 wנ׳

«!נו®
המחלקה ^-שרה גופנית .שליד ■המגד
הלאומי ק בלוז ■•תשובות ממוסדות ואי*
שים רבים׳ המודיעים ,על השתתפותם
בכנוס זה ע"•’משלחות ו^הדתם הרבה
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עך .ח-נם ,חאקהון ,פקןנקנו ג$פקךץד
 W־& rvwW’V %Wהיס?נרטז
&njור4ל ^נגלי־ .ןהקבוצח
M $1
>^גוח עירקים w-.
.ב־ד״ג ,לב?ע אח .הד?ר׳ ולס*
051
.תות 'ע״י זה פו־ק חדש■ של ידיגז־ח גפגר-

הח

טיבית עם אחד מכוחרת-היספורט
’ ־־
שובים עיוחר בעולם .׳
*  .נךבר גלריות" :,ידענו ,כ• משתק זה
&ןם "נכחר׳ת "וונדררס*' יב־־א ח&םד ,לק 
£ .ע־צה ׳ חיארצזשראלית .ה;תזז רק" tהשא 
לת ר 1איזו ’חוצאה ?.אך בלקרה .זה
לא .׳שחקר* החוצאה תפקיד ח^וב רע•‘-
.קרי סלל .ה£־נו ?לדעת׳ ר^ם תוכל אק-
בר^ הארצישהאללת לעס>ד גגד 1ת
מצויו§ .ן^לגל׳ 1גאיזתי סדח $,טן.

נאם

לא"" יהיה

מ.שןוק

בבחינת

.אימרן בשער אחי op* .ב^וך כלי^הת-
׳להבות וחוס המלחמה *ידעו ’ שבגינו
.לשלוט .על 'צצביהמ ?לשחק "משחק ’ הוגן.

■ אלה'היו לשאלות אזתששות שהעיקר
עליגר׳ שבן במשחק זח ■מ^רני לקנ!נצת
■האגגליח ד^ח-דרה את צרטיס-הבי^ור
שלנו !במקרים •כאלה הרי ■1מזי׳צר״תים
לשמור יפה אף על הצד החיצוני'.י
.ועתה׳ שעות .אחדות .אחר ■המשחק
כשאנו ,גזברים׳ סנקודת מבט של .חס-
'תכלות ’קלפי ‘העבר ,במשהק׳ 1כל פר 
טיו׳ ■מוכרחים אנו .לבוא .לידי .החלטה׳
שלמררח 1ע$קד' הגדול הר־ .הכדורגל
,הארצישראלי'" עמד במבחן פחנת ',או
'■!יתר' .יי
היה זה קרב ספורטיבי אמיתי ,עם
כלי צדדיו חלפים ,לאחרי ’המחצית הרא 
שונה' תקשה׳'ג׳שעצירותיר''הז/לשוח' של
חבאב יאשו והחליישר את הקבועה כ(דה
יבאה מר־יוואנשה .של הקבוצה הא״י .מלי 

קה לא ■ ויק ׳ תכניס א.מ 'משחקו היפה
רבטחובו ,אלא ׳"'הכניס''אף וירח חר^זה
כשורת

קצוצתו.

“נלחמו,

ונלחמו ייפה.

לא הפסיקי ,י ולא נתעייפו .התקקה באה
 *tfkתחקפה ,רמה '#חשוב ביותר' :יד 
עו לעצור־ גס 1את התתק&רתישל ת־שח-
לנים האנגלים הפרופסיובלים’ ,ואף חת-
עוררות *.והתלהבות הקהל ־חיכניסר מרץ

חדש והתלהבות בין שחקנינג הקבוצה
הא״י ידעה ללחוס; .זו .היתה׳ ממישבתם
של אלן?י אנשי .הצבא .ומ• ע!ד כא־ש-
צגא ..מבין את המושג" :לדעת ללחום".
'׳כן׳ ללחמו, .קשה ,בהליפות וקמר־ץ,

«ד "בכל הזמן באופן הוגן .וזה הביא
'#ו :את .ז/בביד ‘.מ4צית "לונית .זר טש-
משת .במךץד ,־ידיעה‘ את המחצית הדא-

שוגה '.וי. 8השערים׳ ובהתעוויירות גדולה
כיגחל "הלכו" י 'אחרי כל תנועה של
אפילו ה״מומים" 1.ח״ארג׳&"
הא"־.
#1חלו לחלחיך ולענוד .את ,קךוצתנו.־
"4ת רצינו• ,גלה שאפנו ".למלאת
קרב יפה ובמידת נהדרה הצלחנו לכבוש

«W״ ״nw״ ן#מ <&ני-ג
גסיע! ■המשחק" יי׳" ־
*
במשך ייתר ■משביע הקים עמדת הל-
אביב בסימן ביקורה של ק^את הכדורגל;
האנגלית "וונדררס" .עוד .,מתחטלת ?ה־
'שבוע בשרו מודעות צבעומות^נממוכית 1
עין את דבר המשחק■ ,וביום הועיעי £ת-
פרסמה הידיעה" :הם באו" .נדמה׳ •ש•
התעוררות ^כזו לא ■ראינו יזה זמדירב" ,לא

רק בספורט׳ אלא אף בשטחים' אחרים'■ .

ירם ששי
■והיום הגיע .עוד ■משעה מוקדמת אחר
$1הרים׳ . W-דב .לפני !זתתלת חבשהק,
$הלו.דבים יגגהמם '.לאיצטדיון. .מי ברכב
גפי .כרגל• "ד^עביר" גייס כמה וכמה
פגוגייה ;מימזגות .להסעת האלפים5' ,יש
לומר שהתחגיהה היתה בקדר.
כל ^.ג^עום •ואשנבום כקכלא ברובו

.היילנם כמדים #נסעו :לראננז •את ידידרהם
ואהידיחם מאז׳"כעדי כי#בם.

■''u'WL

ע1ץח .לאחר המשחק ;של.#
כחבורה.
^ננעיר .כע^יד תמיד .'%
ש#י׳ א!ן
נבדהרם" .כהצוחנו '‘.לצנזן ^ת^
״כוכב•״ הכדיהג?ל שא׳׳י ” hpipוזכתה
•.1/4:-
4
ל^ירם•.

חשיפת האנגלית -מיוצגת
.האורחים הגאי ■משחק אנגלי טפוסי
מ־ ש#ם ל 1יכנל .היה .לראות .דברים

■הישיבה קסביב׳ ורבים מאד.הצנןן«$ו ליד
הגדר• ים* 7של בגדיס ירוקים'ע 6כמה
"איים צבעוניים"‘ .ספי לעין‘ המסתכלת,
כ• הרוב המכריע של המסתכלים הים אנש■
צבא ,אם כי חלקם של האזרחים לא היה
קטן כלל .פה ושם נשמעו "החזרות האח 
רונות" של הרעשנים .נדמה שהאוימדנה

הקובעת את ■מספר הצופים ב־ססס^,
׳אינה מוגזמת כלל .ביניהם מראשי 1ישל־
עונות והצבא׳' נציגי כל העדות‘ והדתות

והפקידות הגבוהה ומראשי ..קרן העזרה
לנפגע• ׳.המלחמה ,ובראשם .מר י .מ .טוק־
טלי ,קצין המחוז מר א .אפשטיין והמהנ 
דס המחוזי פר ולס.

ימושל המחוז וראש העיר מגיעים
 5רגעים .לפני  3נכנסות לתוך האיצ־
טדען שתי מכוניות כגעצרסת לפני הבמה

-המשחק הידועה בשם י "וו" .פנטון ,התן

מיד ’ל^חר גמר המשחק פנינו לאש ס׳
שחקנים יאנשי־ספורט "שונים ב׳בקןשה שי
.חוו את דעגןם על המשחק.

קידם  ::פנינו א:
מנה :מקנתה ואנגלית מך
הוא אמר:

־

— המגרש היה רע מאד והפריע ל׳מח־
קנים .אם כי* ההפסד גדול ,שיחקה הקבו 

הראשית• מתוכו יוצא .מושל מחוז הדרום,

ההבנות האחרונות

צאה שונה",אנו שבעי רצון מן הפגישה
ונשמח תמיד להפגש“שוב 'בתל-אביב* .לא
רק הקהל .הספורטיבי משך וכב’ #אותנו,
אלא גם הציר' הנפלאה' .השופט ־•,ה טיב

.תיפסים .את מקומותיהם.
התכניות המיוחדלית שהודפסו לרגל
ץ&אומג כתתלקות גייז האלפים ,משאבה

"׳מכבי .האש" מוסעת הצדה׳'.ונדמה שהכל
מונו לקראת כהגפעח המקווה.

