
האגדה הזכרובית מגלה' פעילות רבה
',
"גביע נשר" .הקבוצה עורכת בשבתות
ןרישומה ניכר'בחיי המושבה בכלל.
ד׳חפשיות 'תחרויות שעות .לפני כשבו־
עיס התחרתה הקבוצה עם "דגל ציון"

f

7

משום שחזקים אנו• ונושאים יחד .עם
האחרים באחריות לפיתות הספורט ה 
עברי בארץ וענף כדור־הרגל במי-חד"
— הצהיר מר ע .ג לי ק מ ן■ ,המרכז
הספורטיבי של "הפועל" במסיבת עתוג־

מפעולות «מכבי הצפון®

בליגה הירושלמית לכדור־סל
7

לרגל הבוץ על מגרש "מכבי" נתניה
לא נערכה התחרות.

בקביצת שרונה הצטייג• :ברייטפלד,
הרצל זלצר וזילברמן; בקבוצת עמק-

נ*חם בשארית כוחותיו ,פינקלקראוט זד
כה עוד בשני "גמים" .בכל זאת זוכה
לינג בנצחין בתוצאות  .4:6במערכה זו

משחק

)0:1( 1:2

"מכמ" נתניה ,, -התחיה" ק״א

שבית את שער שרונה .חמש דקות לפני
הסיום מתפרץ שניידרוביץ לשער היריב
■*מבקיע את השער הרביעי •האחרון לטו 
בת קבוצתו.

ב״גם" אחד .לעג אינו ניתן בשום אופן
ליריב ,לזכות בנצחון .רואים שאין ב 
יכולתו לעמוד על הרגלים .אבל היא

"לא מחמת.חולשה •מ*שיטים.אנו את
ידנו לשלום .לצד שכנגד׳ כי אם דוקא

המשחק .היפה .הוא ציין גם .את תמש־
השחקנים
בין
מעת לדוגמא השוררת

במחצית .השניה נעשה המשחק מתיח
יותר .שתי הקבוצות משחקות במרץ וב 
עקשנות .בדקה ה־ 10מצליח זלצר ע״י
ירית חזקה להבקיע שער שלישי לטובת
שרעה .חלוצי עמק הירדן מתאוששים
־רוסל ,החלוץ המרכזי׳ מצליח להבקיע

קנות על הקו של היריב .רוחו של פדנ־
קלקראוט אינו נופל והוא עינה בהתק 

פעם את המשחק הטוב ביותר בקאריירה
הספורטיבית שלו .מסירת הכדירים של•

המשחקים והתוצאות יבואו.

ראינו התעמלות
תכנית הספורטיבית.
חפשית מבוצעת' ע״י בנות המכבי הצעיר
במחצית הראשונה היתה יד נס־ציונה •'בדרכתה של הגב׳ נ .גיזנבורג ,תרגילי
על העליונה .קבוצה זו מתקיפה את ה
הקנה וקרב בסיוף .בהדרכת המתגדס ש.
יריב והופטמן מצליח לעבור את הגנת
פופר ,התעמלות חפשית של בנות .המ־
הרחובותים וללכוד שער יפה בדקה ה־
:כבי הצעיר בהדרכת הגב׳ חנה פופוב־
 30בערך .חלוצי רחובות .מתקיפים את
,סקי .תרגילי  .הכנה• .התחרות בביקס ב 
שער היריב אולם השוער פלדמן עמד
הדרכת ’המאמן .מ '.פרייטג ורקוד המל-
על הגובה .המחצית הראשונה מסתיימת
הים של בניות ■המכבי הצעיר ,שוב  .בהד
איפוא ב־ 0:1לטובת נ׳>צ .במחצית ה 
רכת ■הגב׳ נ .גינזבנרג .אחרי ההפסקה,
שניה וזיתה יד הרחוביתים על העליונה
מפוחיות,
של
היתה הצגה מוסיקלית
והגנת נ״צ וזיתה עסיקה מאד ,אך .בשו
■מבוצעת ע״י קבוצת" "מכבי" הירקון,
רת חלוצי רחובות שררה אי־ההבנה וה
׳התעמלות חפשית ע״י מדריכות "המכבי
הגנה החזקה של נ״צ שמה לאל את כל
הצעיר" בהדרכת הגב׳ חנה פופובסקי.
ההתקפות .כשהשופט ,מר בן ייסף" פקד
היו גם תרגילי בוגרים בזריזות וקפיצות
לירות מכת  11לשער נ״צ עירר הדבר
על ארגז בהדרכת מר י .דניאל.
התרגשות רבה בין השחקנים .נדב ירה
שער יפה ממכת ה־■ 11והמשחק נסתיים
בתיקו.

קומם.
לאחר סיום המשחק דיבר המג׳ור או־
רוק לפני השחקנים והרים על הנס את

1ה בדקה ה־ •35המחצית הראשונה בתי־
צאות  1:2לטובת שרונה.

סים ,״מכבי״ בר־כוכבא" .,מכבי" מסדה,
ווטרנס.
הו׳מנטמן,
,׳הפעל" .היויטשמן,
משחקי הליגה יתחילו בשבת 15 ,לחודש
מרץ ,וימשכו כחדשיים .כל המשחקים
יערכו באולם ימק״א .פרטים על לוח

האחרונות לפני הסיום הוו התוצאות
 0:1לטובת נס־ציונה" .מכבי" רחובית
הצליחה להשוות את התוצאות ממכת .11

יו״ר
•הנשף נפתח בדברי
אגרדת
"מכבי" ת״א ,ה׳ דניאל אלמגור ,יבמפקד
של כל המשתתפים׳ ואחר התחילה ‘ה

מספיקות .כמה סעיפים בתכנית.
ךא^ית כל דגנש רעיון ■מרכזי ' ־ורג׳י

משטרת שרונה זכתה בגביע "אורוס׳

חובת־כבוד מוטלת על אנשי הספורט
בארץ ,ועל ספורטאי ההוקיי בפרט ,להנ 

־

טאים ,שהפגעו את הישגי ■מחלקת ההת־
.עמלות ,וכן הצליחו ההוסעלת של מחל־
קית דיבוקם ותסיוף.

