שיא עולמי חדש בשחיהן
השחיינית הדנית העולמית המפורס 
מת רנגהילד הואגר זכתה בשבוע שעבר !
בשיא עולמי חדש בשחיה חפשית למר 
חק

של

800

מטרים.

היא

את

עברה

המרחק הזה במשך  10,52,5דק*ת.

שיחת סופרנו עם המאמן מ .ברקר מפ״ת

I

«ש3וע

ל«1(131

הסכם

מאמן השהיה ■מ .ברקר מפתח-תקוה
התפרסם בארץ כמדריך רציני׳ ומקורי
של תורת השחיה .׳מצאתיו בדירתו ה 
קטנה שבפרדס םמ־ך למרכז העיר ומ 

C

ההסכם בספורט כדור״הרגל הוא כבר
עובדה קיימת .ההסכם שנחתם בין !מר-
בארץ־ישראל
כזי "המכבי" ו״הפועל"
כולל את כל הסעיפים הנוגעים לגורל

החשוב

ענף־הספורט

ביותר

בארץ.

אחרי משא־ומתן
קרובות נדמה היה׳

תל־אביב,
ובעל המקום השג' ממחוז
ובכן  4קבוצות ,ילחמו אחרי כן בליגה
ארצית .הזוכה בתחרות זו מקבל את
התואר ״אלוף  1941/42של ההתאחדות

׳ממושך׳ שלעתים
כי עומד להפסק,

מצאו סוף־סוף .מרכזי "מכבי" ר״הפועל"

על־ידי באי־כחם בסיס ,שיאפשר בעתיד
פעולה משותפת לכל הארגונים .אחרי
שנה של פילוג׳ בה צעדו אךגוני הת 
אחדות כדור־הרגל בשני ■מחנות מפו 
רדים ,תתחיל שוב פעולה ספורט“בית

דות לכדור רגל.
זו הפעם הראשונה בדברי ימי כדור־
הרגל הארצישראלי שתנועת בית״ר קב 
לה את נציגה בהתאחדות .במלים .אח 
דות  :י הכל נקבע ועובד בתשומת לב
מרובה — ועכשיו רק נשאלת השאלה:

במוזה תל-אכיב
תל־

ישתתפו אגודות אלו:
אביב ,הפועל ת״א׳ בית״ר
הכח
ת״א ,דגל ציון ת״א ,מכבי*-
פתח
תקוה ,מכב ,נס־ציונה ,הפיעל הרצליה,
הפועל ראשון־לציון ,מכבי ראשון לצ 
יץ ,מכבי רחובות׳ הפועל פתח־תקוה,

הפשרה

בעבודתה הת 

כלכל פשרה ,יש לקויים גם לזו ש 

הושגה כעת .ראש*ת כל .היא נעשתה
לפי הצרכים והדרישות של שתי הקבו 
צות הגדולות שבהתאחדות ,ואילו האר 

למעלה ■משנה נמשך הסכסוך החמור
בספורט כדור-הרגל .למעלה משנה לא
התקדמנו בספורט זה ,ולא עוד׳ אלא
שהיו ניכרים גם סימני יר־דה .ואולי

הפועל רמת־גן וקבוצה־ ערבית מיפו.

יחד עם הקבוצות העברי־ת
שלש קבוצות גדולות ערביות.

ספח;!

■מם של אותם הארגונים .אך עוד ימשך
זמן מה ,עד שיירפאו הפצעים ,בהם

לתחרויות חשובות ■*ותר ממאות אחדות.
ועכשיו נחוץ יהיה שוב לרכוש את אדר
דת .הקהל בשביל הספורט היפה הזה.
■ לא עכשיו• הזמן לחקור אחרי : 1אש
מים •בסכסוך זה ובתוצאותי? העיקר,
שחתימת ההסכם שמה קץ
1למצב זה.
אנו עומדים כעת לפני תפקיד קשר.
ואחראי מאד — לבנות מחדש את כדיוי-
 .הרגל הארצ-שראלי .יש ל:נצל את כל
הכחית העומדים לרשותנו :כשביל מטרה
זאת .ויש גם כמה בעיי■ חשיבות העומ 
דות על הפרק והטעונות פתרון .ק ודם
כל ,צריכה ההנהלה החדשה של הה ת

אחד־ת להנהיג משמעת ת׳ זירה בשו״ות
הספורט .יש צורך לדאי :שינהיגו את
ספורט כדור הרגל בבתי הספד בארץ־
ישראל• .ש גם לעשות פעולה גדילה
לשם הקמת מגרשים שיאפשר* התפת־
חלת נורמלית של הספרט הזה ,אלה
הים התפקידים העומדים לפגי ההתאח־

דות לאחר חתימת ההסכם ,חוץ מהעבו 
דה הרגילה בהנהלת משחקי הל־־גה וה 

גביע הארצישראלי.

א .אל.

ב •ן

שני

האגודה נבחר ■מר יצחק ציזלינג׳ ששימש
כבר במשך תקופה■ של ■. 10שנים (עד
שנת  )1938כיו״ר האגודה התל־אביבית.

המרכזים

מקיף

1

בי״ ו״הפועל״ .יהיה ,איפוא ,במזכירות!,
בועדת הליגה ,בועדה התכופה וכר׳ ופר')
מספר שווה של באי־כח "מכבי" ו״הפד־ ן
על" :אין כאן שנוי לגבי המצב הקודם.

יתר

התפקידים

חולקו

עתיד"

סדור ספורטיבי חד׳ש
בהתחשב עם שעת חירום נעשתה
חלוקה חדשה של הליגה .אם עד עכשיו
נערכו תחרויות הליגה הראשונה כסדרה.
אחת ,הרי מעתה ילחמ* בשלשה מ 

טכני; א .שטטנר — ב״כ מחלקת הכדו 

רגל ; ח .ברגר — ב״כ סניף הצפין; ש.
כספי — תפקידים מיוחדים.
ועדה כספית — הפנר׳ סגל .סהרוב.

ועדת גיוס — דוד אלמגור (יו״ח׳ כהניב׳

תל־אביב

ביקרה השבת בירושלים

טיבית היה הכרח להורידי מהמגרש.

לון הזה .הפעם חסר בשורותיה המגין
I
המצוין וירגובסקי .הצטיין פפי.

פתיחת עוגת הכדורגל בג
.,הפועל" ת״א פותח את עונת הכדור־
רגל ביום השבת הקרובה ה־ 30לאוגוסט

בתחרות ידידותית נגד קבוצה צבאית
ממצרים .המשחק יתקיים על המגרש
דמתוקן בשכונת מונטיפוירי -הקבוצה
האנגלית ניצחה עד כה את כל יריביה
במצרים -,לכן יש ’1צפות למשחק ער
ומעניין.

משחקי כדוו-רגל ןןל גביע אירלמן
"מכבי" נוער חיפח  -מכבי הנבלה
)0:2( 0:5

א .כספי (יו״ר) ,ד .ליצקי .יעי־ה רפואית
— ד״ר שטם׳ אנגל ,ברנט׳ שפירא .ועדת
■נשפים — .סגל ,פופובסקי ,ש .כספי.

= מעיו האינדיאנים
24

ft

מת״ר נועד היפה—קבוצת ה:טו־נט־ש
0:0

בגיל ה־ 20לחייו נקטף באופן פת 
אומי חח׳ יצחק איטר ז״ל .הא היה חבר
מסור במחלקת כדור־סל של מכבי ת״א
וחבר פעיל ל״פלוגה 12״ של מכבי־
הצעיר תל־אביב .הצטרף לשורות המכב•
בהיותו בן  11ועד יומו האחרון היה נח 
שב לאחד השחקנים הטובים והמסורים
של .סליגה 12״.
יהי זכרו ברוך.

— הזדרז ,השריף׳ בטרם ישא המות
את שללך מפניך'.לפני שאצא מן העולם
רוצה אני ■להגיד לך׳ ■שפייסון יפרננדו
הם היו המתנקשים בבני גליסון.

מעבר להרים ונקיקים ,־שם יחכו בביתה
של ■המכסיקנית דולורם׳ ■מוסתרים ובטו 
חים •מפני רודפים ואנשי החוק ,עד ש 
ימצאו דרך לגבות את דמי פריץ הבערה.

פזורות לתמונה שלמה .קיד רייט סיפר׳
שאלן הרפורד׳ בת־אחווד של הארדרס

— עוד ■מעט

סמיילס

ופרננדי ,הסתלקו עם הנערה ובפחדנותם
השפלה השאירו את הבחורים המסכנים
תקועים בצרה ,ירה א^ קליי אל קלינס
וזה החזיר לו כדור אל חזהו .אוי׳ בין
מנוולים כאלה בליתי את שניתי ובסוף
התעלל בי הגורל! — נאנק סמיילס ש 
נזכר שוב
לא בידו.

ראלף

באסונו■ ,שרוצח
ניסה

לנחמו

אחיו

ואחר

עבר

נהרג

אל

הדבר המענין אותו ביותר:

— אי-ל• יש לך איזה מי-שג ,לאן יכלו
שלשת הלסטים לפיית עם •הנערה? כי
אנחנו נרדוף אחריהם ,כדי להצילה

במהרה .י
— כן׳ סבורני שאוב־ 1להגיד  ,לכם
יךיוק — השיב סמיילס — .הואי“ וכל
הזמן היתה ׳מטרתי לנגד עיני ,ילא :הזנח 
תי אף רגע להתחקות על דבריהם יהלי-
כותיהם .של אנשי ■הכנופיה ,אולי• אשמע
א־ אראה משהו׳ שיוליכני ■בעקבות רצח
אח* .בימים האחרונים ,כשהופעתך ,ראלף.
גל־סין ,סיכנה את ■מעמדה של ■הכנופיה
יותר ויותר׳ שוחחו שלשת הפושעים ה 
ארורים על מה שיעשו במקרה .שיוכרחו
לברוח .התכנית'היתר׳ של קלינס^-.א

— תכנית
קנאולס.

שטנית

למדי!