״הש״ &7W
ובדיוק בשלש ■מגפיעים .האנגלים.
תשואות חמות 'וסועהמז מקבלות את
חברי הקבוצה העולה על האיצטדיון
לבו#ם .חולצות ^כלח ,ימ^סןגז לבנים.
מיד אךריהם' :עגלים

מאד ,הטשמק הוגן במחול.
כדאי להעיר כאן ,כ• מר לור• הוא
אישיות מרכזית בספורט הבריטי .לפג

’ ')0:3( 0:3

(התחלות נעלבה .הקזבגג .על מגר#
׳"מכבי" נם־צ־'ונה ■.במשל כל הזמן 'התני

 •W- w ?.to ^.חגדים.
׳■ 15-/1ה$י־ח שגז.י.דר1ביץ׳ 4חלא .מםרםזי
של הקבוצה הלבבית ,להבקיע שער םם$י־
לתו 'זליפה ש^;האןפטמן .בך£מ זל35

W

מ,עוווי qrw 6את הו»צא:ת ע״י הק%ץ
ה&רכזי#/לזעו;
'"' גמהציית 'ח#ניה יך.ו של .,סכסי" על
העליבה'ויהוא "טלביד אח הוגק<היו על
שער דן־ריב ‘.בלקה ה־ 10מח^5ץ' ה’קי”^.
רי*הימני שגיאיכוניץ ב 7וע״י־מט ׳ם יפה

'#ל ^ציידר^ביץ א׳ מבקיע הואי את שער
:הנצחון .התקפות המכבים נמשכות ,אך
מצב השערים י $ך#,תנה •ותד.

המשחק במחצ-ת ראשונה זיכה את
אכשלגגז בשלשה׳ שעי •ם #.היכנסו ע"■
צימט ,זילבר ולוי .כל מהלך המשחק
במחצית זי היה ליד שער רחובות .לא כן

מ •-:רקובות
ה־םה הממצית השגיח.
ליםשיר לשחק כמרץ וניסה להשוות .אך
ללא חוצאוח.

'^תח:ת^ה w -

רימת גן

')0:1( 1:1

'^מל-ןניב  -נית״ר תל-ןנ;נ

שהיה צריך'להתקיים'בתל-

■מר לאורי ,מנהל '.מקבוצה האנגלית
"וונדררס" ,ד»םבים מיד ובשנעזת לקבל

ייייייייי
» f

*rt

"אינטרביואים" מסוג זה ,ותפקידנו נעשה
קל ■מאד .קודם .כל ממפל לנו ■מר לואדי
על ממסע בטורקיה .בן אין ספק׳ שהיתה
זו .הבלחה גמורה .בבל המשחק־ם ששי־
נמנו' שם כבשם־ את הקמל הטורקי.
גמענין׳ ביום שמגיעה חידיעד ,המעציבה
על אבדן ,,פריגם אגף ובלבד׳ ו״ריפ&.לם",
גדחתה היד?ע« למקום שני בעגד שה־
’עבגנות קשטה את *עמומה הראשונים
בפרטים מהמשחק ששתקנו יום קודם לבן

נגד ברבן הטורקי.
ואשר לכדורגל הטורקי עצמו יש
לומר׳ שהוא כלל לא רע .יש להם שחק 

• רגליי כימה■ משמקנינו .אינני אומר׳ שהם
עשו זאת בכוונה ,אולם" רצונם לנצח *ער־
ב:ר לפעמים $ת !הגבול הדרוש .השחקנים

אביב נדחה.

*•,S. « » .
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מאת סיר

יצאתי

ההר׳

לתןן•

יער האדנים ,כדי להרהר ?בית ב־
■ראיון §וזל' 1זה.־ היא יהיר׳ שינה ■מאד
יממה ששיערתי ■מראש .הוא סרב‘לתת *לי

לראות 'את

הדו״ח ’,ואמר

שלא

שמע

■מעידו על ברגמן .לא ׳האמנתי בזה :,או
בע״ידה שלא הזכירו בפניו דבר ׳ על
חשדותי כנובע לימע#י-קשע .בכל אופן
•הראיון הזה '|ינניו חסר ־ח^לת׳ יעו "כי

הל-ומיסר קרא לפני תיאור ,מפורט ׳מאד

שד בגדי האיש המת׳ וןי^ךר למיוני §ו
סזיייף .אם מרת "להימילה תוכל 'לזהוית
את הבגדים ולהכירם׳ כי אז '.לא ,יקז^ר
עוד כל ספק ,הנוגע לזהותו של 'קוויגלר
כאוברי•

(.

אך עוד הוספתי לשאול את עצמי:
׳מדוע היה רוגל“ ■מובן ׳ לתת לי ת?א.ור

דוכס

לפני׳ כיצד נמץאה ,הגר^ה .יתכן שהיה
!מסרב ל?י.שיוח 'זאת׳ בכל אוקן ,זיהוי זה

הדא‘בולאי הצעד הדאקן5ו» פירושו של
דבב׳ לחזור מיד ישה'לפראג .האם עלי
•להתעכב'בדרך במ״ייס? ודאי שלא אדע

מנוח בנפשי ,אם לא אענה ■להזמנה מוד 
גשת זו לבקר במייס• ימה יראן לי שם ז
ירק $ת הניזונדח ואת התרמיל .ואם כל

ביער הארנים ,גשם החל יורד ,וחזרתי.

על כל פנים ,אמרתו לעצמי ,אם אלך ל 
פייס ,לא אלך יס;ד•^' :ם ■קרה ל• שם

דבר ימצא עלביבי עד־ראיה• .נבנספי,
אכוא׳ 'למשרד הדואב ושלםפי׳ימברק

לפרד

שיבוא אלי׳ כפי

שהוסכם בוגינד

התשובה באה בחצות" :תולה .לא
א^בל לבוא כ^בנע ץה" .נרגז לעכח ה־
•ס§4ה שחל ומגונים ,השבתי — :לעזאזל,
'מךוע לא אנ$כב יהידי □ביים׳ למשך

שבתיים כדי להסתכל במקלם.
ש^ה
אבל ההשג&ה' העליונה התעכבה בדבל.
"עמדתי לעלות על משכבי׳ כאשר הודי 
שקךיאת־חוץ 'טלפונית' ׳נתקבלה
עוני
עבורי מלונדון" — :וראך מדבר" '(תמיד
הודעתי י לוו־אר על מקים המצאי ,כד•
שןוכל להודיעני דבי׳ במקרה שאוברי

יץפוע יפתע בחוץ־לארץ) .היא אמך ,כי
׳עלי׳לנסיוע מיד לוויות ,וכן הוסיף כמה

אך זאת תה-ה

משחק הכדורגל

בכלל ,הרי הוא דבר חי■ ,מתנועע ,אינו
נח אף רגע ,ומשחקם של האנגלים הרי
פרושי תנועה •כאופן יו,צא .מן הכלל.
אכן מה שציינו לעיל ץוהי המסגרת של
השיטה ,אך עצם המשחק היהידבר־מה

כפי

מכל• ‘שנרגיש בכך? או כי#ד גילמור
מ«ה .עם ,הכמר׳״מן הקו !עובר בדדיכל

את .הבדיד לאמצע .נמצאתי כל השלי 
שה הפנימית

במקומות

ובקבל

את
טעות.

שיטת

המרוחק!

לעלות למעלה

כלהצטרף •לקו המליצים ,גאז ,כשהעבירו

במקום.

•ח־ה לצייר ,וו" ,להעמיד את החלוצים

מורכב הרבה יותר. .האם יכולנו תמיד
לעקוב אחר ההתחלפויות? האם תמיד
שמנו לב כיצד יורה פתאום קליפטון
.מצד •ש$אל .וכ;צד עכר .ויליאמס למקומו

שיטה

זו׳

שקל להבין ,דורשת משחק מצוין של
המקשרים .ואלה שחקו בל ספק באופן
מצוץ.

שג& היה $חד מן השחקנים הטובשם ביו 
תר בסקוטלנד וכמה םעמי'ם שיחק בנב 
חרת סקוטלנד .נגד אנגליה .כזמן האחרון
ה*א מנהל אחת מן האגודות המפורסמות
ביותר בסקוטיה ,חבר התאג-ית השופ 
טים הבינלאומית וניהל כיה משהקים
בינלאומיים.
אחר• מר 'לור׳ פג־גו כמובן אל

עד ©קומו #ל המקשר השמאלי ו*ורה
משם לשאר'? או כ£נד כל אחד .ואחד

הדברים

הללו,

אלה

התחלפויות

דרת

שות כמובן תנאי שני" :דריבל" .ודבר
זה בלט כבר לעיני המסתכלים •ותר
די לזכור ,כיצד סולל
מן הראשון׳
פנטון דרך לשער או ביצר רץ גילמור
.על הקו או כל חלוץ או'רץ שבקבוצה.