מכבי רחובות )0:1( 1:1
.3

והספורטאי החשוב..

בנשף התתעמלית והספורט׳ שנערך
בליל ה׳ שעבר .באולם "בית וזעם׳" בת״א
מטעם "מכבל ת״אי תופיעו כמאה ספור־

התכנית כולה מצעה בהןנלחה .,מר.
שמעיד על הכסה רצינית ..'.ימאומצת.

לת?ל 1יש לחדול מן הדעה ,שלעריכת

גוחתה התחרות
לעונת הקרן הבריטית
לנפגעי המלהמה

ואתלטיקה
בבדור־הרגל
התחרניגת
.קלה שעמלו להעיך .השבת באיצטדיון
המכביה נדחי ל״ 15למרץ ש .ז .בגלל
הביץ ’הרב י על המגרש והמסלול.
יש לציין' ,כ• לתה־ויות ’באו כמאתים
אתלטים משורית ",צבא האוסטרלי וה 
בריטי‘והמשטרה .באו גם טוביייהאתלטים
היהודים מנקודות ש-נות בארץ .על ה 
במות" התנוסס .:הדגל .הבריטי ומדגל ה 

עברי ,הלאומי'..
הכרטיסים שנמכרו כחם יפה להופעה
שתערך ב־ 15לחודש.

יום ראשון
— איפה דוא? האם לא ראית אותו?
— לא! — ענה .הלך
— לעזאזל! האם אתה חרש ועיור ? !
— צעק גריגירי—.הלה יצא זה עכשו מן
האשנב.

— ודאי שהיא נמצא על הגג מאחריך
— אמר ד׳גי־מני ,בצעדי קדימה ,אל
המעשנת
הרגלים
שעטת
הוכיחה.
מלמטה
לגריגורי ,שהנאצים כבר .הצליחו לפריץ
את ה* יה ולהכנס לתו!יכה .עיד מעט —
ויביאו הנה .לא היה .פנאי להיסוסים:
היא הרים את אקדוחוי •ירה בצל שעל
•׳יד המעשנה.
נשמע קול אנחה ,ואחרות — קול
חבטת גויה על המדרכה,
אהד האנשים• .מעמדו -למטה" בחדר
שלה המין יריות מאקח־ח• דרך האשנב.

גייגורי הרכין אה אקדוחו וירה את
שארית הכדורים .בכיוון לחדר׳ שרב נש 
מעה אנחה וקיל חבטה  :משמע שהכדירלם
׳
שלו ■פגע־ בבשר החי.

עתה

נגש גריגורי למעשנה ,התחבא

מאחריה ,הכניס כדירים חדשים למחסנית
האקדוח ,וחכה במארב ,ריאה •אינו 'נראה,
.להמשך .ההערכה .רוח־קרב עזה ומעידדת
י׳מיי^אה פתאום 'אתי' לבו.

גריגורי עלה למעלה ,אל האשנב ה 
מובל אל הגג .בראותו .בסדק של הדלת
ג־ש שחי״חר — כפי ז־זנראה ,ידו של;׳א;’ש
הרי ברור ,שהקיפ• גם אתכל גוש הבצינים־
— ירה גריג׳ירי במטרה זו .היא היה קלעי
ול־
להתחמק
יצליח
אם
אף
במשמרות,
מכי־ן שרודפיו לא היו חסרים אומץ־
מצייין מנע־ריו .גם עתה הצליח גריגורי
קפ-,ץ אל הרחוב — הרי ייתקל בשרשרת־ ר-ח ,הרי ההזדמנות לקרב באה תיכף
לפגוע באיש׳ שנפל ונחבט על הרצפה.
הרוז־פ־כ הרצופה .דומה ,שנשארה לר רק ומיד .אחד מהם קפץ ועלה על הגג,
במחיר
חייו
את
למכור
•:
אחת
•ברירה
את.
בינתיים הצליח גריגורי לתחוב.
אחריי — השני והשלישי .גריגררי חכה
ואח״ב
ראשו לתוך האשנב הפתיח —
האפשר.
ככל
יק*
ונמגע לע״ע מלירות .הוא חכה ,אולי.
להוציא את כל גופו .הוא נמצא על הגג.
— איזה פריץ? — שאל ה*ה שנית .יופיעו ע־ד אחדים מאויבי• .לאור הקלוש
הלאה מן הגג נמצאו בתים אחרים ,בנר*'
במלים להשיב על השאלה ,שאל של •הכוכבים הוא ראה אותם ,אבל הם'
יים בסג<יץ •גרמני 'ישן׳ עט גגית מהוד  .’-.:ייי• את האיש:

ירושלים ( :1 — )668סוימה למחדל,
הנאצים שוחחו זה עם זה בלחש.
״תהלוכה מסכו.י ,)7אופוס/ 9 .שומאן) ,בכציע
— איפה הוא ? .איפה־ פירסטר ? '" ,ודאי ,התזמורה הפילהרמונית בלונדון ,בניצוחו של
שהלה הרג אותי והפילו" .הם יצאו אל יוג׳ין גוסנס" :1.30 .בינינו לבין עצמנו"...
הגג בזהירות רבה ,וגריגורי חכה'וחכה.׳ שבועון לנשים ,בעריכת ליליאן קורנפלד.
 :1.40חדשות .בעברית" :1.55 .ושוב ז5רו־
אח״כ הוא אחז בשתי ידיו את שני
נות "...מוגשים ־ע״י להקה האופרה הקלה
האקדוחים הטעעים׳ לחץ את ההדקים' ״קולומביה״ :2.15 .חדשות באנגלית:2.30 .
בשניהם — וירה בבת־אחת לתוך גוש' תכנית ערבית :415 .פינת הנוער העברית:
,.מדור הבול״ מאת יהודיה בלום" — .ספור.
האנשים.
השומר״ ,מאת .א ..לובראני" :4.45 ,.הסכת
התוצא-ת היו מדהימות — כאילי שתי
"הדמוקרטיה במרוצת הדורות";
והשכל!":
יריות
הפליטו
מכ׳עות־יריה
מנקודה "הדמוקרטיה מהי?" דברי פתיחה מאת א.
סימון" — .הדמוקרטיה בימי קדם" ,שיחה
מרכזית אחת.
שוב אנקה יקול חבטה .א(זד הנאצים מאה אברהם שליט ,מודגמות בקריאת קט
עים מתוך הספרות הקדומה מפי אפרים
בשל ונפל דרך האשנב; השני נפל מן"
גולדשטיין ,רחמני וולפסון וחיים פומרוק.
הגג עלי .מדרכת .הרחרך; השלישי .הו□  :5.15חדשות לאוהטרלום :5.30 .תכנית ער
גלגל וצנח למטה ,כמר ערמתדקש.
ביה :7.30 .חדשות ותכנית צרפתית• " :8מאו
רגש של קירת־רוח מילא את ■לב רעות וסיכומים" ,סקירה על החדשות (בעב
רית) :8.15 .חדשות בעברית :8.30 .נגינת־
גריג־רי ,על שהצליח להכריע את אויביו'.
בינים" :8.33 .ועדת האספקה בעתות מל־
אבל שמחתו לא ארכה .בשעת שהזדקף ,חמה" ,דברי הסבר על פעולותיה ,מאת ד .ג.
נשמעה יריה אחת מן הגג הסמוך .עיד האריס ,,יושב ראש הועדה (תרגומה העברי
נאצי אחד ארב שם ,כנראה ,רעתה ,לאור של'השיחה) :8.45 .תזמורת האולפן של שרות'
השדוד ,בנצוחו של הנם שלזינגר .נעימה
אקדיוחי של גריגירי ,הצליח לקלוע אל:
עברית (רוברובן); שיר יהודי ויבלון); "מחזות
המטרה.
מרהיבים" (מסנה) :א) שיר לכת; ב) ארית
רגש כאב חריף פלח אותי ,כאילו ! מחול; ג) אנגלוס; ד) חג בוהמי• " :9.15ועדת
1צרבו את ש-קו בברזל מליבן; הוא הת  האספקה׳ בעתות־ מלחמה" ,י דברי הסבר על
פעולותיה ,מאת ד• ג• האריס (יו״ר הועדה).
נודד' ,איבד את שיווי המשקל וגלש מן  :9.30חדשות :באנגלית" :9.45 .מאורעות וסי 
החלק השטוח יהצר של הגג'— •1מטה.
כומים" ,סקירה על החדשות ובאנגלית):10 .
׳
כהרף עין נצנצור^בי המחשבה ,כי חדשות בטורקית,
ק אהי־ר ( ;12 — )620קונצרט סימפוני.
עתה" הוא הולך י 'למית' באותו ' האיפן,
 :12.35תכנית ״כבקשתך״ :1.25 .תזמורת.
כאשר מת הזקיף אשר הוא׳ 'גריגורי ,הרג :2.25־ ■הדשות :2.45 .חדשות בצרפתית• :6.15
 .אותו לפני■ דקות מספר.
תכנית לצבא•  :7.פינת הנוער האנגלית• :7-30
אקדוחיו נשמטו מידיו בנפלו .ידיו ■חדשות ושיחה .בצרפתית.
ל־ונדון (גלים קצרים)
 :2חדשות.
ניס* להאחז מתוך עוית־יאיש באויר
 :4חדשות* :4.45 .מקהלות בריטיות:5.30 .
הריק .בהתגלגלו מול המרזב ,ראה■'שה  הערב בעיר•  :6שיחה•  :7חדשות;  :8תזמו־
איש ההיא ירה ערד שתי י יריות נוספות. .רת•־ :9 ■ .־ הדשות :9.15 .שיחה :9.45 .כנור.
ץ> ;1סימפונית ״השעון״ להיידן :11.15 .שיחה.,
(עיד יבוא)
ג  :11.45חדשות :12 .קינצרט תזמורת.
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הנאצים אסרו בצרפת את בנו של גבריאל פיאו

»«ו״ל; * .עחיאיי
ממראי ן  .nלמנאייין
אמיפת :ו19ן 1 ,33ל4541/3 .
מזעזתיזז :יד.ודה ד,לוי  ,40סי4111 .
ראום עזריאל ,רענז  ,22טי5377 .

כהמשך למאסר •בהמונים שנערך ע״י
■הממשלה בסוריה בחודש ספטמבר ואוק 

ממשלה לשעבר וקציני הצבא הצרפתי
נדונו לתקיפוודמאסר מחמשה •חדשים

נאסר בזמנו ,אך הצליח להמלט ■ולהצטןרף
י“^
אל כחות צרפת החפשית.

טובר שעברו׳ מתוך שאיפה לדכא את
תנועת צרפת החפשית ,שחרר בית־הדין
הצבאי את מר מ .ג .אירהרד ,היועץ
הכלכלי לשעבר ,מאשמת פעולות להפיכת

ועד חמש שנים .מר קויאנה׳ מנהל האס 
פקה לשעבר ,נידון לחמש שנים.

נודע שהנאצים אסרו בצרפת הנכבשת
את בנר של הנציב ■העליון של סוריה,
גבריאל פיאר .הם העבירוהו לבית-כלא

הממשלה המקומית.
כ־ 20נאשמים אחרים וביניהם פקידי־

כן נודע ,כי פקודת־מאסר הוצאה נגד
קולונל דה לארמינה ,המשמש עתה גנרל
כחות צרפת החפשית באפריקה של קד
המשווה ,אשר שרת קודם בחלב .הקולונל

בוינה !והודיעו לאביו׳ כי■ אם הוא מעונין
בגורל בנו׳ ידכא ככל יכלתו את תנועת

צרפת החפשית.
אכן ,זהו ■מעשה אפייני לשיטות-הכפיה

של הנאצים ן

עם פלישת הצבא הגרמני לבולגריה  -יוגוסלביה הפכה לשויץ שניה

 200אלף חיילים גרמנים רוכזו לפלישה לבולגריה
 250מפציצים גרמנים בשמי סופיה-.לונדון שקטה :גורל המלחמה לא ייחרץ בבולגריה♦-התעיז גרמניה
להלחם בשלש חזיתות ולדחות את הפלישה לאנגליה ? -מדוע שכח היטלר את ה»לופטוואפה"?
נגד הצוללות ,קלפו האחרון של היטלר ,הכינו לונדון וואשינגטון *הפתעות אביביות»
הידיעה ער ■הצרחת .השיחות בין מר
עידן והמדינאים •הטורקים נתקבלה תוך
■קורת-דוח בבלגראר .החלטתה של ■בול
 .גדיה להצטרח אל מעצמות הציר הבי
אה את ■הקץ ■לתקופה שיל צפיה.
נודע כי כת עז של לפחית 200.000
גרמנים מרוכז •בגבול רו;מנית-בולגד-
יה וכי אלפי "תיירים■ "1באו לכולגר-
ביוגוסלביה נוכחו
יה לפני •הפלישה.