—

קרא

י

האמתי ,צעקה■ בפני הארדרס המדומה.
שדודה היה חסר שתי אצבעות בידו
ה־מגית ,יסמיילס מספר כעת על שלד בעל
סימן זה ,של איש שלפ־ ■השערת* נרצח

ראלף

*נקבר בידי האב קייסטון ...קרוב׳ איפוא׳
לודאי׳ שהשלד הזה ה-א של הארדרס
האמתי׳ ובדיקת השלד יכולה להביא תו

— סלט ואלס׳ זהו קן־ליסטים אמתי.
■מכיר אני את המקום .זר נעלם שם ב 

עלת רבה לביריר העדן .אך כעת אין

— ואנחנו נכשילנה! — קרא

אחריו.

קלות ,כמו •מחט בערימת שחת —
■הזהירם סמיילס .פתאום חבט על מצחו:
— הוי ,אלי ,הנני נעשה •שכחן .ישי לי
עוד הודעה בשבילכם׳ שבודאי תמצאי
בה ענין .בפקודתו של אות’ פושע ,ש 
קרא לעצמו הארדרס׳ הוכרח קלינס לגנוב
שלד של מת׳ שהגליסונים מצא*הו ליד

מעין־האינדיאנים .אמנם ביצע את הגנק
בה כפי שנצטווה ,אבל לא ■בדיוק בכל
■הפרטים .אותו הארדרס המדומה הטיל
עליו להשליך את השלך לתוך בקיע־סלע
■עמוק שאי־אפשר לגשת אליו .,והוא׳
קלינס ,לא עשה כך ,אלא הסתירו ב־
׳מקום אחר. ,בנקיק סלע בקרבת הבקתה
■הזאת .ואני■ ,שעקבתי אחרי כל מעשי
קלינס■ ,מצאתי את השלד במקום־מסתירו
החדש ,ארוז' יפה בבד־אוהל .כפי _ שעלה
■בידי לקבוע ,היה האיש בעל השלד הזה
חסר־ בחייו י שתי .־אן3בזרת בידו .היימנית.

המשחק התחיל בהתקפה נמרצת מצד
"מכבי" “רושלים ואמנון מנצל כמה הז 
דמנויות יפות ומעלה את התוצאות ל 
ס— ,3אבל אז באה התקפה חזקה מצד
"עתיד" והיא מצליחה להעלות את ה־
תיצא-ת ל־ 18—9והמחצית נגמרת ב־
 20—33לטובת "עתיד" .הירושלמים הת 

עורר• במחצ־ת ■השניה והתקיפו נמר 
צות את סל היריב ,אולם הרבה הזדמ 
נויות על יד הסל מחמיצים יעקב ואר 
אלי ,ושני רגע״ם לפני סוף המשחק
הג־ע המצב ל־ .56—45קבוצת ,,עתיד"
עוזבת את המגרש לפני הסיום הרגיל

— ההתחרויות שבהן נוכחתי הוכ״דו
*• שאץ עדיין .נאמנות בביצוען .יש
ימיפיעים נערים בגיל בלתי מתאים ל 
התחרות זי או אחרת .ישל הפסיק מנהג
זה .יש לקבוע חוק כמנהג אירופה; כל
אחד

בריכית.
■־ -מה" שיטתך באימון דישחיה?
— למוד אינדיבידואלי בעזרת מכ 
שירים ,קרשים וחבלים יכו׳ ובמשך 10
שעורים תלמידי יודע לשחות • תביא
העובדה של פתח־תקוה והצלחתה ב־
שח*ה (בין הנוער׳ כמובן) ותעיד על
אמיתות ההנחה שלי — אמר לי ברקר.
— מהי הגיל הנוח ללימוד השחיה?
— בני  15—9שנה לומדים לשהות

ילהפוך ענף זה לספ״רט מרכזי כא״ץ־.
אז תבוא ההתפתחות המתאימה לעם די'

שוכן על ח׳־ף ימים.
בלב

הנו •רה ברקר ■מסור לרעיונו
ונפש .היא נמצא בבריכה מעלות הי־"הר
!•עד שקיעתה .אין לפקפק שהתמ-ה :זו

באופן מצויין .אני ■הקניתי את ת*רת
ד.שח-ה בפ״ת ל* 500ילד במשך  4השנים
•מאני פע-ל כאן .הנני משוכנע שיש בין

תשא פרי.
ברומניה — ארץ מוצאו — היה -כן
שחיה למרחקים ’בינ״ניים במחוזות • ח-
מרכזיים של אותה ארץ .עתה הנו ב
העמידה •׳מתמסר אך ורק להדרכה.

שלנו.

י

הראשי ואישתו גב׳ מקפרסון׳ שחלקו את

ft

לספטמבר בירושלים.
זה היא המרוץ השנתי השמיני לפי

מספרד .הדרך היא  7קל״מ בערך ונמשכת
מבית ימק״א עד למקור חיים וחזרה .מכה
מפורטת אפשר לקבל אצל מנהל המחלקה

)!0:17( 20:33

הספורטיבית שעל יד ימק״א .ההשתתפות
פתיחה לקלובים ,אגודות׳ מהלקות ממ 
שלתיות׳ בתי־ספר׳ צבא׳ היל־התערפה

ספורט הכדור-סל הנו היחידי שאינו

שובת כלל .מדי שבוע ושבוע נערכים
משחקים יד־דותיים ועל גביע "מסדה"
שסודרו על ידי ועד מחלקת כדור סל
של מכבי ת״א.
השבוע התקיים משחק מענין בין
שתי הקבוצות הנ״ל .המכבים אחרי ש 
נצחו את הקבוצה החזקה ברית המכבים־
עתיד" ת״א בשבוע שעבר ,במשחק יד-
דותי ,הופיעו זהפעם בהרכב מלא (יש

ההתחרות וזנ״ל דיתק-מה בי-ם הש 
בת ב״אולם; הגבורות" ב־רושלים ,בנוכ
חות קהל רב בלז־^ת הערב־ באדר לקוי.
בקבוצת האורטודוקסים ה־פ־ע* שנים
משחקני ימק״א ואחד ג-ב׳ האימנים.
יש לציין כי קבוצה זי ככק־-ה האח 
רון בתל־אביב נצחה את קכיצת המכב•
ת״א בהפרש גד־ל של נקודות.

מהלך המשחק:
ה מיש ח ק הזה לא עמד על הגיבה
כפי שקוו מראש; המקום הצר עזר לקב׳
האורטודוקסים ,הידועים *iz׳/nj׳>;■< L
חם" והקשה על שחקני "עתיד" 7פתח
משחק קומבינציוני *פה: .ררד גם לפי
זה כי רב' מאד ה״פאולים׳
המחצית הראשעה של המשחק
תה חלשה מאד ונגמרה בהבדל קטן של

נקידות לטובת "עתיד׳ ת״א .עם התח־
לת המחצית השניה פתח• חבר* קבוצת
.,עתיד" במשחק יכה ומל־כד וחרדות
לקומבינציות של שחקניה מסימת את
ב־ 17:30לט־בתד.
מר אבשלום ממכבי ירושלים,

טוב.

לציין שבשבוע שעבר הופיעו רק שני
שחקנים ממכבי א׳) .המשחק הבא ב־ן
שתי הקבוצות על גמר גביע ׳מסדה"
יתקיים בשבוע הבא או בעוד שביעיים.

רושמות רצים יחידים.
I
ההכנה למרוץ רבה בחוגי הצבא
משטרה וגם בימק״א וב״הפועל" .ה׳ קורט
בנימין מכין גם קביצת גפירים למרוץ.
בעניני ההרשמה צריך לפנית למנהל
הספורט של ימק״א.

אחד

כוני למסחר בתוצאות  .0:5אחרי הפסקה
קצרה מתחילים המכבים בהתקפות לסל
היריב רזיכים על ידי פדרמן בסלים ה 
שכבר התעייפי
ראשונים .התלמידים
מסיבת חוסר שחקנים לא יכלו להראית
משחק כבהתחלה ,והמכבים ניצלו את כל

התוצאות.
מרגישים
יורד לסל
ידי הש־

לישיה ■פליישר ,רודן ופדרמן כלבשים
סל אחרי סל .הצטיינו ממכבי ת״א ו ו 
מל צ י,
זין ,פרידמן ומזרחי; וממסהר
שאלתיאל ואלדובי.

א .ה;-

בתור חבר כנופית קלינס א־ן אני חשוד

חייב ל 

כפר עליהם — אמר האיש בחיוך
— אולרייט! אעשה בך את
— השיב ■השריף וררשיט לו את
— אני מ*דה לך — השיב
ונאנח בתקלה אנחה עמוקה׳

מדוכא•
דינסיון!
ידו.
סמיילס
נשמעת 1

בקול.

השר־ף נתן הוראות לאנש־ו של
ראלף ,שישארו לעת .עתה בבקתה לטפל
בשודדים_הפצועים ילשמור עליהם לבל
יברהו ,ישאחד מהם ירכב ללין להזמין
את המשטרה ,שתבוא .לקחת לרשותה
את הבית רשוכביו׳ ואחר יצאה השיירה
הקטנה לדרך־ההרפתקאות עם חשכה.

הפסק .היא נצחה גם ביחד עם גב׳ פ■
ליפס במשחקי הזוגות לגברות יקבללה
י
את גביע מלצ׳ט.
גם במשחקי היחידות ניצחה בסוף
את גב׳ פיליפם.
הקבוצה הזו שיכלה השנה את אחת
מהמשחקות הטובות שלה׳ גב׳ קילסן,

גביע כאדר־אוהן .דמי ההרשמה — 250
מא״י לקבוצה *־ 100מא״י לקב-צ־ת ש 

איטר ז״ל שנפטר בדמי ימע בשבוע
שעבר ,ואחר הומשך המשחק .חמשת
הרגעיים הראשונים היו לטובת בי״ס תי 

את התנגד־ת המסחריים .מכבי
היריב בקומבינציות יפות ועל

נצחונותיה של הגב׳ מורי
הגב׳ מורי יצאה ביד רמה מהמשחקים
בנצחה יחד עם קנדל במשחקים מעורבים
וקבלה את גביע הגברת צ׳רצ׳יל .על
•הגביע חזה משחקים כבר  21ש:ה בלי

שמתה לפני כמה

ח דש'ם.