ואמנות עצירת הכדור! כן .זוהי בלי
מם? אמנות לעצור כדור בצוהה ■ובמקום
הנוח והמתאים ביותר ,והאנגלים הראו
כאן שליטה גמורה .ומשחק -הראש שלהם
והמסילות הארוכות והמכוונות׳ .הריאה
לכדור והמשכתה' ,ומשחק המסירות •הק 

העגר•־ •גל חקגיצח

ותיק וןעוזר .הרבה ,להתקתחות
בהל-־אב־ב והסביבה .הוא אמר:

מר א־תזר גאד
שר״ב-ע את דעתו לצמר:

— הקבוצה הטובה יותר ג צמה, .הרכה
והרבה יתרונות חיו •לקבוצה האנגלית:
קבוצה פרופסיונלית ,לעומת שחקגי״ו שהש
תובכים ועובדים .הקבוצה' האנגלית מאו 
מנת •כה׳ 'גם 'לשתק במזג'אויר ישוב.
קבוצתנו משחקת בהרכב זה בפעם הרא-
שעה .הם ה;ו מהירים •ותר יחפסי עמדד
טובה •ותר .הקבוצה שליו סבי;ה מן
השוער׳ אולם בכל זאת אינו אשם ב;.ד

הספורט

— ד^אה .הא"• בזיקה ע>׳• המעמ״-לה
והפרסום של יריבה' ולא ’יכלה ׳ למצוא
את דרכה בתתלה.

שערו הראשון של

פנטון אף הוא עשה רושם שנשאר עד
הסוף" .וונדררס" שחקר בשיטה של מסי 
רות קצרות .במחצ-ת השניה היה ברור
ש״וונדררס" החלישו את משחקם .פנטין
היה :מצוין .כן הצטיינו וודוורי וקליפטון.
בין שחקני'א״י* •ש לציין את דוקטור

חמורקיש בגוייה יפה׳ אסניכי׳ם שלהם
;מצטיינים בכעיםי• .אולם חלש אצלם
משחק הראש .ענד פגם של ההגנה בין

־ — לא התבוננו כראוי .ש־חקני «בל•
להכיר איש את רעמי .חסדין שחקני

"מכבי" העמיד או1ןגו בבר בתהבה במ^ב
קשה ומפתיע .האנגלים היו ברי"בפק

טובים ■ותר ,אך «.ן זה משתקף 'בבל
אופן בתוצאה הגבוהה מדי .שוערנו מיפו
הכזיב בהחלט .המגרש ,הרטוב היה רע
מאד בשבילנו ,בעוד שלאנגל־ם היד׳ זה
יתרון .לא •כולנו להחליף בשחקנים טו 
בם •ותר כי היו עמנו רק  11שחקנים.
אני בטוח שביום דאשון׳ בהרכב טוב
-.והד. ,נראה משחק טוב חרבה *ח-י* .ב-ן
חאגגל־ם יש לבנין את פנטון׳ קל?פטון
ו:ליאמס ,סאבירר ,הסקי .משלנו י #לציין
את בראון ומליקה .הטיבו ברגיד והשוער.

המשחק

".וו^.ור6ר:

מך ■פ#מור׳ ר^ש

"פנרבצה" .נ&נין׳ שבטורקיה .רצו לקנות
אף את ,פגטון יעוד" רבים .אולם ,חם לא

הורשו לחשאר שם.

— משחק טוב והוגן■ .הקבויאה האנ 
גלית תשמח .להפגשי עם קבוצה חזקה •יו 
תר — 'ביום ראשון.

זאירכד של ״זמדררס״:
w
המחצית הראשונה היתה חלשה מצד

מקבוצות הטורקים מו׳א משחק המגינים
.בקו ישר׳ באופן שננמן לקמנעים שלגו
יהזד־מגות ■לשבור את ההגנה בבתתאחת.
כקשחקיגו $נו הנגד נוקטים כשיטה 'לעו 

אנו נוקטים תמיד בשיטת משחק שו 
נה מזו של היריב .משום כך קשה'לי

א"־ .במחצית השניה שיחקתם יותר טוב.
השופט'.היה טוב .המש׳חק הוגן.
ךד׳צי$נ־ו'& (המגן הימני ששחק בנב-

לומר באיזו שיטה נשחק ביום ששי .אם
אתם תשחקו בשיטת המסירות 'הקצרות

חרת ׳הא"׳ ,שיחק ב״אליפיאקוס" באתונה

דד תמיד אח .מירוכהדבר ■משמש לא רק
לטובת מקבוארי אלא לטובם עצם המשחק,

והשטוחות בשחק בשיטת "וו" ,ואם אתם
תשחקו בשיטת ה’,,-וו" נשחק בשיטת

•והרי אנו עושים הכל׳

שמשחק•‘:

ו־

!יפים ומשובחים ביותר.
בארץ־ישדאל גמצאים אני בפעם ה
■ראשונה ,אולם הגיעו אלי ידיעות על
יכלתו של הכדורגל המקומי .ברור לי,
ש׳־ש

ב>ןן

כדורגל ■משובח.

שמעתי

על

שחקנים כמי וניציאגוס׳ דוקטור׳ ברייט־
פלד׳ והבחורים שלי מתכוננים בכל ה 
רצינות לקראת ההופעה' מזגדתאו־ר כמיבן
לא ישפיע עלינה הרגילים לשחק בגשם

'ורוח .בנוגע למשחק שלנו ,הדי לא אוכל
לשמף אם מגויר ואדאם ,ממנועים ברג 
ליהם מן המסע בטורקיה .כמי כן חסר
לי טרייר׳ שנשאר בטורקזה׳ לאמן את

הקצרות והשמומות .השופט כמשחק יהיה
יחידי .את ׳ ארץ־ישראל אני מכיר רק
מסברים והפורץ אולם אני מקוה לראותה
עד כמה ש&ובל .הקבוצה ■מרגישה את
עצמה יפה 'כאץ (הנגינה על הפסנתר וה 
שירה של הבחורים'מן החדר השני מא-
דיקה דירים אלה בהחלט).
וכשלרה אותנו׳ בסוף השימה הידידו
תית על הא ועל דא ,ציין למראה מהדעת

,פרג^ם המשחק של יום שקי ,כי המוד
עות כאן יפות ■מאך׳ "אולם ■מדוע המהי 
רים כה זולים?".
נפמינר !ממגו בלבביות ובהבעת תקוה
להפראות במשחק.

הספור איננו אלא פרי-חמצאח׳ כי אז
יראו לי ■מזוודה ותרמיל המתאי־מים ל-
אופי רומנטי מאך״ — .זה עתה הגיעו.
' ספור .זכרתי את .אזהרתם של פרנץ׳ בובי
ופרד — :בשום פנים ואדקן אל' תסע י :מבין הקלים הבינותו׳' שיתכן׳ כי נודע
 :בעצמך למייס' — "שם תפול' בפח! — שאןברי הגיע לווינה ,או שאקבל שם על

"ספסשום סררמנעיוגח׳ ש^דיעוני עליהם
מלונדון’,ובמו בן מסרתי .לו & מידיעה
3אמך שאוברי
שגתקבלב' בברין׳
הניא"לווינה לפג? שלשה ■שביעות• הוא
הספסל בי מופתע ולא יבול למת כל
מסבל לרבי• אסרתי ,כ־ וויאר קיבל

מבפב מגברת .טו וכזו•
"י'— בן — »מר — ,זו ה.יא קרובתו של
אוברי׳ ‘היא באן ,אלי שאגתמנם בצרתה.
אסרתי לה׳ 'כי יעבירן אין טעם להאמין

שאןברי אבר .מוא היה ברגש מוצק.
אמדתי 'שיתכן שיצא 'מהבפבמ •והלך
ברגל׳ לעבר שוויו,ץ .אולי כבר הגיע
שמה׳ אך ’ל #המקשי עבלון עם שום
ארס׳ לבל ימיט שואב על ידידיו.
אמרתי לו ,כי היא כשבה
.ללונזהן כאילו הימה זו עובדה.

על

כך

היא/צחק׳ — מאמנם? ישישה אוי-
>ליס! אך קניי שונף לפסע רהפוירו— .
המתכוון אמה לומה שהזכירה את שמי

כלוט זה הוא המסתתר מאחורי 'הזמנתו אומתוו ?ביעות במלות׳ ההודעה מווינה
של ׳ ריגל? מייס '‘:כשהיא לעצמה היא  .שנתקבלה ע״י ידידו של אובלי בברין
עיירה 'קרתני׳ת חסרית־עהך ,י— גדולה צצה בטגהי .צלצלתי לשוער שיקרא לי
#במקצת ימכטיר׳‘ כפיי שש^תי׳ — ובכל בשעה .-:המתאימה !^/סע ;.באגילון הראשון.
זאת"שקשה 'מטדן־ראשי י'לגיסטאפו .לשם בשעה שלשי הגעתי ,.לווינה ובשעה המש

הוא תפש את שפרפרת הטלפןך .כדי
לשאול את הגברת הפושעת מה' בדיוק

•האיש שאליו אמרו לי לפנות׳ היה
מידידיו' הקרובים■ של הנעדר׳‘•והוא ש 
הכיר■ :אר! כל "ידידל וקרוביו של אובדי.
בווינה .בדש בגדו ’היה הסמל הנאצי" ,אך
מיד הבינותי׳ כי זה •ימשמש' לו רק כסוה־

כולי אכול היסוסים׳ שוטטתי ארוכות

את

וויאר.