באוירה רצינית ,אבל בשקט מופתי
נתקבלה בלונדון הידיעה בדבר כניעת
סופיה ופלישת הצבא הגרמני לבולגריה.

ירד עוד שלג ,שכיסה מחדש את ■הכבי 
שים שפונו והוכנו בשביל הפולשים.
מטעמים אלה ומטעמים אחרים שוררת
^ב ו ^ 11ש  w 1 1ת איו ;l !1
הדעה■, ,

■הצדדים ותמצא במצב דומה לזה שיל
שויצרית .מצד שני ברור עתה׳ יותר
מתמיד ■למשקיפים בבלגראד ,כי ברית
אנגליה—־טורקיה לא נפגעה כלל ,למרות
.הפעולות .מצד הגרמנים;

רוסיה והונגריה חתמו ביניהן הסכם ולים׳ אמנם ,כעת הגרמנים לקבל בסיס
לתחבורת רכבות לאחר ■םו״מ שנמשך צבאי נוסף בבולגריה .לבסיס זה עלולה

במלחמת

לדעת :כי

אף

יוגוסלביה

תוקף

מכל

כן •מודיעים ■מבלגראד ,כי מטוס "תע 
שיצא
ב׳ רה״ גרמני בעל
שלש־מכונות_ _ ,
 _■בדרכו לבולגריה ,נאלץ •לחנות אתימו
בשדה התעופה בסקופליה אשר ביוגרם־
ןלבי!ה .הטייס אשר טס בלוית שמונת
עובדי !המטוס ,אמר ,כי אבד את •השליטה
על המטוס.

 250מטוסים גרמנית־ טסו בלי הרח
מעל סופיה במשך יום השבת .רובם
היו מפציצים .מודיעים ,בי אוירודרומים

בדרום בולגריה נמצאים בידים גרמניות
ש :.מפציצי-צלילה
ושם נמצא גם מספר
<‘Z
מטיפוס "שטרקה".
מר ג׳ורג' ונדל ,הדיר הבריטי ב כי האנגלים משוכנעים ,שגורל המלח•
סופיה׳ הגיש אתמול שיוב מחאה; חריפה ■מה לא יחרץ בבולגריה ולא בכלקנים עד שתמפקדה הגרמנית תוכל י• י■ י• י•
,׳׳!-׳
לממשלת בולגריה בקשר להעלמו של ולא ביבשת אירופה כלל וכלל .יכול את החלטתה הסופית וה״פיהדד" יג7ת
מר גרנוביץ ,יליד רוסיה הלבנה ,פקיד היטלו* לאסוף את חתימותיהם של כל את ■קלפו האחרון.
הצירות ,בדרכו בשבוע שעבר לטורקיה .ה״קוויסלינגים" מכל הארצות שביבשת
בינתים תימשך "מלחמת העצבים"
וצרפת
הוא נראה לאחרונה בתחנוז־גבול בולג  אירופה׳ .-אילםי את ההכרעה במילחמיה המוגברת מסביב ליוגוסלביה
רית .תעלומת העדרו לא נודעה עדיין .לא ישיג כדרך זו .מבחינת אנגליה עלו־ ישל !'ישי .לפי' סימנים רבים נוטה אף

חודש ימים .סבורים ,כי התנועה לאורך
הקרפטים תפתח ב־ 15למרץ.
י כפי שכבר הודענו הבוקר ,עם חתימת
הגליון ,לא עוררה ,לפי שעה׳ הצטרפות
בולגריה אל הציר התלהבות בקרב העם.
לעומת זאת ■מטלגרף רויטר ,כי סוכנות
הנסיעות הגרמנית בסופיה הניפה על בנ 
ינה דגל "צלב קרס" גדול■ .על אף הצטר 
פות בולגריה ל״ברית המשולשת" מפר 
סמים עתוני הערב בסופיה מאמרים ארו 
כים על העצמאות הבולגרית לכבוד חג

"יום העצמאות
לחול מחר.

של

בולגריה"

שצריך

גם להיות חשיבות ידועה ,אבל רק
דה ובתנאי ,שהיטלר יסכים למלחמה
בשתי חזיתות או יותר .אם תתאמת ה
במי 

ידיעה בדבר נוכחית גייס משלוח גרמני
בלוב - ,הרי ישמש הדבר כהוכחה ,כי

ה״הפיהרר" יאלץ להילחם אח בשלש
חזיתות שונות ,בתנאים פחות נוהים
ובדרכי-תחבורת גרועות בהרבה ,מאשר
בפולין ובצרפת.
מאליו מובן ,כי העברת כחות גרמ־
נים ניכרים ■מחזית המערב למזרח ולד
רום ,לבלקנים ■ואולי גם לאפריקה ,מפ 

חיתה׳ את סיכויי הנאצים לפלוש לאנג-
1ליה .ובכן,

עומד שוב ה״פיהרר"

לפני

 150נאסרו בסופיה באשמת ריגול

הברירה :לדחות בפעם נוספת את הפלי 
שה לאנגליה לשם השתתפות בפעולות

יהודים בירחים בהמון מרומניה לרוסיה

צבאיות בחזיתות נוספות׳ שאינן יכולות
■לתת לו את ההכרעה הדרושה ,או להס 

ידיעה שהגיעה לקושטא אומרת ש 
יהודים ■מרומניה נמלטים ■לרוסיה בזרם
ההולך וגדל ,למרות סירובם של שומרי-
הגבול הסובייטיים להכניסם לגבולות
רוסיה .במשך השבועות האחרונים ברחו
לרוסיה  50,000יהודים.
הנמלטים מרומניה צריכים היו לשלם

■מס יציאה
הממשלה.