הפסדו ש; הוגן
הסנסציה .של המשחקים
של אירל במשחקי יחידים על
הידוע של הספירט קלוב׳ הוגן
סאטים .המשחקים עמדו על הגובה׳ ב 
I

לזכר חבר ■מחלקת כדור־סל ,חח׳ יצחק

ההזדמנויות כדי להעלות את
אחרי ההפסקה כמעט שלא

הגביעים למנצחים.

ומשטרה .כל קבוצה מהוה  8—5רצים׳
רק חמשת הראשונים באים בחשב׳ץ ה 
סופי .אם אין לקלוב אפשרות לאסוף
 5אנשים לפחות׳ יכול הוא לרשום מש 
תתפים יחידים .הקבוצה שתנצח תקבל'
את גביע קיטרוטש׳ •מושל מחוז ירושלים.
המנצח היחידי של המרוץ יקבל את

שתי הקבוצות הופיעו בהרכב הבא:
מכבי ת״א :רוזין ,פדרמן ,פליישר; יר־
מ־הו; ברוך; שמרלינג; מזרחי; קוקה.
בי״ס למסחר :מלצר; שאלת־אל; מגריזו.
אלדובי; בכר.
שפט־ :לוקשין והעליון.
המשחק נפסק בהתחלה לרגע

ווי•׳?"‘
• wlיון

ב־ 27לספטמבר מרוץ הסתיו בירושלם
מרוץ הסתיו המאורגן על ידי ימק״א׳

מכבי ת״א _ ניגרי ני״פ תידד

למסחר ,תל-אניב

יזהה

את

גילו

ע״י

פספורט

א•

תוספת בריאות ועונג.
— ומד הגורם לעיכוב התפתחות זו י
— חוסי מדריכים מוכשרים ותוסר

בספטמבר.
יש רק לאחל׳ כי מנהלי ההתאחדות
השג־אית
בעלי האחריות ,ילמדו מן
שנעשו ושיתמסרו לעבודה פרודוקטיב־ת

ברית המכבי עתיד ת״א -
הא)יריטןךןלןסיפ 17:35

המשחק
שפט

כה ספו״טיבית ,אלא גם חנוך טוב.

תעודה דימה .ההופעות הנן מועטית מאד
ומשתפי ת מעטים בלבד .יש לחייב את
כ -תלמידי בתי־הספר בלימוד ה ש ח■ ה

קבוצות אורח-ת (הצבא׳ וכו׳) .יש ,א 
פוא ,לחש־ב על תנועת גדולה בכדורגל

למרות יסשופט הזמן ושופט ,המשחק,
החליטו שנשארו עוד  2דקות לגמר.

אותם מן העבודה ,ומכאן מקור ההתנק 
שויות בבני־גליסץ .האוליך אתכם אל

הכחולה׳ כדי לסחוט תמורתה דמי־פדיון
בסכום גדול .למקום ■מקלט בחרו• להם
את הכפר סלט ואלס ,קן נדח של פושעים

לשריף.

מחוזות.

שהילדים מקבלים בבריכה לא רק הדר 

שכבר הודענו עליו ,יתקיים בשבת ,ה־27

נזרקה בשערותיו.
— יש כמה מעשים׳ שאד

במוח* של השריף קנאולם׳ המאומן
בהתרת פקעית של תעלומות־פשעים,
נצטרפו במהירית־הבזק כל הנק-דית ה 

—

שרות

בשני

בץ שגי
ב׳ .מכיון

ארצישראלי

משותפת לטובת הספ׳־רט

יש ל• יסוד לשער ,שקייסטון רצח את
אותד ליד מעין־
הזה יקבר
האיש
האינדיאנים .וכשהגליסונים ד׳תחילו ח*פ־
ריס שם׳ נעשה הענין .מסוכן בשבילו
ולכן שכר את הכרפיה של קלינס למנוע

אל קליי ,שעל פניו בבר נראו אותות
הסוף הקרוב ■מאד׳ חרחר בקול צרוד:

כשקלינס,

אביב והסב״בה ,אשר ילחמו לפי האפ־

בעיניהם ואני גם יודע את •מקום ביתה
של המכסיקנית.
זמן ממ*שך השהה השריף את עינ־ו
הבוחנות על פני האיש הגוץ ששיבה

הציע לקחת עמהם את הנערה ,שלדבריו
היא היורשת החוקית של חית הצפ׳יר

פייסון

הפחות,

בשביל

אגודות

תל■

נמשך כ־ 7חדשים ויותר והשהיה וה 
רחיצה במים בימים ארוכים אלה היא

בבת אחת עם תחרויות הליגה ,יאולי
ג׳ם שבוע לפני זה ,יתח־ו "הגביע הארצ־
ישראלי" שבו ישתתפו לא רק חברי
התאגדות לכדורגל הא״י ,כי אס גם

I i

השלד ?

ושכב על צדו באפיסת הכיחות.

לכל

זה,

מן

ההכרח

ליצור

ליגה

*.ייייז<
י*-

;)7:15

"מכבי" ירושלים סובל ■מחוסר אמו־
נים וחוסר מאמן מוכשר .הפעם ראינו
;,
הקביצה ,שהצליחה בעו 
צל של אותה'
זה יצא
נת החורף בבל משחקיה .אדי
לטובה לקבוצה ,שמנהליה •למדו מהכש־

■משחק יפיח מצד "מכבי" נוער היפה.
את השערים הבקיעו :רוזנצוריי,)2( :
שולדנפריי •מרדכי ובצלאל.

ותצא נשמתו — להש

ג׳,

רוב ומרחוק .הרוח החיה בקבוצה הוא
שלום ,אולם לרגל התנהגות בלתי־ספור־

■וין .ועדת ארגון — פופיבסקי (יי"*•)׳
וין ,אלימגור .ועדת הבית — א .כספי
ויו׳• ר) ,פופובסקי׳ וין .ועדד רק כלת —

מחוזות בתח־

ביניהם לתואר אלוף העמק והגלל^ __

קביצת "ברית ■מכבים־עתיד" היא חזקה
ובעלת מרץ .בקבוצה זו שוררת הבנה
הדדית וכל אחד מחלקיה פועל .הטוב
ביניהם הוא יהודה׳ היודע לקלוע מק־

זות :תל־אביב והסביבה׳ חיפה ,ירוש 
המחוז" ת
לים .מנצחי שלש הליגות

!מו״מ כדי שיחזרו מהתפטר״תם.

הפו־

קבוצות

בשביל הנוער הארצישראלי .הקיץ כאן

שבמקום שלש הקבוצות ה-ירדות תע 
לה רק קבוצה אחת ,הרי ישתתפו בל 
גה  '1942/43רק ק! קב־יצות׳ והמספר
הזה מתאים גם יותר לצו־כ• האיידות.

רויות הליגה .המנצחים במחוזות ילחמו

והתחרתה שם עם "מכבי" המקומי .ה 
משחק נערך ב״אולם הגבורות" בחצר
בי-ה״ם למל יעורר ענין רב בין חוגי
הספירט הירושלמי .התוצאות הסופיות
היו  45 : 56לטובת התל־אביביים .יש
להצטער על כך שהם הפסיקו את התח 
רות שתי דקית לפני המועד הנכון.

והנוצריות עם זכות דעה מיעצת.

פובסקי—מזכיר הפנים וראש ועדת האר 
גון ; א .ד׳פנר — גזבר; דוד אלמנור —
■מפקד המכבי־הצעיר; חיים וין — מנהל

"

ביח-ד

על‘• ,לחמו בשנים־שלשה

קבוצת הכדור סל של "ברית מכבים

בא-־־כח "מכבי" ו״הפועל" גם אחד־אחד
■מבאייכח בית״ר ,האגודות המישלמיות

כדלקמן:

»•■»*>*

ירית מסייס־עתיך" ת״א -
)20:33( 45:56
מ::י

אחרת היא בהנהלת ד־׳התאגדית אשר
בה •היו בעתיד נוסף למספר שוה של

שני חברי והועד ,מר דניאל א
(יו״ר האגודה לשעבר) ועוה״י ו-
הגישו את התפטרותם והיעד לא
אותה .וכפי שמוסרים לנו מתג“ ל

תבחר
מנצחי

על־ידי משחק־מבחן
המחוזות של הליגה

שני נצחונות ל״ברית־המכבים עתיד
ת״א בירושלים בכדור־סל

■מבחינה ראשונה הובטח עיקרון ה־ •
שויון (פאריטי) בכל המוסדות בין "מכ־ ן

ישראל סחרוב — סגן יו״ר; א .פו־

ישתתפו כל איתן
חלק בליגה העירו־

אביב והסביבה שלש הקבוצות האחרו 
נות לליגה השניה ,ואילו קבוצה אחת
של ליגה ב׳ תעלה לליגה א׳ .קבוצה זו

>1j 1

הקבוצות׳
נית .אלה הן קבוצות עבריות ,ערביות,
אנגליות ,ארמניות וכו׳ .יוצא׳ איפוא,

יצחק ?יזילינג -
יו״ר אגודת "מכבי" תל־אביב
בישיבה הראשונה של _ ועד "מכבי"
ת״א׳ שנבחר באספה הכללית ׳האחרונה,
חולקו התפקידים בין החברים .ליו״ר

ישתתפו

חלופי הדרגות

המ

באחת תשחקנה האגודות מהשרון הדרו 
מי ,בשניה מן השומרון .בקבוצה הרא 
שונה יש לחשוב על השתתפותם של:
מכבי גדרה ,הפועל רחובות ,הכח רא־
שון־לציון ,אגד תל־אביב ,התח־ה ת״א
מכבי רמת־גן׳ הכח פתח־תק־ד׳ ועוד .ב 
מחוז השומרון תמצאנה .הקבוצות הב 
אות :מכבי והפועל חדרה ,מכבי ,הפועל
ובית״ר נתניה ,מכבי הרצליה׳ הפועל
רעננה ,מכבי והפועל כפר־סבא.

מלבד
שלקחו

ההרכב

מחימר מקום במימיה.
לשאלתי הראשונה אמר:
— משחיה הוא הספורט האידיאלי

לכי שעה הוגבל• חלופי הדרגית בזה,
כי בסוף עונת  1941/42ירדו במח-ז תל־

הליגה השדה תחולק לשתי קבוצ*ת.