עיניל•

אמרתי,

כי

באת•

לשמוע

השיער הבלמי-מנוסה במצב אין אונים.
קליפטון׳ גילמור ,ויליאמס ,ורדוורד מש 
לימים יפה את המרכזי ע"• יצירת "פעו 
לת חזית משותפת" וקכנת הבסיסים
לפעולה בשביל פגטון .בין •הרצים בלט
פאביור .הוא נמצא בכל מקום לפותר
,בפשטות את !המסובך שבמצבים .לא
לחנם נקרא הוא 'בשם "פאביור ■די
!בואביוד" (פזןביור המציל) .שני הרצים
הצדדיים לא נופלים מן המרכזי ,אלא
שפעלו פחות׳ פשוט ;משום שאגפי היריב
לא פעלו הרבה .המגינים והשוער הש 

והשתתף בנבחרת יון):
— הקבוצה ההגליה נחנה משחק יו 
צא .מן הכלל׳ אך הקבוצה הא>׳י ידעה לע 

מוד בפניה .בעיקר במחצית $שבה.
( 2 0שוער הנבחרת בפחא-־ח הרא 
שונה) :
’ — המשקק לא רע .הם שהקו טוב
מאד ,ביחיד התוקף המרכ,ז\# .לנו שחקו

^,

' ? מ.

,Wia

משחק

כדורגל.

מ;כיר הקרן הברי 

טית לעזרת נפגעי המלחמה:
— כשנספור את הקופח׳ נדע •ממי מצ
לחת המשחק...

 w wןירת יפו ^י" מוסקים:
— משחק מענין ויפה.
גם מעורר ומלהיב .כל

בחלק השג•
הוגן(

.ההתחרות הרגשתי ,שהקבוצה .שנקראה" .
הארצי-שראלית הר• ■זה מו?ו.ג פחות בהור
מן המושג "וונדררס" .גרמה לכך בלי
ספק חעובדא ■שהיתה ידועה׳ כי לא
■ארץ־־שראל ,כלומר •הקבוצה הנבחרת
החזקה ביותר אצלנו עומדת במערכה .
■נגד •האנגלים׳ אלא •איזה הרכב־שחקגים
•שהי־רכב בליוחד לתחרות •זאת.

שינוי ההרכב ביגע

כתבה במכתב.

—,אמוד לה',כי

על

ירי

שטויוסיה

הרומנטיות הרחיקתגי מדרכי מרהק ׳ של
אלף ק״מ — אמרו/י ברוגזה• — ומציע
אני שתאמר לה' ,שמכתבה נםתח ע״י
הצנזורה הנאצית׳ וכי כל זהשמות והכתו 
בות הועתקו׳ שאיברי בודאי‘נספש וכן
היא ואתה י וכל רידידיכם תאסרו" בודאי
מחל .יתכן ,כי
נוספים בעתיד.
מרגיז היה

זה ישים קץ לפטפוטים

להטעות׳ אך טיסה צדדית זו לוו.יןך< הבי 

ה־תה

אה תועלת ■מבחינה אחרת .פרט לזה ש 
ביטלה וחיסלה אגדה בנוגע לעקבותיו
של אוברי^נעה אותי ׳מלקבל את "הזמ-

השופט
של
קבלמ-הפנים
אמר
אך
שווארץ ביום אתמול החלטתי לערוך את

נתר׳ של מגל לבוא לממס ,ועבוד זח,

כ$ו שיוכיחו המאודעומ
להיות אסיר־תודה.

■הבאים,

עלי

פרק י " ב
'הקצין הרפואי בעיר מייס ,ד״ר טולר,
היה לו ■משרד בבית-אבנים ישן׳ :שנכנסים
לתוכי דרך קמרוךשער "המוביל■ "לאולם
בעל* ■תקרות ■מקושתות .בקצה האולם הזה
היו מדרגות צרות ,ומעקה ברזל רעוע,
ובבעלה המדרגות נפתח• ■כמה דלתות.
על אחת מאלה ,דלת־אלון ישנה ,התלויה
עקומה על ציריה ,היתה דבוקה פיסת־
'נייר .ועליה כשוב לעפרון :שעות הקבלה

.12-8
י בנקשי על הדלת ובמכנסי בתשובת
!לקריאת "מאמאגין" שנאמרה בקול רם,
ראיתי את הרופא מסב אל שולחן בירכתי
חדר ארוך וחשוף .לפניו עמד מגויים ערים

שלבש אז את ׳מכנסיו .הרופא לא נשא

את עיניי ואנכי חשבתי׳ מה היד ,ק-רה
אילו היתה נכנסת במקדמי אשה.

צריכה

להיות

באמצעות ,העיריה.

!מערכתי שלא ב#יו .בדרכי העירה ה,תי
עכבתי׳ איפוא ,ליד בית הגיסטאפו ושו
חחתי עם גיומן׳ שקבלני ב^י^ות.

— כיצד אחה ממקדם ז — שאל.
ספרת• .לו על בקודי בגית־העלפין.

אמרתי ,כר מוזה •הדגה מאד בעיעי׳ ש 
איש נקבר בצודה מקדיה כאי .פקודתי
הקבורה גימגת רק כעל^פה ,דרך אגב,-
לא היו כל עדים ,ולא נוכה «מך ,כן 'לא

נשאר דו״ח של היום ,התאריך ,השעא
ומקום הקבורה .וצריך ,איפוא ,לסמוך י רק
על דברי הקברן וכוה־דחקברגם — .לא

הייתי רוצה שדברי יתפרשו כאילו איננו
נותן אמון בשלטונותיכם — אמרתי
אך מה היא ההוכחה שאמנם שוויגלך
קבור בקבר ? דעה• לא נמה .הייתי מצה

שיפתחו את הקבר.
פני קומיסר נידמו קדרו׳ שקתיו נצמדו
והוא התנועע במבוכה על מושבו.
— לי אין דבר לענין זה — אמר— .
אתח תצטרך לפנות 3בקשה אל הירשם,
אך אינני סבור שהוא יסכים למלא •אה

•«

1W•.

זמן־מה לפני המקזחק נודע׳ כי חבר•
ג^בי ת5א שצורפו לקקוצה הארצישר 
שו-נים׳ ויאלצו.
אלית לא יופיעו
'.להכניס כמה ?זחק־נ־ם אחרים במקומם..
הרכב '.הקבוצה .הארצישראלית היה

ויגיציאנוס ,ווקקון?
איפוא כך:
דוקמור,
בדאון׳ דוקטור,
דז/מ^ה׳ ברו־ר ,רייך? בראין׳
שניידרוכיץ ,מנז^ ופגץ.
קבז;צה •זו׳ ׳ שאף פעם לא שחקה
כי-חד ,ק?זח לדהו^ז מאסה לשחק קהוגן.

ואפן ,במחצית הראשונה היה משחק
קבוצתנו חלש מאד .מי גרם לכך ? לא
נציין סבות פרטיות ומיוחדות; אף הס 
בות הכלליות ,כמד :חוסר אימוו משו־
היריב ,ועל כולם —
תף ,בוץ ,אהד
משחקו המצוין של היריב הרס כמעט
לגמרי את משחק קבוצתנו וקרח מה
שקרה .ספגנו  8שערים במשך המחצית,
וביחרד יארן המשחק החליש והבלתי בטוח
של הרצים והמגי4־פ ש״נשךרו" אגקל.

במחאית משביה מתחזקת קבוצתנו ע״י
הכנסת מליקה ומשחקו הבטוח ,ולאחר

שמנע כמה מסות *פוית נועעודדו שאר
חברי הקבוצה למאמצים שהוכתרו בהצ 
לחה .ומצד־ שני יש לזכור ,כי היריב
קובתז בלי
המליש את ה״ט׳מ«א" שלו,
ספק לקבוצהנו הזדמנות לעבור מהמגו 
רות מתמידה לפעולות התקשה.

.

אולם

אף עכש< ,לא היה זה משחק שיש בו
כדי לראות נןה שיכולה א״י להראות .