מיוחד

ולשחד

את

פקידי

תפק בניצול ביולגריה בתור בסיס אוירי
ואמצעי לחץ נוסח בבלקנים.
■בין כך ובין בך תצטרך אח יוגוס
לביה לעמוד על המשמר .יוגוסלביה

כן מודיעים מקושטא ,כי בסופיה
נאסרו ביום ו׳  150איש ,ביניהם גם יהו 
דים רבים ,באשמת ריגול .בין הנאסרים היא !כעת המדינה הבלקנית ■והדנובית
כמה סוחרים שהיו להם קשרי־מסחר עם האחרונה ,שלא נכנעה ל״ציר" .המפקדה
הגרמנית שואפת תמיד להבטחת כל דר 
בריטניה.
כי התחבררת האפשריות ,לפני קבלת
החלטה סופית .ודרך יוגוסלביה לסלוגיקי
היא קצרה יותר ונוחה
■דרך רומניות ובולגריה.

שני בתי המועצה העליונה של ברית

הסובייטים

אישרו

את

הסובייטים לשנת .1941

תקציב

ברית

להוצאות

הגנה

אושרו  70,900מיליון רובל ,סכום גדול

ב־ 13,900מיליון רובל מהתקציב המשו 
ער של השנה שעברה.

נוסף על זאת בולגריה היא ארץ הר 

התקציב קובע הכנסה כללית
 216,200מיליון רובל והוצאה בסך 215,400
מיליון רובל.

האדום השבדי .כן לא הרשו הגרמנים
■להכניס ■לנורבגיה ציריפי־עץ ■מתקפלים,

ענין ההצעות השבדיות.

התמותה באנגליה• ירדה לעומת אשתקד
ארנסט בדאון׳ שר־הבריאות הבריטי,
מסר לסופרו הפרלמנטרי של רויטר
הצהרה לאמור" :מצב הבריאות בבריטניה

תמותה ירדה ב־ 10,000במשך השנה".
בכל ■מקלט צביורי יש כעת "בית־
חולים בזעיר־אנפין" .בכמה מקלטים יד-

משביע רצון יותר •מבשנה רגילה .לא היו
■מגפות של מחלות ■מדבקות ,מספר ■חמומי־

שבים ■רופאים באופן קבוע.

הפצצות •הוא כאין וכאפס .הילדים כמעט
שלא נפגעו .בלונדון ובערים הגדולות

קראו את ,הנוקר,

מתו השנה  778איש משפעת במשך ששה
שבועות! אשתקד ,במשך אותה התקופה,
נספו  1,827איש .נרשימו שני מקרים
של טיפוס — אשתקד היו חמשה מקרים.
"המחלה היחידה שלבשה צורה פחות

או יותר רצינית היא דלקת מוח חוט-
השדרה .מחלה זו מתגברת תמיד בימי
מלחמה .אך התמותה ממחלה זו אינה
גבוהה ,משום שנוהגים כעת להלחם בה
בשיטות חדישות .בסך הכל׳ היו בלונדון
ובערים הגדולות  43,591מקרי-ימות במשך
שנה — ■וקרבנות ההפצצה !בתוכם!
אשתקד מתו  53,887איש — כלומר ה-

לתשובה מצרפת על הצעות
רויטר מודיע:
בתוך סבך ההודעות הסותרות זו את שלה לשם פתרון הסכסוך שבין
י
זו נודע אמש בטוקיו שיפאן עודה מחכה לתאי.

מפציצים בריטיים מעל גרמניה

עצבים זאת ,מת־ך תקוה׳ שהצוללות ה
גרמניות תוכלנה ,עם שיפור מזג האויר,
להגביר את פעולותיהן נגד אניות הסו 
חר באיקיניוס האטלנטי ולהשפיע בעי-
קיפין על עמדת ווישי ,בלגראד ומדריד.
אבל בלונדון ובוואשינגטון כבר רמזו,

מכריח את

■וקיץ יהיו הימים ארוכים יותר והלילות
קצרים יותר .כל מה שהמקום רח*ק יותר
מקו המשווה — ,ילך ויגדל ההפרש בין

עובדי־הציללות היא ענין .ארוך מאד,
שעות היום ושעות הלילה .כרזות. .האויר ונראה שאין להיטלר די אנשים ,שידעו
הבריטים יוכלו עוד יותר הייטב ■לנצל לטפל בצוללות.
אכן ,צוללת קטנה אינה מסוגלת להת 
את יתרונם לטובתם .ואין זה מקרה ,כי 1
היטלו* בנאומו האחרון איים רק במלחמת
רחק הרבה מבסיסה .אבל מכירן שיש
את ־־
צוללות וכאילו שכח לגמרי ־■־
ה -לגרמנים נמלים צרפתיים ,אין לעובדה

ההכרה ,שבריטניה ■מוסיפה לשלוט
על פני הימים וכי אף השלטץ באויר

4

י

~ מצבו

הכלכלי

של

ה״ציר"

מתגלה

כעת מתוך הידיעה מרומא ,שנמסרה ע״י
הסוכנות הגרמנית "ד.נ.ב .".לפי ידיעה
זו ,הרי לפי ההסכם הכללי בין גרמניה
לאיטליה ,המסדיר מפרק לפרק את תש־
לומי־הסילוקין לשנה השוטפת ,סבורים,
שהחליפים המסחריים בין שתל הארצות
יגיעו בס״ה לסכום של מיליארד מרקים
בשני הכוונים .כל צרכי איטליה בפחם
(אשתקד הם הגיעו ל־ 12מיליונים טו 

נות) יסופקו ע״י גרמניה.
והפלדה מגרמניה לאיטליה
לעומת זה תגדיל
וייתר.
■משלוח התוצרת החקלאית,

יצוא הברזל
גדל פי שנים
איטליה את
הגפרית וה 

טבעה.
נודע בלונדון ,שארבע אניות שהותק 
פו לא מזמן ע״י הגרמנים .שהכריזו כאילו
■טבעו אותן — הגיעו לנמל בריטי ,מב 
לי שיאונה להן כל רע( .האדמירליות
הודיעה בשעתו כי האניות אחרו לחזור).
■אלה הן האניות שהיו בשיירה ,שהותקפה
ע״י הגרמנים ב־ 12בפברואר .הגרמנים
הודיעו כי טבעו שמונע-עשרה אניות.
למעשה ,טבעו חמש׳ עשר יצאו בשלום
■מן ההתקפה ,יעל שבע לא היו ידיעות,
כעת חזרו לנמלים ארבע מן הנעדרות.