האגודות אך לפ ,שעה לא נקבע מספרן.
כנראה ,שלא ישתתף "הפועל" חיפה■
כי קבל חופש לשנה מתחרויות הל־גה.

העיקר הוא ש־תופם הספורטיבי ,ובני 
'דון זה כל הארגונים 'מפיקים תיעלת ■מ 
כריתת השלום׳ כי רק בתנאים נורמליים
של ההתאחדות לכדור־הרגל הובטח קיו־

ה־כה ספורט זה.
ההסכם שנחתם

כי למחוז ירושלים •היה
גוון ביותר מכל המחוזות.

כמהו!  32Tרשות להשתתפות לכל

גונים האחרים קופחו ־במדה ידועה בנ 
גע לשיתופם במוסדות המנהלים .אבל

עוד יותר חשובה העובדה שמחמת ה 
סכסוך הזה איבדנו במשך השנה את
הקהל שלנו .היו זמנים ,כשהיו בא-ם
למשחקי הליגה אלפי איש .אבל במ 
שך השנה האחרונה לא היו באים אפילו

לכדורגל" .י

הא״י

אחידה.

קינה.

•

אצל ילדינו משמעת מופת־ת.ההפך הגמור
מההתנהגות בבית־-חםפר .נוכחתי לדעת

סביבו כששים־שבעים נער ונערה .רבים
"נחים" על הספסלים שמסביב לבריכה

נקבעו המספרים והשמות של האגו 
דות הנכנסות לליגות א׳ רב /וגם ׳מספר
החברים מכל ■מרכז במוסדות ההתאח 

מתי תתחיל ההתאחדות

ילדינו חומר ■מצויין ■לפיתוח ספירט זה.
ועוד פיט מענין :כאן ,בבריכה■ מתגלית

יהוד משחקי חצי״הגמר.

ואלו הן ■התוצאות
גביע לוק ליחידיש:
אירל ניצח את הוגן 4—6׳ .4—6

גביע גב׳ נאשאשיבי ליחידות:

האליפות הפנימית של הספורט קרוב
הירושלמי
 21שנה ■לקיום האגודה

גב׳ מורי שהפסידה את הסאט הרא 
שון  6—4והשני היה  ,2—2ניצחה אחרי
שגב׳ פיליפם ויתרה לה.

השבוע התקיימו על מגרשי הטניס
האליפרות
של הספורט קליב מירושלמי ז...
הפנימ״ות שלו בטניס .הקלוב הזה ה ■א

גביע גכרת־וינסטון צ׳רצ׳יל
לזוגות מעורבים:

החלוץ בענף הטניס בארץ וקיים כבר 21
שנה .הקלוב נפתח על ידי הגב׳ צ׳רצ׳יל•
•כנדבה גם את הגביע לזוגות מעורבים.

קנדל

נמצאים במצב קשה מאד .הוא האדם
היחידי בחבורתנו׳ שאינו חשוד בעיני
הודשביס ,חפשי להלך בכפר וגם לה־

כנס לבית המכסיקנית׳ וזהו שרות ■רב־
ערך מאד בשבילנו .באמת אינני יודע,
כיצד היינו יכולים לשחרר את הנערה
בלי עזרתי ,שכן בקרב י •גלוי לא היו
דחותיד ׳מספיקים נגד כל האספסוף של

הכפר הזה ,המאוחדים כולם
מלוכדת נגד אנשי־החוק .גם
של ההתחפשות היא האמצאה
תעלול נועז ,ואתה מסכן בו
אם תחיל הפרעה כל-שהיא.
— מי יתן והגעתי כבר לכך! — קרא
ראלף בקוצר־רוח .עצבנותו גדלה ערד
יותר ,כי ק*דם לכן כבר שמעו איזה ׳רחש
מן היער *חשבי ,שזהי קלו של סמיילם
בכנופיה
התחבולה
שלו .זהו
את חייך,

j
פנאי לכך.
י" ז
פרק
בשובו׳ ואחר־כך נשארה דממה ׳מאכזבת.
יהנה נשמעה צריחת לילית מתוך היער.

השיב ה
— כעת לא ,סמיילס!
בנוף הררי  .ללא דרך נמצא קן־
שריף — .רק אחרי שנציל את הבערה
— האלו ,זה הוא! — קרא ראלף
הפ-שעים סלט ואלס ,במורדו של הו*
מצפרני השודדים נטפל בזה .לבחור זה הה־יך מתחת לכפר לגיא עמיקה ותל-לה• ,קפץ לקום.
אחרי חמש דקות הגיע כררה־הזהב
צר מאד על הילד-ה המסכנה! וגם אני ומכיסה ממעל לכפר יער־ארנים אפל.
הג״ץ אל המדורה והניח חבילה ליד
•1א .:־כל לנוח בטרם יעלה הציד בידי! ביער זה תקעו השריף קנאולס ובני־
קדימה .ראלף גליסון! בחוץ מחכים ה  לדתו את מחניהם בתוך נקיק־סלע עמוק .ראי^ף:
— כך! אלה הם הבגדים של מכשפה
מסביב למדורה ,החבויה במעמקי ה 
סוסים .רכיבה ממושכת בהרים עומדת I
לפנינו! — קרא השריף וחבט על כתפו
מכסיקנית זו ,הנקראת סגיוריטה דולורם.
נקיק ואירה .אינו נראה החוצה ,ישבו
שפופים ארבעה אנשים' :השריף ושני בעמל רב עלה לי לגנבם ׳ממנה '.כעת
של ר^ילף.
בפנותם לצאת עצרה אותם קריאת שוטריו וראלף גליסון■ .השריף עישן ב  אינני חושש ערד שיתגלה לה חסרונם,
שלוה את מקטרתו ,ולעומתו ראלף היה כי רשלנית היא •מכדי׳ לשים עין על
סמיילס_ .
אכ-ל קוצר־רוח מהצפיה הממושכת לשו  חפציה ילשמרם בסדר.
— השריף קנאולס׳ קח־גא אותי את 
— ימתי נגש לפעולה ? — שאל
כם .יהא לכם צורך ותועלת בעזרתי ,כי בו של סמיילם ,שהיה צריך לחזור יעוד
אתמול מקן־הפושעים ,וגם הלילה עע ראלף בקוצר־ררח יוקד.
מכיר אני את סלט ואלם .זהי קן־הפישעים
— מחר ׳עם התחלת הדמדומים —
הגריע ביותר בכל מדינת יוטה .כל זר לא בא .ובינתיים מתענה אלן היקרה בידי
החוטפים הארורים והוא קרוב אליה ואיני השיב סמיילם .י
הנכנס .שמה׳ בודקים וב־חנים את כלו 
— יבכן עוד לילה ויום נאבד באקס*
תיו ולבו ,ואם אינו כשר בעיני אנשי יכל להושיעה .ומי יודע — •הביע את
המק-ה׳ לא ירניהר לצאת חי מכפרה .השש-תיי לשייף — ,איי1י תפסי השטנים מעשה? — זעף ראלף.

*גב׳ ׳מ-רי

ניצחו

י
את

נוסיבה

■*גב׳ פיליפם 2—6׳ .5—7

במשך שלשה ימים היו עשרת ■מגרשי
הטניס של הקלוב בפעולה שוקדת .קהל

רב ניכח בשעת ■משחקי הגמר ב־ 4ה־
קומפטיציות .בין הנוכחים היו המזכ-ו

גביע הלורד מלצ׳ט ?זוגות גברות:
גב׳ מורי וגב׳ פיליפס ניצחו את גב׳

סאונדרס וגב׳ מקאינס .2—6 ,2—6
■משחקי זוגות גברים טרם נגמרו,
אולם נצחונו של הדג קנדל יוגגי בט־ח.
*

י׳ *

I

שחקני הטניס של "מכבי" ודא
בתחרויות הארציות של "י .מ .ק .א".
בשבוע הבא מתחילים על מגרשי "י.
ק .א".

בירושלים

תחרייות ארציות

מ
בטניס׳ שזכות ההשתתפות בהן ניתנת אך
ורק לנתיני ארץ־ישראל.

התחרויות תערכנה בחסות של .ה .מ.
הנציב העליון ונערכים באופן מסורתי
זה  10פעמים .מטעם מחלקת הטניס של

— עלינו לחכות בסבלנות ולעשות
הללו את סמיילס והרגוה ,,ו*<וא מחכים ]
את הכל בחשבון .משגה אחד עלול להג־
לשוב*.
— א־נני מאמין בזה — השיב קנאולס שיל את כל פעולת השחרור — אמר
במנוד־ראש — .סמיילס הוא אדם זריז
במד-ה בלתי־מצויה .בלי עזרתו היינו

ויו

I

קבאולס.

— לא קשה להבין ,שעצם הופעתי
בכפר עוררה חשדות גדולים אצל שלשת

השודדים — הודיע סמיילס — .ביום ה 
ראשון התחקו על כל תנועותי ■בלי הרף,
ואילו ראו סימן חשוד כל־שהוא׳ היו
"מסדרים" אותי מיד .הן רצח בסלט
ואלס אינו מעורר כל תשומת־לב .רק

אחרי שהתידדתי עם אשה ■מכסיקנית זו׳
פגי החשדות .כך גם הצלחתי למצוא
רגע ללא שמירה ,לשוחח •עם השבויה
ולהפיח בה אומץ.
— האמרת לה׳ שאנו נמצאים כאן
כדי לשחררה? — שאל ראלף.
— עד כדי כך לא חטאתי נגד ה 
זהירות — השיב סמיילס — .כי העלמה
הרפורד ב־דאי לא היתה יכולה להסתיר
בהתנהג״תה את התקוה החזקה לגאולה

קרובה׳ והסנייריטה חדת־העינים בודאי
היתה מרגישה בכך .ואנו הרי ■מוכרחים
להמנע מכל מה שעלול לעורר חשד׳ כי
הרבה מאד נתון על כף־המאזנים.
— סמיילס צודק — אישר השריף׳
כתשובה להבעת האכזבה שנראתה על
פני ראלף — .היש לך עוד איזה היראות
בשבילנו?