בכדורגל.
בקב^ה הארצישראלית קשה לדבר על
מצטיינים .אמנם היתה כאן "מלחמה"
ועבודה מסורה אך בכל זאת עבודה שמס 
ב• הסבות השונות ׳ שהבאגו לא נתנה תו 
צאות טובות׳ וכאן יש

להוסיף׳

שתנאי

?יקע המגיש היו מאד בעוכרי שחקנינו.
אך בלי/ספק מי* שהצ,ל את ■קבוצתנו,

ש^קן לו ההבשת ?®וק.היתה העוב-
דא ,שהלכנו בעיקר לראות "אוועפ" "והם" 4
הראו לנו הרבה
לעורר התפעלות.

רמזים .״חדשות חשו• :ת מאד״.......בעלי

כבר נמצאתי באותה הכתובת שמסר ל*

ד^צה האנגלית הופיעה בהרכב
•זה :דני; סטיוארט ,מילס :גיב פאב־
גילמיור ,קליפטון׳ פנטון,
.יוד׳ )<©,ק•:
וויליאמס׳ וודוורד .ראינו בעיקר את
פעולת •ההתקפח ,שהאגף הימני שלה
הצטיין במי־וחד .פנטון הוא בעל משחק
מהיר אך מחושב ובעל בעיטה פתאו 
מית וחזקת לשער ,מה שמעמיד את

עלי להודות על האמת ,שבמשך זמן

& 5W״? : W t

לוי,

"וונדררש"

מאשר

שקרה0 .טעות החיה לחש ג
"ב ,שאילו ש•־ :ובראין.
הקני מתחלה עם מליקה i
היתד. ,התוצאה! מצוין.
אחרה. .ד!הג^ה הלשה מאד .ברויר לא׳
מות־ק• הכח וינה:
עיל &*■
— הבדל השערים הגבוה בא *•באשמת
גקט במיסחק הנכוין .מל”יק . -rהראה במה־ i
עית '.השניה שקוא שיעד
.
קלאסי .שמח  משחקו החלש של הכאב .המ-חצ־ת •השניה
אני ,שהמשחק היד ,הוגן! < .
בל השחקנים ־ הוכיחה דבר זך .האנגלים עלו בהרבה
נתנו בלימה .שיקלו .השופט מציין
במשחקם ובמצבם.
"המהנדס
'
־׳
׳ ז>
ספורטאי )אנגלי

מצי-ינ׳ם אותם •כמשחקים ׳במזימה האנ 
גלית"

צרות בין מקשר וקיצוני ובין מרכזי.
תתפו רק מעט ■הקרב ולפיכך קשה לדון
ומקשר — .אכן ,הרבה והרבה יש לדבר
;עליתם .־ ובכלל יש לומר על הקבוצה:
המושג "•שעטה .אג*
כשבאים לפרט את המועןג
לפגיזץ פלוגה 'מאומנת יפה ,שכ׳/א מכיר
ועכשיו נבין אולי
גלית"
איזה
•ותר,
•את השני ד״קורא ^ת ׳מחןןובותוו" ממש
תוכן׳ א־זו ■חביבות ־<א»זךה ענין מדע
ואין להתפלא שהקהל הרב ראה במש 
ממשחקם של '"יחשדררס"
— כשאנו חקם לפעמים 2פרק באמנות י_פה יותר

הרצים היו חלשים .מהבוס ־היה

.הממשלתי ’למקוז

במכתב?
— כפי הנראה׳ כן — השיבותי• אם
כ־ לא ידעתי זאת בודאות׳ רען 'כי וויאר
השכיל להסתיר יפה את רמזיו בטלפון.

;מפירט זה? ההסברה 'היחידה היא׳ 'שאם
הגיסטאפו רצחה־־ את איברי ,ואחרי כן ■פקוח על ■מסילרו־ברזל חישיבו('המשתרעת
ביימה התאבדות ,לא תיסלב שאני' אזהה ^שם• יהלאה .יתכן' ש<למ^תח 'לתשובה
את• י הגופ׳ה׳^בתור ;מקרה #ל ׳ לאבדות .עיל השאלח קזץע?בחר הלק׳ום הזה* ע״י
■כל ׳מגמתם "חוא י להסתיר' .אח'*5הפשע הגיסטא|ו׳ '.׳הוא ,שהעיירה ^בויה בין.
כקזד״<״ל^צמ'.1־’3ח■ :נארשמתי” מך,ת$יר .הןיים5',שם’יאפשר ■לביים מיעשילפשע ;ויל-
"חמפ^ט ,׳ עד ‘לי ־*^# ' ,*iterlן כל יטעם •סלק״"בצןרה נו4ןז ^נשים׳ בלתי רצויים,
בחקירה נוספת׳ לפני שא& א^זור׳י׳ל -מבלי לשאירי אחר£ן 6יכל עקבות!'

!תיאור׳ ולא בקשתי ■מאת; הקומיסר לקרוא

המקשרים

הרושם׳

שדי

כן׳

כדא■

היה לש־ם לב לכל

■ייי^^י^^^וווו I..........

מב#ש.

פאול

שהית

"דרעל"

•1:

לשני

ונתנו

אולם

עלול

כדור?

<רובדררם>

העישקק נערך על מגרש הירעל רמת־ נים טובים ׳מאד ,משחקים באמביציח
גן .כמעט כל שחקני'שת■ הקל־צית הם  Iרבה ,מה שגורם לפעמים להתרפת המש 
'חק .מצדם *.והחרבה זו נתבח סימנים ב
המשחק

£ינמס.
על

הארצישראליים

־♦ו
j?,
■•»♦
■מכני נ׳ץ■ :3m, -.פ^מב" י$ן ,aכר tuw 5״ת  -ט׳ככי רחובות

כשקבלו

את

הכדנר

ע"• כך

מדבר
את באי־כח עתונות הספורט" העברית ל 
שיחה .גפי לזנראה רגיל מר לאורי ב*

)1:1( 1:2

הקהלת .ההתקפה פעלי לרע שגי הקי-
התקדמו

כובש לו "עמדת

תת־חילפדורג ,ודכי,
מכזת רא?
להתקבל

מפתח" נוחה לקבלת

יהודים ,אנגלים ,עונים זימים «ל מוס

צה הא״י לא רע ,אע״פ שהשבת• שיהיה
משחק קשה יותר .חלשים מאד ה! הר 
צים שלכם .אינני סבור ,שאילו העמדתם
שיער אחר במחצית הראשונה הייתה ,התו 

כר קרלסבי, ,המייצג את ה .מ .הנציב
העליון ואחריו ראש ■העיר׳ מר רוקח• הם

מגז >לי•#׳ 8£ני

!$דו ,כקעט

באותו קו עם &גט5ן ..המרכזי .זוהי כפו•
< -Wה#יגןג• "עם
ש קצירה

כמו

החלק .היותר טוב .של הקבוצה .אמרתי
למזלנו" ,משום שעל ■די כך ■כולנו"
לדאות’ כמה וכמה' ’פעמים את שיטת

,י,

.*■al's

כשמדברים בארץ־ישבאל עם אישיוה ,קף המרכזי׳ ■נמצא כל .הזקן .למעלה׳ בין
,ספורטיבית מחר״ל על הכזףורגל המקומי המגינים והרצים שלנו ,קליפטון מצדו
הר• אין שוכחים *$ף ^.ם .זצהזביר' לאותו .האהד“ ווליןאמך מצגי השני $1או ;.הךבה
.",אדם׳ כ• ראינו כאן את ',אדמירד יותר קרובים לשערם'הם ,כלומר כמעט
#,ג• .וץראים זע3די?פ. ,בעוד
וינה"׳ "בוצ׳^אי•" ,וכר ,כלומר .מציינים" כקו .אחד
ק^נה כי ע$ןו
'נגד האריות &הרץ ?#ק^עי בדרך קלי ;#יהק כזאר

:למזלנו שחקה )אצל.$
פיניים ב$ד.
הירחים .בעיקר ,ההתקפה׳ המה!ה $ת

4

ועליתי

—

« enwנצחת רביצה ארצישראלית מעזדגת 3:8
**"? !*®« w־ז ןהואשו«? ,וב ?שה « ® - J1-W WWWי!ף ofwt
חיום תפגש נבחרת ארידישראר היהודית עם וונדררס

הכנקה לאי*צטך!ון התנהלה בזרם
כלתי*פרסק .כקשר יזמן קצר’נתמלאה לא
הטריבינח׳"הלאשיח ^א אף מקיכות-

ובתלגושח גכנה
את לכות אלפי מאורחים ׳מאנגליה ,אוס 
הברכות, ,דינרים קצרים של מר קרוס 
טרליה ונירזילנד לספורט שלנו.
 ,יכי ומר רוקח׳ ?.לומים אחדים ומרכו$
אל .שגרתי המשחק מתחיל.

במעלה

בט״ו

בשבט

כמועד •נוח ׳ומתאים

אסב ,ביום ט׳ץ בשב* (2.42ג) •כשעה
 3^0אחה״צ.