התאבד בנו
של הלורד גורט

השופט מצא ליקוי בנוסח תביעות המשטרה
אליזבט ברגנר

נשיא נוזיל יבקר בארה״ב

עובר כא^^^טתי לך .,5ה״באף" ,אים־
שרה לאנגלים; לקבל בשקט גמור את

הידיעה '־בדבר ".נצחון
היטלר בבולגריה.

האדמירליות

מודיעה:

אנית-המשחית "אקסמיור" טובעה בש 
עה שהגנה על שיירה בים •הצפוני .הדבר
קרה אור ליום ד /צוללת גרמנית ניסתה
להתקיף שיירה בריטית בים הצפוני.
ההתקפה נהדפה ,אולם אינית-המשחית

לבנות צוללות קטנות

מנהלי החברה,להפצת עתונים ה״ה ד״ר
א .ארנסברג ת .טברסקי ובעל קיוסק לעתו־
נים ברח ,אלנבי ,ה׳ טרדלר ,נתבעו לדין על
שתי אשמות* והן :א) הפצת חומר מדיני
זו ערך רב בתכניותיהם לערוך מצור על
בלי רשיון משלטונות המחוז; ב) הפצת חומר
שיכול לעורר בהלה בין התושבים ,בביגוד
לחוקי ההגנה .המדובר הוא בעתון הונגרי
קצויר" .שהופץ׳.גאכץ ע״י .השלשה.
התיק *הובא י7בירור לפני שופט השלום
^הבריטי כת״א ,מר ריגבי .סניגורם של הנא
■מריו די ז׳יניירו מודיעים כי נשיא הר 
שמים׳ עוה״ד יהודה פרנקל ,טען טענה פרי־
פובליקה בברזיל יבקר בקרוב בארצות לימינרית ,כי בהתאם לחוק ,כתב האשמה
במקרים חמורים כאלה .צריך להיות חתום
x
הברית.
לפחות ע״י קצין בדרגה של סגן מפקד
דרנובאן הגיע ■:ליסבון
(כלומר בעל ששה כוכבים) .במקרה דנן לא
קולונל דונובאן ,שגרירו של הנשיא
חתם שום איש על כתב האשמה ורק בצדו
רוזבלט לאירופה ,הגיע לליסבון ממדריד .השני כתוב ,שהקצין שיף מבקש לשמוע את

"לופטוואפה" שלו.

קל"

מדיירה חזרו בשילום

המחסור בעובדי צוללות

חדשים מעטים היו המפציצים הגרמנים
מבצעים את עיקר פעולותיהם לאור
היום הבריטים היו מסתפקים בפעולות-
לילה .לפני שלשה שבועות קבע ווינסטון
צ׳רצ׳יל בנאומו ההיסטורי ,כי בשעות
היום כבר שולטים מטוסי-הקרב הברי-
טים — ,בה בשעה שהנאצים נאלצי
לעבור לפעולות בחשכת הלילה .באביב

נוסף

עוד  4אניות מהשיירה שהותקפה ליה

הרדיו הגרמני מודיע ,כי מפציצים פצצות .עם רדת הלילה׳ הודיעו על מפצי-
בריטיים טסו אמש מעל טריטוריה גרמנית .צים שהופיעו בשמי לונדון ודררם־אנג-
צרלז סטאנדיש וויריקיר ,בנו של ה 
מלונ׳דץ מוסרים ,כי האויב בצע רק
ליה ,ולפני חצות ניתן בעיר הבירה פעמ  לורד גורט ,נמצא מת בקורפה־מולן ,ליד
פעולה מועטת אתמול בשמי אנגליה וב 
יים אות־אזעקה ,אולם למשך זמן קצר וימבורן (דורסט ,אנגליה) .אקדח צבאי
משך היום לא הגיעי כל ידיעות על הטלת מאד.
היה מונח בקרבת ■מקום.
בשעת חקירת מקרה־המות׳ הגיע ה 
חוקר לכלל דעה כי וויריקיר אבד את
!
עצמו לדעת .יתכן שהוא עשה זאת עקב
זעזוע־מדח קל שקבל בשבוע שעבר כש 
הנאצים
האופנוע שלו נתקל בקיר ,יתכן כי תאו 
נה זו השפיעה על הלך מחשבותיו ,וע. -
סופרו הימי של רריטר כותב. :
;.אנגליה.
שיה ■מה שעשה.
היטלר ברנה כעת צוללות ייתר קטנות;.';■".'.ברם ,הימיה הבריטית תוכל לגלות
בנו של הלורד גורט היה ■לויטננט-
מאלה שבנה עד כה .סיבת •הדבר :.צ׳ללת;' 1£קל את מקום המצאן של הצוללות
משנה בבריגדה של חיל-חמשמר .הוא
קטנה אפשר לבנות בזמן ייתר קצר: ,הקטנות.
היה בין האחרונים שעזבו את דונקירק.
בנינה דורש פחות חמרים .,והעיקר—.
הטפול בה מצריך פחות אנשים .כי אימון

כי המעצמות האנגלוסכסיות הכינו לא
רק "תרופות נגרות" ,אלא גם "הפת
עות אביביות" בשביל היטלר .עוד לפני

של

א .ה:.