— לא ,הכל נשאר כימדובר — השיב
סמיילס — .בזמן המדובר עליך להיות
בין העצים מאחורי הבית ולחכות לאות
שאתן לך .המשך הפעולות תלוי בהת 
פתחות •הדברים ברגע הסמוך ,והכל תלוי
בבחירת הרגע המתאים לגישתך לפעילה.
עוד פעם חזרו על כל פרטי תכנית
הפע-לה׳ ואחר נפרד סמיילס מהם 1־1חזור
אל הכפר׳ לבל ^יורר חשד בהעדרו
,

הממושך.
(עוד יבוא)

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

"מכבי" ת״א ישתתפו בתחרויות האלה
הגברים פינקלקראוט ופינקלשטיין וה 
גברות מ .קורנפלד ,ג• קורנפלד ,מינץ-
כהן וליפשיץ.
טופסי הרשמה להגיש למנהל האס“

פורט של ימק״א עד  27דנא.
המשחק הידידותי בין מכבי ת״א יה־
מ׳שטרה הבריטית לא התקיים השבת.

סגירת מגרשי הטניס ברחוב דיזכגיה
בתל אביב
כידוע קיימים זה שנים אחדות ליד

"בית המהנדסים" ברחוב דיזנגוף שני
מגרשי טניס ,בהם מתנהלים האמונים
בפיקוחו של מר לרפלד .כפ־ שמוסרים
לנו,נמכר השטח לאיש אחר ,העומד לב 
נת עליו בית גדול .משום כך יסגרו מ  
רשי הטניס האלה כעבור שבוע־ם.

דדיו
יום ראשון
ירושלים ( :1 — )668סרנדת "נגינת־
ליל זעירה"׳ ק( 225 .מוצרט) ,בבצוע התז־
בניצוחו שד
מורת הפילהרמונית בוינה,
ברונו ולטר .אלגרו ,רומנצה (אנדנטה); מנו־
אטו (אלגרטו) וטריאו; רונדו (אלגרו):1.20 .
"בינינו לבין עצמנ "...,שבועון לנשים ,בע 
ריכת ל־ליאן קורנפלד :1.30 .חדשות בצרפ
תית :1.45 .חדשות בעברית :2 .קטעים מתוך
האופרה ״לה טרוויאטה״ (״רדי) :2.15 .חד־
שית באנגלית :2.30 .תכנית ערבית :4.15
תכנית לצבא׳ מועברת מתחנת הרדיו הברי
טי ,ופרפראות מתחנת ירושלים :4.45 .פינת
הנוער העברית" :מדור הבול" מאת יהודית
בלום" — .יש קיל ויש עינה" מאת מ .קשתן.
" :5.15הסכת והשכל!"" :עברית כתקונה" ע״י
ראיבן סילמן ,מטעם יעד הלשון העירית- .־
"משורר ציוך תכנית מיקדשר .לרבי יחידה
הליי ,ליובל ה־ 800לעל־ת־ לארץ ישראל,
מוסברת ע״י ד״ר יהודה אבן־שמואל •מ־גשת
ע״י בן־ציון גטלר ,בהשתתפות עזרא אהרון,
לאה פורת ואפרים גולדשטיין !תוך שתוף
עם מחלקת החנוך •סל הועד הלאומי):5.45 .
חדשות לאוסטרלים :6 .תבנית ערבית:8.20 .
חדשות בצרפתית :8.45 .חדשות באנגלית.
 :9חדשות בעברית" :9.15 .מאורעות וסיכו־
מים"׳ מדור שבועי של שרות השדוד בארץ
(עברית)" :9.30 .השומרוני האחרון" ,מאת
דוד שמעונוביץ (הנעימה לי .אהרון) ,מושר
מפי זיגמונד ליהמן (בריטון); ליד הפסנתר:
אריה זקס :9.45 .טקס דתי לצבא :9.55 .תט-
צית החדשות באנגלית" :10 .מאורעות וסי 
כומים" ,מדור שבועי של שרות השדוד
בארץ (באנגלית) :10.15 .חדשות בטורקית.
 :10.30חדשות בערבית" :10.45 .דבר חיילים
.............................
לחיילים״.

xל״11.
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אתמול ערך הקבינט של וישי שתי

תל־אביב ,ירם
א׳ אץ״ תש״א 24.8.41 -
א׳

המוזיד

5

ישיבות ,בבוקר ואחר הצהרים .אחר כך
ערך ׳מר פושר ,שר הפנים ,מסבה לעתו־
נאים הצרפתים והזרים .היא מסר כמה
הצהרות בענינים פנימיים שתתפרסמנה
בבת אחת בשטח שנכבש ושלא־נכבש.
תחנות הרדיו הצרפתיות תשדרנה את
ההודעות הללו הערב׳ ההל -משעה שש.

מאיי

המו״ל :ם .עוזיאלי
האחראי :ח .לוינשטיין
המערכת :רענן  ,23טל4541/2 .
ההנהלה :יהודה הלוי  ,40סל4111 .
רפוס עזריאל ,רענן  ,22טל5377 .

ווישי מאבדת את חנה ׳
הוישאים מסוריה במרסייל
בעיני העם
אתמול בצהרים עגנו במרסיליה שלש
אניות שהביאו חזרה לצרפת חיילי וי 
שי מסוריה .על החוף חיכו להם קציני
צבא ,פקידי ממשלה וכוהני הדת.

"תקראו דמיעשי נניחז ,אך העש
יאמר אחרת״-,או«רת נערה צופת׳ת

לשו5מי וישי ■
ממשלת ווישי ■מאבדת ׳מיום ליום את

התקפת תגנו? םימושנקו אי37ד ,את הגרמנים מז תגבורת מסמנסן
ירדו גשמי הסתיו הראשונים -.מבצרי־לנינגרד במבצרי סינגפור -.אניות־אמויקה חוצות
מחזיתות לנינגרד וחומל את אזור הסכנה היפאני בירד לוולאדיווסטוק - .מטוסי המלחמה של ארה״ב בס .ס .ר.
רדיו מוסקבה שידר הלילה
את ההודעה הסובייטית הזאת:

בחצות

בות ,המגינות על לנינגרד ,מונעות בעד
כיבוש העיר בהתקפת בזק אחת .לקוי

•מהוריהם מסתובבים כצ׳ילים ערומים,
יחפים ורעבים .לא הצבא הגרמג‘ ואף לא

24

הצבא הרוסי מושיטים בל עזרה שהיא ל־
כללים אזרחים אלה• אפי-ו ע!רה רפו 
אי ר אינה ניתנת להם .אלפי יהידים

ב 23-בזי־וגוסט נמשכו הקרבות ל ההגנה של לנינגרד ישנו עומק של
אורח כל החדת .באופן !מיוחד היו ה
קרבות עזים בכיוונים קינגיספ סמו-
לנפק ,נובוגרד וארדפה .ב־ 21באוגוסט ■מומחים ,כאילי רק סינגפיר מבוצרת
קילומטר .והגרמנים נמצאים עוד במרחק
של  80קילומטר ׳מן העיר .נשמעה דעת

הופלו  19מטוסים גרמניים בקרבות .לני
.אבדו  17מטוסים".

על
יוכלו הגרמנים להשתלט על העיר■ .מצד

סופרנו המדיני כותב:
בסוף השבוע התשיעי למילחמת היט־
לר בססס״ר עבר הצבא האדום להתקפה,

נגדית בחזית המרכזית .חברי הימשלחת
הצבאית הבריטית יצאו ממוסקבה לחזית
סמולנסק׳ כדי לראות במו עיניהם את
פעולות הרוסים ואת הישגיהם .במשך
היום הראשון להתקפה הנגדית נכבשו

בחזרה  9כפרים בדרך וויאזמה—סמולנסק.
אחת הדיביזיות הסובייטיות התקדמה ב 
אופן זה עד כדי ׳עומק של  16קילומטר
ולרוחב של  5קילומטרים ביום אחד.
מאליו מובן ,כי גם הפעם פתחו כחות
מאויר בפעולות .התוצאות מוכיחית׳ כי
אמנם הייתה ידם של הרוסים על העליונה
בקו חזית זה לא רק ביבשה׳ אלא גם

באויר .בחפזון נאלצו הגרמנים להביא
תגבורת מחזית לנינגרד ומחדת הוטל.
אולם בינתיים ירד גשם כחזית סמו-
לנסק ,שלא פסק במשך כל הלילה .אבי
גשמי

הסתיו

יוסיפו

גם

לרדת

בשאר

חזיתות המזרח — יש לצפות לשיתוק
קרוב של ה״בליצקריג" כרוסיה׳ בין
טימושנקו

שהיירשל

יותר היטב ,מאשר לנינגרד.

על כל פנים יש להניח ,סי ההגנה
לנינגרד תהיה ממושכת ולא בנקל

ימשיך

בהתקפות

נגדיות ובין שיפסיקן.
המשך ההתקפה הנגדית של המרשל
ט״מושינקו בכיוון סמולנסק עלול לסכן

את האגה השמאלי של הצבא הגרמני
מזרחית מהומל .כי בפועל אין כרגע בכל

שני סבורים׳ כי הגרמנים לא יוכלו להיצל
מקרבנות גדולים ׳מאד בנסיונית לכביש
את בירת פטר הגדול .כי אחרת עלול
דבר זה להגדיל עוד יותר את פחד ה 
יפאנים

בעוד שבועיים עומדת להגיע האניה
האמריקנית הראשונה עם מטען בנזין
מארצית־הברית לוולאדיבוסטוק .פעמים

אחדות כבר הזהירה טוקיו מפני ■משלוח
עזרה צבאית אנגלוסכסית לססס״ר דרך
וולאדיבוסטוק .אבל בעינה עימדת ה 
שאלה  :כיצד יתנהגו היפאנים׳ כשהאניות
הראשונות של ארצות-׳הברית בדרך ל-
וולאדיבוסטוק תיכנסנה לתחומי המים,
שבין האיים של "ארץ השמש העולה"?
ארוכה היא דרך הספינות על פני
האוקיינוס השקט מקליפורניה לוולאדי־
בוסטוק .אבל קצרה ■מאד יבטוחה בהר־

של הנהי דנייפר .קשה להאמין ,שה
גרמנים יעיזו לעלות מהוטל ץ? מוס
קבה•

הדרך

א .ה.