שד "וונדררס" באיצטדיון ת״א

wk

חפשחק

לס^על׳ הבא בעתו .בחלק מהתשובות׳
המשאלה׳ #.הכנוס לא יתקיים
במועד שנקבע ( ,)30.12.41אלא יקרא

זת .ה&מלקח דיהלגבה ,׳'להי׳ענרת
למשאלה וקבעה ,שחכנו® יתקייש כ-תל-

ותרבה

שיש

בו כדי

»הלו מתק'
׳,ומךררס" פותחת בהתקפה .ברגע ה־4
מקבל פנטון את הכדור ,מעבירו קדימה

ובפכה מפץיעה ושקוחח כובש שער רא 
שון ,א״י תוקפת לרגע ,בראון מתקדם־

ויורמ לאמצע׳ -אך יגי עוצר .רגע אח״כ
היזמה $יב בידי "וונדררס" .גילמור מת*
קך® ,מעביר לאמאע ,פגנזון ממשיך ,מת 
פרץ ו.יוךה שער שני .התקופה חדשה של
"וונדררס" מקתיימת במכת אאוט של ויל-
■אמס .רגע אח״כ שוב לחץ על שער
א״יי׳ פנקון קורץ קדימה ,מעביר את הכי
דור לשמאל' במקום .שוודוורד תופסו ,אך
למרות היותו קרוב לשער יורה החוצה.
בדקה 75־ 12עוצר השוער מכה מסוכנת
של פנטי־ן לפני השער .מיד אח״כ באה
בעיטה חזקה של קליפטון מרחוק ,הכדור
קופץ מחזהו של השוער ופנטון מגלגלו
פנימה .קליפטי 3מגסה להתפרץ בדריבל,

(סוף בעמוד )1
גא.

דדיו
יום רסן

י ר ו ט ל י ם ( :1.45 — )668חדשות בעב 
— איין נעמנט (רגע אחד) — אמר דרישתך.
רת :1.55 .רסיטל לעוגב ע״י סללטור אר-
— לשופט שווארץ ? אם הדבר תלוי ניטה ,מיצירות באך וציזר פרנק (העברה
:הכתוב .נצבתי
:עודו;
גוחן על ....
.
.
:הרופא בז
■באמצע המדד' בעוד ׳ממגייס י' לובש  .את בו ,בטוחני שלא יסכים — ואנפי ספרתי • מאולם ■יקק״א)"->:4.45. .הפלת והשקל״ —
לו על קבלרדהפנים הזועפת שערך לי ;׳עברות כמקרינה" ■ ע״י ראובן סילמן (כחקות
את קצותיה במכנסיו..
כותנתו !סוח:
ועד הלשון העברית)" — ,הישוב" (השלישית
הרופא הנשיט א-ש עלוךנייר ושילחו ,השופט.
לסדרת הרצאות אטנוגרפיות בעריפת י .בך
— טוב׳ איפוא ,לך ודבר עפ •הקצין צבי) ,ד״ר א .בראוור ירצה על ״הית«3ימ״:8 .
כאמ7יו— :הנה שלך לפניך’.הייל היטלר!
הרפואי .הוא ברנש טוב .אני ^ודיענר על חדשות בעברית  :8.15:־ ״מעניני מלחמה״. ,
יי' ׳ 'ואז נשא 'עיניו להסתכל בי .זה ח<
;יה בואך — .והוא ׳מסר לי אח ההוראות סקירה שבועית :8.30 .קקעיס מתוך "סעודי x
איש .גוץ בעל" זקנקן' קטן ומהודר.
הןפמן"■ לאושגבך מוגשים ע״י רוזה .סגדד־
"— אך ,גרטן טאג' ,האם אתה הרא 'כיצד למצוא את ד״ר טולר — .אך לא
שטרנברג (סופרנו)? 'דלה גומהלף (קונטר
האנגלי ? קומיסר ניומן טלפן אלי זה £ל יהיה לך להשיג רשיון לפתיחת הקבר אלטו) ,מרסל נואה (טנור) ,ראובן לזר (בס)
ותזמורת אולפן תהנה מבידור .המן$ח :הנם
— הוסיף בלוומו אמתי החוצה.
עתה.
■שלזינגר :9.15 .מוסיקה מיצירות מנדלסון
דדך ההצגה המתאימה אל הייפא
(עוד יביא)
ז
(תקליטים).

ay

השגת

ההס03

גואשיגגטון:

נעשה צעד חשוב
סופרנו המדיני כותב:

ומזוג כתולדות
״כעשה־ ■צ׳עיד
ארצות .הברית ובדטניח"  -כותב "ניו-
יורק טיימס״ ■ בהסבירו את בטחונם של
מר צ׳רצ׳יל והנשיא רוזבלט ,כי "שתי

 :המו״ל :ם .עוזיאלי
האחראי  :ה .לוינשטיין־
הטעמת :רענן  ,23טל4541/2 .
ההנהלה :יהודה הלוי  ,40טל4111 .
דטוט עזריאל׳ רענן  ,22טל5377 .

•

בתן הן ולטובת כל אומות העולם".

טון וזיא ,כי אילו ארצות הברית והקיסל

גרמניה נוצחה במלחמת העולם הקו 
דמת׳ הודות .להתערבות המזויינת ,ש?/
ארצות הברית .שלום ווירסאיל הופר,

יפאן לא
רות הבריטית חיו ,מאוחדות׳
היתה ©ולשית לסין והיטלר לא ׳היה מע*ז •■
,
לפתוח במלחמה.

•משום שארצות הברית ניסו לחזור למדי 
ניות ההתבדלות רנמנעו מלתמוך בחבר
הלאומים .הדעה השוררת כעת בוואשינג-

המעצמות הדוברות־אנגלית תלכנה להבא
בדרך משותפת במלחמה כבשלום׳ לטו־

החתיעציויות של צ׳רצ׳יל ורוזבלט אינן ;
מוקדשות רק לבעיות החולפות של המיות.,
ראש ממשלת אנגליה ונשיא ארצות הב -־
רית ‘משתדלים •למצוא דרך !משותפתל'
•ל^ו•'-תיקון־ 4ש^ת המ׳סטורי!ית !,שבלה :י
שי בעבר.

צבא הודי נמצא בבר בחזית קאוקאז

ריסי,בקונגרס האמריקני נחשב כהוכחה

■•כיזכבר הושג הסט עסר״ני נ®
וואמוינגטון,

צבא •ודי נמצ& בקאוסאז  -זאת
גילה אתמול לעתונאים בואשינגטון סיר
ג׳רלד קאמפבל; ראש שרות המודיעין

הגנרל ווייוול-מפקד עליון גם בבורמה

הבריטי בארצות הברית.

הו! שיבח את גבורת החודים כמל
חמות במ1דח-אפדקה וכלוב נאמרו
שרב חלקם; בהזמת׳ האגרה! שכאילו חי
לה הטנקים הגרמניים הם בלתי מנוצ
חים .והוסיף" :וצבא הודי אחר נמצא
בקאוקז".

בפגישת ווייוול-צ׳אן־קיי־שק השתתפה אשת המנהיג הסיני המתורגמת
הגנת מלאיה התעודדה לאחר התקפת־הפתע העזה

סין תשלח צבא לחזיתות השונות-ותקבל ציוד למלחמה ביפאן

בהודעת-החצות הסובייטית נאמר שב־
.משך כל יום שבת נמשכו הקרבות בכל

הגנרל ווייוו׳ :קיבל לידיו את הפי
קוח ■העליון על הגנת בורמה  -כך

החזיתות והיו קרבות עזים בעיקר ב 
חזית המערביות ,באיזור קלינין ובחזית
הדרומית .הצבא הוסיף להתקדם ותפס
מספר מקימות ■מאוכלסים.

הודיעו הבוקר רשמית בלונדון .הגנרל י.
הוטון׳ ראש המטה של מפקדת הודו,
נתמנה מפקד ראשי בבורמה.

הפרשן הצבאי
ליפט" כותב:

הלונדוני

—

עדיין הוא עצום ואיו שום סימן שיעיד
כי רוח• של הגרמנים נפלה בקרבם אעפ״י

נקודות

שאחרי האופנסיבה הארוכה והקשה ביותר
בהיסטוריה ,מן ההכרח שיהיו יגעים.