המשפט בהקדם האפשרי .טענתו השניה של
הסניגור היתה ,כי החוק אוסר הפצת כל
חומר פוליטי מלבד עתון" .עתונים אפשר
להפיץ בלי רשיון מאת שלטונות המחוז".
השופט קיבל את הטענות ופנה למשטרה
בדרישה לקבוע נוסח ■חדש של כתב אשמה,
הוא
הנהוג בארץ זה • עשר שנים י ויותר.
הסכים ,שגם עתון מצויר נחשב ל״עתון"
במובן החוק ומשום כך זיכה את־הנאשמים.
התביעה הכללית עמדה להביא במשפט זה
כמה עדים ובין האחרים חיכתה במסדרון
בית הדין להשמעה עדותה גברת אחת בשם
אליזבט ברגנר.
עקב פסק דין זה תהיה נאלצת התביעה
הכללית לשנות את נוסח כתבי האשמה וגם
לתקנם באותם התיקים ,שהוגשו כבר לבית

לגרמניה

למעלה מ 300.000-פועלים איטלקים

כספית לגרמניה.

כמו כן יישלחו לגר 

פועלים איטלקים,
מניה עוד 205,000
רובם — פועלי מתכת.
בס״ה יעבדו
איפוא בגרמניה  315.000פועלים איטל־
קים.

ידיעות בקיצור
בבחירות המשנה בדומברטון
נבחר
:מועמד הפועלים ,אדם מק׳קינליי .יריבו
היה ■מועמד הקומוניסטים.
— חיל התעופה המלכותי ערך שורה
של התקפות בצרפת הצפונית .שלשה

מטוסי־קרב גרמנים הופלו בשמי צרפת,
אוירון גרמני אחד הופל למי ■לה־מאנש.
אף אחד ממטוסי הבריטים לא נעדר.

זעקת נשיא פולין :הנאצים חצים להשמידנו!
הרג־רב בצמרת המשכילים - .עינויים נוראים של נשים צעירות ונערות
"פולין הולכת ומתחסלת בצורה שיט 
תית׳ בהתאם לתכנית הגרמנית ,המדויקת
והמפורטת ,של חסול האומה הפולנית

ותרבותה העתיקה הקיימת זה אלף שנים"
— הצהיר נשיא פולין■ ,מר ראצ׳קביץ׳,
בנאומו אמש ברדיו לונדון.
הנשיא הוסיף ואמר:

"אחר שההאבקות בין הכהות הבלתי
שוים נסתיימה ,הפכה פולין (שלא נכנ 
עה אלא המשיכה בהתנגדותה) לקרבן
מעשי־האכזריות והפשעים שכמותם לא

סופרים ■וכמרים — את צמרת המעמד
האינטלקטואלי הפולני ואת בחירי בנייה
של האומה הפולנית .נשים צעירות ונע 
רות נשלחו למחנות רכוז ומרכזי ענויים

בוצעו עוד ע״י שום מנצח בתולדות
האנושיות הגרמנים רצחו אלפי מלומ
עובדים סוציאליים,
דים ,פרופיסורים,

אחרים בגרמניה והן נידונות לענויי ■מות
ממושכים".
התעמולה הנאצית נסתה לתאר את
הטבח בפולין בהפצת "תרבות" .המש 
קיפים הנויטרליים הבודדים אשר יכלו
לראות במו עיניהם את "המשטר הנאצי
החדש" בפולין ,באו לכלל ■מסקנה שפרו־
שו של דבר רק עבדות וחלוקת האנושיות
לאומה של מושלים ומיליונים רבים של

תבא פעולה ■מצד הממשלה .וכדי לממש

עבדים עשוקים.

אמצעי־חרום זה ,סבורה הועדה שיש
למסור את הנהלת !הפעולה הזו לידי
גופים צבוריים בעלי חשיבות ,אשר יש
צורך בעזרתם הפעילה.

מר רצ׳קביץ׳ סיים את נאומו באמרו,
כי פולין לא תכנע לעולם .האימה הפו 
לנית תמשיך במלחמה עד השגת הנצחון.

הביטוח נגד נזהי המלחמה בא׳־י
כיצד לארגנו באין פעולה ממשלתית
"פ .פ ".מודיע:

בטוקיו עדיין מחכים לתשובה

איטליה משלמח לגרמניה בעד משלוח
הפחם והברזל ב״סחורה חיה"

אינם מרשים להיטיב עם הנורבגים
נודע בלונדון ,כיי הגרמנים בנורבגיה
לא הרשו להכניס לשטח נורבגיה .כמות
ידועה של סוכר ,שנשלחה מטעם !הצלב-

להמשיך

רית .האביב •מאחר שם לבוא .בליל שבת

בסך

שנועדו בשביל האנשים שבתיהם נהרסו
בשעת הקרבות בנורבגיה .העתונות ה 
נורבגית לא הורשתה גם להזכיר את

יותר,

■מאשר

היטלו*

עוד

במקצת

וישי טרם נכנעה

1wn imra

'פיצויים לנזוקים .על החברים לשלם
)סכום־ביטוח מסויים אשר יקבע בהתאם
לאופי הרכוש ,לקופת המשרד המרכזי.
מקץ כל שלשה הדשים ישתמשו ■בש 
לשה רבעים מן הסכום ששולם ע״י אנ 
שי הארגון לשם תשלום .פיצויים לכל
>אלה שסבלו נזקים במשך תקופה זו .אם