האבירות חנודאות כקרב האוי-
האזרחית וביחור בין היהודים ב
 .הסובייטית בשטח מערכות ה
" — ימיםר העתון ■השבדי "אופטב-
בלאדט" פרטים אלה ■מפי סופרו הצבאי
אקסיל בועבגרין' החוסה בצל המפקדה
הצבאית

הזאת

בשבילם .מתקבל יותר על הדעת׳ כי
ינס‘ לנטות בכיוון מזרחי־דרומי׳ בכיוון
לחרקוב .הכל׳ כמובן׳ תלוי במידת ה 
התנגדות של הצבא האדום ובמזג האויר.

בות יהודים נהרגו במשך החודש הראשון.
עשרות ערים וכפרים ■למאית נהרסי לח-
לוטין באש התותחים של הנרמנים וה־

יותר

■מדי

מצבה של לנינגרד הוא רציני מאד
אבל פחות מסוכן ,מאשר ■תושבים רבים.
לנינגרד ■מבוצרת היטב .המצודית המרו

"בורסה שחורה" למסחר בוואלוטות ב־
שטח הכיבוש הגרמני בפולין .שער
דילר היה ,ירוד ביותר בחורף שעבר .ב־
שילמד מ־ 40ועד  50זהוב בעד
דלר .בעד מארק י גרמני משלמים ב־

■ריסים .הערים פינסק׳ ברבייביץ׳ ,ר;מאוכ־
לסות יהודים בעיקרם ,נחרב׳‘ כליל .רב  .הצהיר אמש
סיף ואמר:
בות אנשים מחוסרי' .דית ממלאים את
".אנו נמלא את רצונו בכל השטחים
הערים והשדות .גם א$פי ילדים שנת׳תמו
שהם נחוצים לטובת האינטרסים של
,המדינה .מדיניותה של איראן היתה וגם
תהיה מדיניות של נייטרליות •מוחלטת.
כבימי שלום כן בימי מלחמה היתה וגם
רדיו

טהראן.

הקריין הי-

תהיה מדינות השאח ׳מבוססת על ה 
שאיפה .לשפר .את תנאיה הסוציאליים

!• בעד ספור — "אורח נטה ללון" לש.
י .עגנון«
בעד שיר — כל שירי ח .נ .ביאליק,
שירי ש .טשרניחובסקי?
 3בעד רשימה תאורית — ספר החלוץ,
ספר עלית הנועויז
 .4בעד יומן — ספר הציונות כרך א/
״מלחמת היהודים לקיומם״ לא .רופי״ן!'
 .5תמונה (בצבעים או שרטוט פחם) —
"ירושלים טירה נמה" לשטיינהרד וש .שלום,
 12תחריטים לא .מ .ליליין.
ה) הזכות בידי המחלקה לעניני הבוער
להשתמש לצרכיה גם באותן העבודות שלא
תוכתרנה בפרסים.
ו) המשתתפים בהתחרות חייבים להגיש
את עבודותיהם למחלקה לעניני הנוער של
ההנהלה הציונית (ירושלים ,ת .ד )92 .לכל
המאוחר עד כ״ז באלול תש״א ( 19בספטמבר
 .)1941העבודות שתגענה לידי המחלקה אח
 Iרי תאריך זה לא תוקחנה בחשבון בחלוקת
הפרסים.

"הקוויסלינג" הרומני
בא על שכרו
לפי מברק מבוקרשט של סוכנות ה 
ידיעות הגרמנית הועלה הגנרל אנטו־
נסקו (הקויזלינג הרומני) לדרגת "מר־
של של רומניה".

נאסרו סוכנים נאציים
בביאנוס־איירס נאסרו אתמול  36עס 
קנים נאצים חשובים .הם נאשמים שמסרו
לשלטונות הגרמניים סכומים המגיעים
ל-ססס 1,100,פאזוס׳ שנאספו במגביות ב 
ארגנטינה כאילו לטובת
ולמטרות תרבותיות במקום.

מפעלי

חסד

תכניות בסוריה
לתשומת לב תושב* מפרץ חיפה

החל מ־ 1לאוגוסט ש .ו .אפשו להשיג את "הבוקר"
בקרית־ח״ם□ ,דית־ים ,קדית שגגואל,
.דאסקד א׳ ו\-׳
ע״

סכניני

בקרית

מוצקין

וביאליק

הגב׳ טסה ,קרית ביאליק ,רח׳ קרן הקימת 45
וה׳ פ .זליגט! ,קריית מוצקין ,רח׳ אושא .5

בטריפולי (סוריה) דנים כעת בתכנית
להמציא למקום ציוד טכני מלא׳ בכדי
להכפיל את תפוקת בית הזיקוק לנפט
חנ׳מצא בקצה צנור־הנפט (ממוסול)׳ ש 
מוצאו בטריפולי.
בדמשק דנים בתכנית לחמש
לשם עידוד החקלאות ,ביחוד
גידול הכותנה.

שנים
לשם

המתנדבים הספרדים חוזרים
ידיעה ■ממדריד ל״סוכבות האנטולית"
מוסרת כי  360חברים של הדיביזיה הכ 
חילה"׳ מן המתנדבים למלחמה ברוסיה

בצד הגרמנים ,חזרו באופן מפתיע למו 
לדתם.

ב נק
אנגלו״פלשת ינה
בעו־בון מוגבל
לונדון ,תל״אביב ,יפו ,ירושלים ,חיפה ,הדר הכרמל
טבריה,

צפת,

פתח״תקוה,

חדרה,

רחובות

□ל עסקי בנק בתבא־ם הבוהים □יותר

נד-הבית ואורחיו הפסיקו את משחה
הקלפים  —-כדי ללסת :בית-הסוהר
גם דרוויש רשיד דרוויש מכפר סרפנד
שחיה המארח׳ וגם ארבעת אורחיו ,שותפיו
למשחקי הקלפים :אחמד סלם׳ אחמד בזר,
מחמד דיב ועיסה דיאב — חמשתם הובאו
לדין ברחובות׳ הם וחבילות הקלפים ו־310
מיל שנמצאו על ידי השוטרים׳ בעת שה
ברצפת
שחקנים הספיקו להטמינם בחול,
הבית.
וכב׳ השופט
הנאשמים הודו באשמה,
שיטריט פסק לבעל הבית קנס של  3לא״י
(או חודש מאסר תמורתו) והשאר ,האחד
ל־ 2לא״י והשלשה הנותרים —  1)4כל אחד.
את הסכום שנמצא פקד כב׳ השופט להחרים
 fולמסרו לאוצר ממשלת ארץ־ישראל .שחקני
 kהקלפים סרבו לשלם את הקנס ובחרו לשבת
 .במאסר ( 10שבועות לכולם)- .

 ™,מוכיחים לנשור גשר מעל
יקס&
מדיניות איימו
שבין י.זו ודוח
י!
uuiiio
ויפאן
אמריקה
התהום
במזרח הדחוק .הנני כטוח !מאר
.... .............
............................־־
יותר
איך".
יודע עדיי!
יוקם ,אעפ״י שאינני

מטוס־וישי הופל בסיירה ליאונה
הבסיס הבריטי הקרוב לדאקאר

.פי שעון א״י וימשך  15רגעים.

אפריקה) .מטוסי "הריקן" רדפו אחריו
והכריחוהו להכנס לשמי היבשה .והפי 
לוה ‘.סמוך לכפר ניוטון׳ כשמנוע־ו אחו 

«•«

"אם תסגיר את מרטינוק
נגרש את הגרמנים ככוח"

"אם מימשלת ווישי תרשי* שגרמניה
תשתלט על מרטיניק א* איזה שטח צר 

פתי אחר השוכן בחצי הכדור המערבי,
נתפוס את אותו האי או את אותו השטח
ונחזיק בו ע״י כוח מזויין".

חיי המדינה

גופותיהם נמצאו שרופות.
הערת המערכת:
"גלאן -מארטין״ — זהו טיפוס אמרי 
קני ומטוסים ■מטיפוס זה נשארו בידי
ווישי אחר כניעתה.

"תהיה .לי ההזדמנות לראות

הסנטור דיאמריקני קינולי׳ ראש ועדת
בניו־יורק
הצהיר
החיף של הסינט׳
אתמול:

ולהוציאה

זים להבות .איש ׳מן הטייסים *1א ניצל.

הדוכס מקנט הגיע לניריורק
הדוכס מקנט׳ שהגיע מאישווה (באו 
נטריו) לניו־יורק אתמול :נתקבל בתשו׳
אות־חן ע״י המון של קרוב ל־ 4000איש
ותוך חיוך על שפתיו לחץ את ידי הא -
שים והפקידים שבאו לברכו בנמל הא־
ויר הניו-יורקי.
ראש העיר מר לה-גרדיה הביע "את
הערצת העם של ניחיורק על התנהגות
הגבורה והאומץ של עם׳ בריטניה בקר
ההגנה נגד ההתקפה על התרבות המער־

»ני העט האיראני מיונו סביב הש
״כל האומה מלוכדת סביב השאח״ —

ולאחר הפגישה הצהיר בפני העתונאים:

יינוס השקט ,אך לא באר לידי הסכמים.
ה״טיימם" מספר מפי קצין צרפתי
״שוחחנו לא .כדיפלומטים ,אלא כבני
גבוה שנצטרף בימים האחרונים לדי־גול,
אדם המתאמצ-ם למצוא לחלוקי דעות י שקיים קרע עמוק בין ה׳ממיי׳לה לבין
חשובים את הפתרונות שיתנו סיפוק ל-
׳העם הצרפתי .על כל קירות דבתים ב 
שני י׳צדדים גם יחד".
את הכתובת:
למצוא
אפשר
צרפת
״הלאה דרלן •״ כי הקהל יודע ,שהגרמנים
בחרו בדרלן בתור יורשו של לאוואל.
אשר למ׳רשל פטן ,הרי רואים אותו

זימה האמריקאית ביום ב׳ הבא,
.יום הפועל האמריקאי .סבורים,
:י הנאום יתחיל ב־ 8.45בערב