בשיחות׳

כמתרגמת׳

ואם

נקל לשער שהגנרל וייול בא לצ׳וג-
קין כדי לדון חיאך אפשר לנצל את האו 
צרות הבלתי מוגבלים •של סין באנשים
לתועלת המלחמה המשותפת .יש יסוד
להאמין שלפני כמה זמן הציעה סין להע 
מיד לרשות בנות הברית כמה אנשים

ציוד רב נשלח בזמן האחרון לבורמה ,לה גברת הגנתה.
מתמונה צילמה בנמל ראנגון בעת פריק ת מכוניות משוריינות וטנקים קטנים מעל

י באויר.
יש סימנים שההגנה על מלאיה ,שזו-
ע;עה תחילה ע״י פתאומיותה ועוזה של

חתעודדה ומתחילה•
האיזור הצפוני ,על

יערות הגומי ,הג׳ונגלים ,ההרים התלולים
ורשת הביצות ץהשלוליות שלו ,נוח יותר
להגנה --מאשר ;השטזז:החלקשל פאחאק.
אבל פעולת היפאנים בחוף ’ המזרחי' של
דרום טרנגאנו עלולה להיות מסוכנת ,אם
יצליחו לחצות את ההרים ■ולהתחבר עם

המחנה המערבי.

המשחק בין הנבחרת
היהודית ו־־וונדררס" נדחה
יד1ע האחרון ■מודיעים ,כי ההתחוות■
נץ "וונות־פ" ונבחרת
גדחתת ומועד .אחר ,שעדיו
יוחד.

*,ת׳יז
בפיליפינים נמצאים עתה שבעה ■מקד־
מות-חוף בידי היפאנים ,אבל מפרץ ליינ-
גיין הוא המקום המסוכן בכולם .זהו
המקום היחיד הקשור עם מנילה■ במסילת
ברזל .אלא שהמסילה עוברת בין הרים,
ויש לחשוב שההרים מבוצרים .תעיד על
כך הידיעה 'מאתמול בדבר חילופי יריות
תותחים-כבדים המתנהלים באיזור זח.

ות ממית הצפונית

נאיי׳דו־

תחנות הרדיו במנילה קלטו אתמול
את שידור רדיו טוקיו׳ ששדר הצהירה
לנשיא הפיליפינים ,ד״ר מנואל ■קזון,
.האומרת ',שהיפאנים יסכימו לראות את
■מנילה כעיר פרזות ,בתנאי שהצבא ה־
פיליפיני" ,ישתף פעולה עם הצבא זז־

השבוע-טכס הכתרת מכת״ר הרב טולידנו
מכת״ר הרב יעקב טולידאנו ,הרב
הראשי הספרדי לתל-אביב ,הגיע ארצה

הבוקר נסע הרב טרלידאנו אל משפח-
■תו בטבריה.
כפי שנודע לסופרנו יערך טכס ההכ 
תרה׳ של הרב טולידאנו עוד השבוע ,ב-וס

והרב הראשי בפ״ת ,הרב כץ ,יקבל את

ד׳ או ה׳ .בראשית השבוע הבא יכנס
הרב לתפקידו.

פניו.

סם שיהוו נקודות הקפה .איי ג׳ילברט,
האי וייק ,מידויי והונולולו מהווים׳ נקודות
במעגל הענקי של איי האוקיינוס השקט

והאי גואם במערב נמצא במחצית הדרך
בין וייק והפיליפיןים.

בחורים אמריקאים במד צבא-הרי
תל־אביב העיר החמודה ביותר במזרח"
אמריקאים ■המכונים בשם "יאנקים" ב 
והנה כמה מדבריהם בשהותם בארץ:
מדים צבאיים ,יאם ■כי הם אזרחים ,טכנ 
"זה היה חג המולד הנפלא ■ביותר ש 
אים של החברה לייצור מטוסי "דיוגלאס" ' ,בילינו ■מעודנו".
מאנשי ■החברה הזו במזרח התיכון ה 
הכנסת האורחים התמיהה אותנו .כל
מלמדים ׳את אנשי הרא״פיוכחות ■חיל -י אחד פשוט השתדל כדי לעזור לנו לבלות
האויר האחרים של הקיסרות׳ כיצד להר  ; בכל האפשר יותר טוב" .כעת ,אחר שאף
כיב ולהקים ■מחדש את המטוסים הנש  ארצנו נכנסה למלחמה■ ,רוצים אנו לחזור
לחים מארצות־הברית מפורקים ■לחלקים1 .לאמריקה".

אחרות.
בירושלים הניחי שלט ישיש בכנסית
"אקה הומו" ■ועל השלט הכתובת ■" :טכנ
אים אמריקאים במזרח־התיכון .חג-המולד
שנת 1941״ .הם אומרים שישלטם (סמוך
לזה ׳של ימר מליט.

אומרת — בנות־ברית הלוחמות בפועל או
מדינות אוהדות לעניו נגד ■ה״ציר״ — ישיבות הבאות .כיום׳ המטרה העיקרית
ועל שאר הישיבות׳ אמר הנשיא" :הת  'היא השליטה בכל המקורות ,צבאיים
קדמנו בהרבה נדור •לעבר השגת ה ;וכלכליים׳ של החזיות העולמית ■העומדת

מטרה הסופית ש :חנחלת פפ:ה ניצחת
־:כתות הל:ו שהתקיפונו והכריזו ערינו
מלחמה".

לביעור הצוללות היפניות
באיזורי חוף ארה״ב
מחלקת

ביואשינגטון

הימיה

פרסמה

הודעה זו:

"המזרח
האויב נגרם
שלנו נזק לא

הריחוק :עקב הפצצות
לשתים מאניות־המשחית
רב .איש ■מהמלחים

השמינית בשורת הישיבות ־בלוח של הבית
הלבו .שנועדו,,לשבת.

sרוזכלט'ודרדיל נפגשים

נפגע.

אמצעים־נגדיים נמרצים שבהם נקטו כו
חותינו ,נתקלות הן בקשיים רבים בהמ 
שכת פעולותיהן.

השקט:
האוקיינוס
"מרכז
ממשיכים במרץ לנקוט באמצעי־גומלין
נגד הצוללות של האויב המשוטטות ב 
■מימי ■האוואי.
"באיזורי
כל חדש.

ה א ט ל נ ט יק:

איו

חודש דואר האדיר לאמריקה
מחלקת

הדואר

והטלגרף

בירושלים

מודיעה ,כי חודש שרות הדואר האוירי
לאמריקה.
מחירי המשלוח הם כדלקמן (בעד כל
 5גרם או חלק ■מזה) :לקנדה — 125
מא״י׳ לארצות-הברית —  125מא״י ,ל 
אמריקה המרכזית —  150מא״י׳ להודו
המערבית —  150מא״י׳ לדרום־אמריקה
—  175מא״י.

ב״חבימח"
הערב ב־ 8.30במוגרבי הצגה חגיגית
של "הלילה ה״ "12מאת שקספיר בחסותם
האדיבה

ובנוכחותם

של

מושל

המחוז

ה .ה .קרוסבי וראש עירית ת״א מר י.

רוקח ובנוכחות
הממשלה והצבא.

מוזמנים

רבים

עם ראש המיניסטרים של קנדה׳ עם ציר
הולנד .וכתוצאה מכל הישיבות הללו,
יודע אני הערב׳ כי עמדת ארצות־חברית
ועמדתן של כל האומות שהצטרפו אלינו,

מאנש־

במכירה הפומבית של כלי-הבית היהו
דיים בגרמנית שנערכה .לפני חג-חמולד

השתתפו המוגי״קונים עצומים .ביריד זה
:נמכרו רהיטים ,כלים ■ומטלטלים מבתים
.הלכנו באפלה ביום. -הראשון • שהגענו ודירות שבעליהם ’היהודים גורשו והועברו
הנה ולפתע שמענו קול אשה בחושך :לפולין .הקונים הגרמניים שלמו מחירי-
היא ;ראתה שכרון בעד כל ’כלי חפץ ,והשמחה׳ היתה
—האם אתם אמריקאים?
את .סמל ארצות־הברית על?כתפנו.׳ זו רבה :במחנה הענקי' של העטים על .השלל

ספה פשוטה נפדתה בסך 1000

זו ,שנמשכה חצי שעה .ציר יוגוסלביה,
מר פוטיץ׳ ,שלא היה אז בוואשינגטון,
לא השתתף בישיבה.

תוהו ובוהו במשרדי
קסאוואייה וואלר

לורד ביברבדוק ילווה את .מר צ׳רצ׳יל
לאוטווה.

ההתיעצת בבית ■הלבן

ידיעה אחרונה שנתקבלה מצרפת או־
■מרת ,כי קרוב לוודאי שהצעת־החיוק׳ ש־
פורסמה לא מזמן בעתו הרשמי
של
ממשלת ווישי בדבר פירוק כל הארגונים
היהודיים ,לא תקבל תוקף ותבוטל .חוגים

אי־הסדר רהתוהו ובוזזו השורר בעבודתו
מצא המשרד לנכון לא להסתבך בהגשמת
הצעת החוק החדשה .כידוע׳ עמדו שלטו 
נות ווישי ,לפי הצעת חוק זו ,להקים אר-

שבי

ב״בית

הלבן"

בואשינגטון

שבה

בזמן המשחק ביום ששי פנו נציגי
•הקרן לעזרת נפגעי המלחמה אל ההת 
I

אחדות* הא״י לכדורגל בבקשה לערוך ב 

יום ■ראשון משחק •בין "וונדררס" ונבחרת
>״י רשמית מטעם ההתאחדוית .ההתאח־
'דיות נתנה את הסכמתה מיד ,ואף באי־כח
והקבוצה האנגלית הסכימו לכך.