א״י למזלה׳ סבלה ירק מהתקפות מס 
פר מן האויר ,אך שאלת הביטוח נגר
נזקי המלחמה לא קבלה עדיין את פת־
רונה היות וממשלת א״י־ אינה נכונה
כפי שראינו באנגליה אין הבטוח
לפרסם צו לבטוח־חובה .מכון החקירה
לנזקי מלחמה שאלה עסקית בעיקרה.
הכלכלית של הסוכנות היהודית בחן את
השאלה לאור התנאים המיוחדים המקו  כמות הנזקים תהיה קטנה מן הסך שנא -וברור■ ,כי הפתרון הסופי צריך לבא
מיים והקים ועדה של נציגי חברות -׳סף׳ יחזירו את הכסף הנותר למשלמים
■מצד הממשלה .אך היות ואין עדיין
או שיעבירו את הכסף על חשבון התש 
■הגיעה
הממשלה,
מצד
יזמה
ועדת הח-
הבטוח המקומיות העיקריות .הועדה דנה
במצב !׳הגישה את ההצעות הבאות לשם לום של התקופה הבאה .התשלום יקבע קירה הכלכלית של הסוכנות לכלל דעה,
הוצאתה לפועל של תכנית ידועה׳ אחר במינימום האפשרי היות והאגודה מעונ  כי כל צעדים שהם ,שינקטו בהם בשעת
שדנה בתכניות אחרות ולא ימצאה אותן ינת בהנאה ההדדית של כל החברים .חרום צריכים להיות מורכבים ממאמצים
הועדה׳ הציעה את התכנית הזו כמת קואופרטיביים באמת־מידה רחבה היות,
למעשיות.
אימה ביותר בתנאים הנוכחיים ,עד אשר ■ורק מספר חברים רב יכול להבטיח,
אין תכנית זו חייבת למלא את מקום
ייימצא ■מוסד רשמי אשר יהיה נכון לק  שתשלומי החבר הבודד ההיו באמת מי 
פיצויי הממשלה אלא לשמש אמצעי לש  בל על עצמו סיכון כזה בתשלום־בטוח־ נימליים ויחד עם זה ייאסף סכום כולל,
עת חרום .בעלי רכוש ,ניידי ודלא ניידי ,לא גדול .הועדה מדגישה ,כי יתכן למ -שהוא די גבוה והוא יכול לכסות את
צריכים להתארגן באגודה שמטרתה מתן צא פתרון סופי ומשביע־רצון רק אם הנזקים הנגרמים.

/

ההפצצות הבריטיות
ידיעה מטעם הר.א.פ .בעדן אומרת
ששני מטוסים של ■האויב הושמדו באלו־
מטה ,בחצי הדרך בין ■מאקאלה ודסי,
אשר בחבש .ההודעה מיסיפה ואומרת ,כי
הותקפה אף התחבורת של האויב בדרכי
האזור הזה.

 92ניצודים
■ 92מניצולי אניה שנוקשה ע״י אנית־
חמסנים גרמנית בהתקפתה על שיירה
של אניית בריטיות ליד איי האזורים,
הגיעו ללונדון בספינה "ג׳ויאבילו" .ה 

ניצולים הם בני לאומים שונים.

ה .מ .המלך עובר בין שורות מתנדבי שרות ההגנה המקומי ,הנקרא עתה "משמר הבית".
או צעירים מדי לשרות צבאי׳ או שהם נמצאים ברזרבה (רופאים וכר) — מתאמנים י-ומב
אפשרית נסיין פלישה של היטלו*■ .

רופאי השנים מזהירים מפני הריפוי אצל טכנאים
אגידת רופאי השנים בתל־אביב ,כנ 
סה את העתונאים במועדונה בידם ה־
ששי אחר־הצהרים כדי להסביר את המ 

אמצעים ,שהלכה והתפתחה והפכה בש 
נים האחרונות למכון להתשלמות לרופ 

 .ד״ר ז •ו ס ■מ ן מסר פרטים על התפש 
טות עבודתם של הטכנאים לשניים במק 

אי השנים .המרפאה •מצוידת במכשירים
צב החמור בו נתון מקצוע רפואי זה ,חדישים ביותר .גדולי חכמי ■הרפואה
אשר אנשים לא ■מוסמכים חדרו אליו ממקצוע זה :פרופסור גוטליב ,פרום׳ בד הפגיעה ברופא המוסמך ובפרנסתו
ומלבד היותם •מקפחים את מעמדו של קליין׳ פרום׳ קנטרוביץ יפרום׳ שפיר הרי ■מביא הדבר ללקויים רציניים ■בברי-
הרופא המוסמך" הנם מהוים כתה גדו  הרצו מעל במת המכון הזה .במיוחד יש .אותם של־ החולים .החוק טרם הגדיר
לה של "רופאים" ידע־נים ,אשר תו  לציין את המחלקה לריפוי שברי לסת בבהירות את •האיסור המוחלט על עבודת
אולם
רת הרפואה ■מהם והלאה .בהזדמנות זד בהנהלת המומחה הידוע ■מוינה הד״ר הטכנאים ברפוי שניים,
בימים
הפגינה אגודה זיו את אהודה ופעולותיה גרוסמן .מחלקה זו חשובה ביחוד בימי הקרובים יתפרסם תקון לחוק ,שיהיה
בשדה הבריאות ■והציגה את המרפאה מלחמה .כן הוסיף הפותח פרטים על הימהפ -ברור יותר.
המרכזית המשוכללת שלה.
׳כה ברפואה בכלל וברפוי השנים בפרט
ד״ר ש■ .מ ר צ ב ס ק י ־ ג ל ו בצ׳ י ק
שבאה אחרי שנתברר שחליים מחליים
ד״ר י .פוט ר ■וק ,יי״ר האגודה ,אמר
עמדה בהרחבה על הסכנות האורבות מרפייו
שונים באים משנים .משים כך גדולה
בדברי הפתיחה :
במדה מרובה האחריות של רופאי השנים ע״י טכניים וציינה שכמה מקרי מות
מגיע
כיום
.
1923
ב־
נוסדה
האגודה
הקהל
את
להזהיר
יש
זו
•מבט
ומנקודת
ואסונות אירעו כתוצאה ■מטפול לא נכון.
!מספר חבריה ל־ .230עם !הוסד האגודה ■מלפנות אל אנשים בלתי מוסמכים בטכ  דברו עוד ד״ר מנזבך■. ,מנהל ׳מרפאת י
הוקמה המרפאה לרפוי שנים ■למחוסרי נאים ,שיהיו רופאיהם.
.
השניים .בקופ״ח והד״ר ואדאג.
צוע הרפוי ,שהביאה את צבור והרופאים
לידי החלטה לאחוז באמצעי הסברה .מל 
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