כלפי וישי

של

הציר היפאני בארה׳־ב ,האדמירל בא-
מורה ,נפגש אתמול עם קורדל הול

הוא הצהיר שבשיחתו עם מר וזיל
דנו בגלוי על הבעיות הנוגעות לאוק 

■מפציץ דדימנועי מסוג "גלן מרטין"
טס ביום ו׳ אחה״צ מעל לנמל פריטאון
(סיארה ליאונה ,על החוף המערבי של

רדיו איראן מודה לטורקיה

התחרות של הנוער שיצא לכפר
המחלקה לעניני הנוער של ההנהלה הציו
נית מכריזה על התחרות ספרותיח־אמנותית
בין הנוער שיצא לכפר בחדשי הקיץ תש״א.
א) הזכות להשתתף בהתחרות זו ניתנת
לכל נער ונערה שיצאו בקיץ ■תש״א לעבודה
בכפר .קבוצות שלמות רשאיות גם הן להש 
תתף בהתחרות.
ב) אלה הם סוגי העבודות שההתחרות
חלה עליהם :ספור׳ שיר׳ רשימה תאורית,
יומן ותמונה (בצבעים או שרטוט פחם).
ג) כל עבודה מן הסוגים הנ״ל צריכה
להיות מוקדשת לנושאים הכרוכים במפעל
היציאה לכפר :עצם המפעל ,הכפר וההוי
בכפר ,הנוף ,העבודה׳ הפגישה עם הנוער
בכפר ,העיר והכפר וכר .מובן מאליו שאין
צורך בכך שהעבודה תשקף את כל הנושאים
הנ״ל.
ד) שתי עמודות מכל סוג שתמצאנה
מצטיינות תתפרסמנה בצורה שהמחלקה לעב־
יני הנוער תקבע ותוכתרנה בפרסים.
ואלה הפרסים:

ממשלת

פולין

בלונדון

קיבלה

דין

י

אני בטוח שהגשר יוקם ,אעפ״י שאינני יודע עדיין איך

גרינוויטש)
געים ,יהיה זה אחד הנאומיםהממושכים ביותר ברדיו׳ שהש 
ביע עד עתה ראש הממשלה.
הנשיא רוזבלט ינאם אל ה 

 6דיביזיות פולניות

הצרפתים ,עם כל הכבוד שרחשו ל-
פטן׳ אינם יכולים •להשלים עם הרעיון
על שיתוף הפעולה בינם לבין גרמניה.

פתית החפשית) .היא אמרת לשופטים:
"אתם יכולים לקרוא למעשי "בגידה",
אבל בטוחתני שהעם הצרפתי •קרא להם
בשם אחר לגמרי".

וסבוייב שיארך20־30

'•-*-י■ :כבני  20עד  40ו ב־ ש ו ׳להעבייים
י־מעי׳בית ■המלחמה נגד י־״ה.׳ם( .סט״א)

.

"יש לגשוו גשר בין אחדב ויפאן"

נאומו של מר וינסטין צ׳ר־
ל׳יל על פגישתו עם הנשיא רוז־
בלט יתחיל הערב בשעה  11לפי
שעון ארץ־ישראל ( 8לפי שעון

הוזו״שת .עתיני לונד־ן מיידיעים ממוס 
קבה 7׳לי•’ ידיעות רשמית שנתקבלו שם
מ—:־:יראן הצטרפו * y1א האדים -:

חלק ■מהם נמצאים במעצר על שמת 
חו בקורת על המרשל פטן! לעומת *ח
חבלה
מבצעים הקומוניסטים פעילות
מתמידות.

אופייני בנידון זה הוא המקרה של
העלמה ברטראנד דאסטיה" בת 20׳ ש־
נידונה ל־ 13חדשי ■מאסר באשמת הפצת
כרוזים של די-גול (של התקועה הצר 

הערב-נאום צ״רצ״יל
האווך בנאומיו ברדיו

הצבאית זירמנית הפר ־ה איתם מעל
דבריהם וייסיים ושיבנה א .-ם ::והנה 
.׳ עצר ■י וחדים .סופרו של "ששוקהילמס־
סינדנינגף מודיע׳ שבהייי גליציה המז 
רחית׳ אין יהשיג מים לשתיה מאחי ש־
צבאית דסו״ייטים קלק-י והרסו עם
גתם את כל המשאבות׳ תחנית־הכח ובתי

בורסה השחורה״ ?־ 23/4ועד  3זלוטים.

הגרמנית:

לפחות  300,000אזרחים יבכללם רב־

•מסוכנת

סופרים שבדיים אחיייב שסייי־ו את
אזור הקרבות ברשיון המ?.ד ה הגרמנית
מספרים• ?־ראו במו עיני• ם אלפי 'היריב
בין שבויי המלחמה הסובייטיים .המפקדה

 Iוחשבון ראשון בדבר סיום ההכנות ל 
בה דרך האויר •מאילאסקה האמריקנית
לקאמצ׳אטקה הסובייטית .אף דרכי ה־ הרכיב מר 4ועד  6דיביזיות צבא פולני
אויר מעל פני ■האוקיינוס האטלנטי ה־; בססס״ר .מלבד החיילים הפולנים ש 
שוחררו ■משבי הסובייטים יערך גייס גם
דרומי׳ יבשת אפריקה ומזרח התיכון ומ־
איסלנד ל׳מורמנסק וארכנגילסק עי׳מדות מבין הפולנים ,הנמצאים ברוסיה וה־
׳מיכשרים לשרות בצבא.
(ג .פ).
עדיין פתוחות .בססס״ר כבר נמצא מספר
ידוע של ■מטוסי מלחמה אמריקנים .ומ
"הבורסה השחורה"' בפולין
צפים׳ כי מספר זה יגדל בה-בה בקרוב.
על אף הענשים החמורים פעיל׳ה גם

חזית ההגנה הסובייטית אלא נקודה
מסוכנת אחת .נקודה זו נמצאת בערך
במרחק של  80קילומטר מזרחית מתימל.

חשיבות הנקודה הזאת נובעת משאיפת
הגרמנים למנוע בעד התבצרות הכחדת
של המרשל בודיוני לאורך העבר ה׳מזרחי

■מפני

סינגפור.

י

וב*.ד־צ _ מפצצות
והרגו בז׳יטימ ־
גרמניות .שתי ערים אלה שימשו מטרה
ציפה י׳מפציצים הנאציים במשך ■מיםרבים.

*

שנאה כבושה לגרמנים ולקוויסלינגים
העובדים אתם לוחשת בלב הצרפתים.

ביואשעגטק:

ציר יפאן

חנה בעיני העם׳ וקבוצה חזקה של
סנטורים וצירי־פרלמנט בצרפת מתנגדת
t
לווישי.

בית.
בתשובתו הבטיח הדוכס להעביר את
הברכה הנאה הזאת לבג‘ עבו .הדוכס
אמר לעתונאים" :הנני שמח .מאד לה 
יות כאן מאחר שתהיה לי הזדמנות לר 
אות מה עושות ארצות הברית למענג׳".
לפני שעזב את במל האויר במכונית
.תחת ׳משמר משטרה הזכיר הדוכס שלא
ראה את הנשיא מאז  ,1935כשבילה את
ירח הדבש באיי בהאמה.

מספנוןןמךררסיי הולאמר בפקודת רוזבלט
מסבך

של

מריבות והתנגשויות".
בהמשך דבריו הודה הקריין לטור־
קיה על יחס ההבנה שהיא גלתה כלפי

איראן וסיים" :העתונות הטורקית שב 
חיי את איראו על מדיניותה הנבונה,
שהיא מנהלת עכשיו נוכח הקשיים ש•

היא נתונה בהם .שאיפותיה הלאומיות
של איראן מתבטאות ברצון לשפר את

׳מעמד העם האיראני.

מולו הרע של 8ספו 13
" 12עזים נגנבו החודש מגן־יבנה,
ואילו בגניבת העז ה־ 13נפל לידינו
הגנב״׳ — כך מסר הנוטר הרצל
פירא מגן־יבנה בעדותו במשפטו
סל פריד איבן סלם אבו־שלוף ,בי־
רואי בן 50
מבידואי באר־שבע,
שנתפס בפרדסו של אליעזר חנניה
בגן־יבנה בעת שניסה להתחמק והעז
עמו.
טענותיו של הגנב לא עמדו לו,
וכב׳ השופט שיטריט פסק לו מאסר
לשלשה שבועות.

 600פצועים הגיעו
בשלום לאוסטרליה
רויטר מודיע ■מבאטאוויה:
אניוז בית־החולים של הודו ההולנ
דית "אורנז׳" חזרדז בשלום 1לאוסטרליה
אחרי המסע הראשון שלה למזרח התי־
כון .היא הביאה הביתה  6001פצועים
אוסטרלים וניו־זילנדיים.

מאסרים כין יהודי פריז
לפי ידיעות מצרפת ממשיכה ה״גס־

טאפו" הנאצית בפריז במאסרים המוניים
של יהודים .מלבד  5.000היהודים הזרים
בפריז׳ שנשלחו למחנות הסגר בסביבות
אורליאן ,נאסרו בזמן האחרון כמה מאות
יהידים צרפתיים באשמת השתמטות מ
(פאלקו׳ר).
חובת עבודת הכפייה.

מת הקרבן השני
של הרצח בירושלים
בבית-החולים
מת
הבוקר ב־7.30
"הדסה" בירושלים רחמים יהודה לוי,
קרבן שני של השוד שאירע בליל שבת
בשכונת זכרון יוסף בירושלים (ראה
גליון "הבוקר" מהבוקר).
המניח היה אחד ■מסוחרי הביצים ה 
גדולים בירושלים .הניח אחריו אשה .שאף
היא שוכבת עתה בבית־החולים "הדסה"
במצב קשה אך לא מסוכן.
כלב המשטרה הלך בעקבות חשודים
עד ליפתא.

הנשיא רוזבלט יפרסם פקודה אל ה-
ימיה "לתפוס ולהפעיל" את מפעלי
המספנות ובנין האניות של החברה הפ 
דרלית קירניי בניו-ג׳רסי .סבורים ש 

העבודה׳ שנפסקה ב־ 7באוגוסט ,תחודש
מחר" .הבית הלבן" עדיין עוסק בקבי 
עת השיטות והדרכים להלא׳מת מפעלים
אלה ובקרוב יוחלט ,אם הממשלה תקנה

את המספנות ,תחכור
מנהל שיפעיל אותן.

אותן

או

תמנה

כבמקרה הלאמת מפעלי האוירונ״ם
של "החברה הצפון אמריקנית"׳ כך גם
עתה נתן הנשיא רוזבלט את פקודתו
בתור ■מפקד עליון של הצבא והימיה,
ובהתאם לסמכויות עפ״י הקונסטיטוציה

כ״שבשבת" פשוטה המחליפה את כיוונה
עם כל נשיבת רוח .אמנם׳ מכבדים את
עברו ,אבל יחס-הכבוד הזה אינו יכול
להשפיע על הצרפתים ,שיוותרו על כבו 
דם ועתידם .השפעת פטן היא שלילית:
הוא מונע התקוממויות ,אבל איני יכול
להביא לידי שיתוף פעולה גרמני־צ׳רפת?

שבויים
לעבודה חקלאית באנגליה
רוב השבויים האיטלקיים ׳מן ה׳משלוח
הראשון ,שמספרם ■מגיע יל־ 2000איש.
ושהגיעו בזמן האחרון לאנגליה׳ יתחילו
לעביד בחקלאות בראשית השביע1600 .
מהם יישלחו ל־ 5מחנות שבויים בחלקיה
השוגים של אנגליה ויתחילו בערד יומיים
לעבוד בתיעול׳ בניקוז רבשיבוח הקרקע.
■מחנות השבויים האלה יימצאו במידלנדס,
במזרח אנגליה ,בדרומה־מערבה ובנפות

הביתיות .השבויים יעבדו תחת פיקוח
■משמרות צבא ,.כולם מרוחקים •מאזורי
החוף .סבורים׳ שהשבויים יכשירו כמה
אלפים אקרים נוספים לחרישה במשך

הסתיו.

ז

נתבקשנו להודיע ברבים
שהמכירה

הראשית

קול ■

אדמות

’ עבר הירקון היא אך ורק "במשרדי

הפידמה ה״דועה בארץ
יי

לאלו

מפעלי־שכון מעבר לירקון
רשומה

ותקנות המדינה.

•־

בממשלת

א״י

המכירה בסיטונות וליחידים

"זכריות" לעבדים ספרדים בגרמניה
דיגר׳ יועץ במיניסטריון החוץ הגרמני.
יש לזכור שביולי  1940הושג הסכם

בין ספרד רגרמנה נחתם הסכם המק 
נה לפועלים הספרדים בגרמניה זכויות
שוות לזכויותיהם של הפועלים הגרמ 

לחילופי פועלים גרמנים וספרדים

נים .ההסכם נחתם במיניסטריון החוץ
ע״י פילאיו גרצ׳יה ראש המחלקה ה 

ההסכם שנחתם עכשיו ניגע רק לשע 
לים ספרדים היוצאים לגרמניה. .

אבל

אירופית במיניסטריון החוץ׳ וגוסטברא־

מ ג ד ש ״ □
מ־ 18לא״י

ומעלה

הדונם

סיור המקום .פרטים ופרוספקטים
במשרדם חנם אין כסף.
התשלום בטאבו עם קבלת הקושאן.

׳1

תל־אביב ,רח׳ אלנבי  ,100טל.2749 .
ירושלים ,רח׳ בךיהודה  ,3טל.3351 .

איך חיים על פי כרטיס
אישיות נויטרלית ,שעזבה לפני זמן
קצר את ברלין ,מסרה לעתונאים באנג 
ליה כמה פרטים מענינים על החיים ב 
גרמיה ומצב־רוחה של האוכלוסיה שם.
רשמיו אל׳ה מכילים גם כן פרטים על
גודל הגזל השיטתי בשטחים הכבושים
ובעיקר בפולין.

כיבוש סולת וארצות אחרות׳ ואחר
כך ניצול השטחים האלה• שעו לזמן מה

מקבלת את מצרכיה ע״י המשרדים ה 
אלה׳ וכמובן׳ כי הראשונים לקבלתם הן

הגרמניים ותשלום במרקים ■חסרי־ערך,
לפי מחירים זולים קבועים מראש■ .מחיץ

משפחות הפקידים ,החיילים וכר .י הזונות
מיועדים להגדלת המנות ,שמקבלים לפי
כרטיסים ,אבל ישנם גם חפצים אחרים,

לזה הותר לחיילים׳ בזמן הפלישה ,להח 
רים על חשבונם הם׳ כל דבר הנופל
לידם .את השאר קל לשער.

כגון רהיטים ,בגדים׳ ספרים וכר.
הדבר מתנהל לפי שיטוז זו :בע^ת־
הבית מגרמניה ,למשל ,באחד ד׳ריבעים
בברלין ,מגיעה לידי מסקנה׳ כי יש לה
צורך בלבני משה או דברים אח■-ם .יו 

מה היא תגובת הצבור הגרמנ‘ על
כל הדברים האלה? — אהבה ותודה אן
קץ ל״פיהרר" .פעמים רבות הועמדו
שאלות :האם אין אתם מבינים ,שכל
הדברים האלה נשדדו מאנשים כמוכם,
שנחרבו ע״‘ זה כליל? — התשיבית היו
שונות׳ בהתאם למעמדם ,השכלתם ומזג-
רוחם של המתווכחים (העיקר נשים)
ויכולות להיות מצוטטות פה:
— "איך אתה יכול לאמד ,שהדברים
נשדדו? הגרמנים אינם שודדים .הם
לוקחים ,׳מה שיש להם הרשות לקחת",
— "אלה אינם אנשים כמונו .אבחנו,

את התנאים החמריים בגרמניה .ארץ זו,
שהיתה מקודם חצי־מורעבר" נהפכה ל 
מקום אמידות .הגרמנים התחלי להשמין
מגזילה.

דעת ■היא׳ כי ב״משרד האספקה" שלה
נמצאים חפצים אלה׳ שנשדדו ב:£־לין,
צרפת ,בלגיה .היא פוני׳ ל״משרד" מג<-

אותם

שה שם את •תעודותיה (אשתי של קצין,
אמו של חייל׳ אר קרובה של אחד הפקי 

הדברים :גברים ,נשים וילדים — כולם
דברו על אמידות׳ חלמו על אמידות,
והתפעלו מהכיבושים הנפלאים של ה-
"פיהרר"׳ שהביאו לידי נחשול של אמי 
דות זו .פחות דברו על פוליטיקה :הדבר

דים)׳ ובהתאם למשרתו׳ מעמדי ,הצטיי 
נותו של ראש המשפחה ,מקבלת היא את
הרשיון .לקחת את הנחוץ לה׳ בסכים קטן
עד להצחיק .מוסר הפרטים הדגיש׳ כ’ גר

בכל ■מקום

שהוא סנה,

שמע

הוא עם משפחות רבות בשרלרטנבורג
החשוב ביותר היה זה׳ שהיטלר כבש •(ברלין) וראה איך בחורף שנת 1939
ארצות של "חלב ודבש" ,בזמן שגרמניה
ואביב 1940׳ חידשו הן כליל את רד,י 
עצמה סבלה עד אז ימדוחק ורעב .ירגישו מיהן׳ מלבושיהן ודברים אחרים.
עתה הארצות האלו את המחסור׳ יד-,
השיטה הזאת ,אין לה שום שייכות
גרמנים יאכלו לשובע .זה הרא תצדק ...ל״שיטת" המתנות׳ הנשלחות ע״י הק 
עם גמר פעולות המלחמה בפילץ,
התחילה תקופה של שוד שיטת* .היא
נעשה לפי תכנית מוכנת מראש .היקמה

המשרת ם
והחיילים,
צינים׳ הפקידים
בארצות הכיבוש .הרבה נשים מהחברה
הגבוהה ביותר וכמו כן גם מהשכבות
הג׳מוכות ביותר מספרות רבות ובהת 
להבות על שיטת המתנות האלו .כל

הוקם "-משרד אספקה מחוץ־לארץ" .ב 
ברלין ישנם כמה משרדים כאלה" אחדים

פקיד אי חייל ,בארץ כיבוש איזו שהיא,
יכול לקנות באופן חפשי בבית־המסחר
הגדול שם׳ לפי דרגתו המתאימה .הח 

אדמיניסטרציה מיוחדת בשטחים הנכ 
בשים ובגרמניה עצמה .בכל מרכז גרמני

בערים גרמניות אחרות •ולפחות אחד
בכל עיר קטנה יותר .הארגון הזה עובד
בדרך־כלל לפי עיקרים אלה:

גרמניה פולשת וכובשת מדינה חדשה.

נויות הטובות ביותר והיקרות שמורות
בשביל קציני הצבא והשלטון הגבוהים.
חנויות אחרת ,פופולריות יותר ברובעי
פועלים׳ מיועדים בשביל החיילים והפ 
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"גזע אדונים" ,המיועדים לפי הגורל
לשלוט על העולם .רק אבחנו בני תר 

בות — ה״פיהרר" בעצמו אמר כך"...
— "•מה איכפת לי שנחרבו אחרים?
האם אבחנו לא סבלנו ממחסור במשך
שנים רבות ,בזמן שהם אכלו לשובע
והתלבשו יפה? עכשיו בא התור לנו".
— "אלמלא התנגדו לרצון ה״פיה־
רר" ,היה גורלם אחר .הם בעצמם אש 
מים בדבר".

>

— ".אין הדבר ■מעניין איתי׳ מה יק 
רה עם האנשים האלה .שנתיים אפילו
לי
יש
לא ראיתי גרבי־׳משי .ועתה

שנים-עשר זוגות נהדרים"
— "הדבר צודק מאי׳ מ האנשים
האלה יידחו למקומם הראוי .בשנות ה 
ביבים אסור היה להמון ללביש איתם
הבגדים ,שלבשו אותם האדיבים .עתה

מנהיגים שיטת החרמות והפקעות ואת
המלקוח מחלקים בין "׳משרדי אספקה" קידים זזנמיכים" .הקניות" פה מבוססות
שוניס בגרמניה .האוכלוסיה המקומית.
על העקתו של זכות-בכורה ללקוחות־ מתשובות .כאלו.

אנחני האדונים ,והם ההמון"...
אפשר לכתוב כרך שלם המורכב רק

f