החוקים והפקודות בעיניני היהודים.
■מאידך ,מוסיפות הידיעות המגיעות
מפריז לאשר את החששות שכל היהודים

•נגד הנבחרת הא״י החזקה ביותר כיום.
ההתאחדות החלה >מיד בבחירת המועמדים,
>אם כי לא קבעו עדיין את ההרכב הסופי,
^רי ידוע שיכנסו לתוכו הטובים ביותר

גיטו מוקפות חומות.

־

מרקש נפחח לחון 5ארצנו
מוקש איטלקי במשקל טונה אחת וב 
קוטר של מטר וחצי בערך נסחף אל חוף

בוואשינגטון מיחסים חשיבות רבה גם
לשיחות עם שר החיצון הסיני ,קי־ווי־מיו
הואיל ובגלל המלחמה על פני האוקינוס

קינוס השקט עם מר צ׳רצ׳יל ועם'ראשי
הצבא והימיה של בריסיה ואמריקה .היו
לר כמה שיחות מיוחדות עם מר צ׳רצ׳יל
והוא מקוה להפגש עמו עוד פעם ,לפני

צאתו של מר צ׳רצ׳יל לקנדה ,לשם דיון
על עניניס הנוגעים במיוחד לאוסטרליה

אם מטרת הישיבות של

נציג• בריטניה׳ אמריקה ובנות הברית
היא לקבוע את מדת השתתפותה של כל

אחת המעצמות באנשים ובחומר במל 
חמה׳ השיב כי נכון יותר יהיה להגיד
שהכינוס נועד בראש ובראשונה להתוות
יאת האסטרטגיה של המלחמה בקוים כל 
ליים.

לי• של בנות חברית לאלו שבוואשינגטון •'
ובמוסקבה .בנוגע להתקדמות השיחות
בבירת ססס״ר נודעו עד כה רק פרטיס
מעטים .לערמת זאת התברר ,כי הגנרל ת
ווייוול השתתף בהתיעצות האסטרטגית h

בצ׳ונקינג וגם הגיע לידי הסכם עם המר* 'י”
של צ׳אךקא־-שק בדבר התאמת הפעולות
בשלבים הבאים של המלחמה ושימוש
בכוחות המשותפים.

לגנרל ווייוול היתה הזדמנות נוספת

לקבוע ,כי למרשל צ׳אן קאי שק יש יותר
חיילים ,מאשר ציוד צבאי חדיש בסין
הלאומית .בשלבים ר״באים של המלחמד

תושגחנח ,כמויות .גדרות

M

.

כ/י-זי! חרישיים ׳מהודו לסין וכמפרה
שיל צרך ישחתפו גם חיילים סעים נה•
גנה

ברמה.

בהודו הבריטית

ובסיו',
V׳.

חיים כשליש מכל אוכלוסי העולם W
לרשוהףגנרל ווי־יוול ,האחראי בעת לם*
גנה על בורמה ,הודו ועיראק גם יחד,
והמרשל צ׳אדקארשק עומד כעת חומר
אנושי׳

הערלה בכמותו

%

4

על כל צבאות

האויבים רק במהירות הקצב של הירצרר*
ואספקת הציוד לצבאות הגנרל ווייוול
והמרשל צ׳אךקאי־שק תלוי פרק הזמן,
שבו תעבור היזמה האסטרטגית לידי ,בניות
pהברית לחלוטין.

מהשבי הגרמני" י
כמה קצינים וחיילים יהודיים משבויי

השלטונות הנאציים לשבויי המלחמה ה-

צרפת ■שהצליחו להימלט מגרמניה הגיעו

יהודיים מצרפת׳■ שרובם רוכזו במחנות
מיוחדים .את ‘ שבויי המלחמה היהודיים

פתיים שברחו כולם ממחנה־שבי גרמני

מעסיקים בעברדודדפרך גסות׳ •מוקצות
•מחמת ׳מיאוס׳ ומסוכנות לבריאות .התואר
הרשמי הוא•"יוד" ולא ■חייל ,את השבויים

דרך המזרח הקרוב .כולם יקבלו ■תוי-
הצטיינות .מלחמתית מגנרל די־גול בטקס

■היהודיים איו ■מעסיקים בחקלאות■ ,הנימוק■
הרשמי לאיסור זה הוא "ידיעתם בלשון
^גרמניות שיש בה •משום מגיע ומשיא מסח'

קצין יהודי מבין השבויים הללו מסר
תיאור .מזעזע על התנהגותם האכזרית של

כן עם האוכלוסיה הגרמנית המקומית".

ללונדון בתוך קבוצה בת  186שבויים צר 

לרוסיה הסובייטית ומשם הועברו לאנגליה

■< •.-

V.

:1

-י

(סט״א)

ההתאחדות הא׳י מרכיבה נבחרת רשמית וחזקה ביותר

גוו יהודי אחד ויחיד בצרפת ,דוגמת ה-
•מצב בשטחי השלטון הגרמני ,שהיה
השמש מנגנון להוצאה לפועל של כל

(פאלקור).

י
-־

היום תפגש הנבחרת הא״י היהודית עם "וונדררס

לפיכך !תהיה לנו היום הזכות הגדולה
לראות את הקבוצה האנגלית המשובחת

— אזרחי צרפת וכן אזרחי־חוץ — בשטח
צרפת הנכבשת יכלאו בקרוב בשכונות־

מר קייזי אמר שחוץ.מהישיבות המ 
שותפות ,דן על המצב בדרום־מערב האו־

רשמי שייערך לכבודם.

אתמול נידונו שאלות האסטרטגיה ב 

ירדעי־דבר מייחסים את השינוי הזה׳ שה-
ידיעה עליו טרם אושרה .ממקור רשמי,
לא לאיזה ■מפנה □מדיניות ווישי בשאלת
היהודים ,אלא למצבו הארגוני הרע של

ארץ-ישראל ביום ששי בבוקר.

שלמו

מות הציר"׳ שדנו בה בישיבות שנערכו
עד עתה• לורד האליפכס נוכח בישיבה

קיפרנו והכריזו עלינו מלחמה".

המשרד הממשלתי לעניני היהודים בהנ 
הלתו ■של קסאוויה וואלר .סבורים שבגלל

האנגלוסכסי ימסור ווינסטון צ׳רצ׳יל בג-
אומו באוטאבה ביום ג ,,כפי שמצפים
ץ
בחוגים מדיניים ידועים.

פרטים על המצב הנוכחי באסטרטגיה ה
עולמית □מערכה להנחלת מפלי‘ ל״מעצ-

נתחזקה במידה עצומה .התקדמנו מרחק
דב בדרך להשגת המטרה הסופית והנ 
חלת מפלה ניצחת לכתות האלה׳ שהת־

במכירה פומבית נמכרו בברלין
היהודיםשגורשו לפולין
--------------חפצי

היתה אשד ,ילידמ-אמריקה .היא הזמינה היהודי.
אותנו לביתה ונתנה לנו -מזון מצוייך *.מרקים ,בעד י כורסאות מרופדות

עם נציגי בנח-חנרית

ארכה שעה ומחצה ,ותוארה בפני העתו-
נאים כרבת תועלת ,ע״י הנציג האיסטר-
לי ,מר קייזי.

הוא נשאל

פרטים נוספים בדבר שיתוף הפעולה ׳1

קיד המיניסטר לעניני חוץ.
כידוע נערכה בצץנקינג ועידה מקבי• \

השתתפו הנשיא רוזבלט ,מר צ׳רצ׳יל,
מר מקנזי קינג וכן הלורד האליפכס וג-
צ־ג־ם דיפלומטיים של הדומיניונים הברי 
טיים והמשלחות של הקיסרות .הישיבה

אחר ישיבה עם נציגי בריטניה וה 
דומיגיונים ,נפגשו הנשיא רוזבלט ומר
צ׳רצ׳יל עם נציגיהן הדיפלומטיים
של
דגיה׳ צ?,
צ׳כרסלובקיה,
נורבגיה ,דניה,
יון׳ נורבגיה,
בלגיה׳ יון׳
בלגיה׳
לנציגים 17K
■מסרו ׳*«■■<׳'“
הם י־*״
ואיסלנד-r .
־־׳"־״
< ’י
אלה
פולין

לא

"ב ■מזרח האוקיינוס השקט:
צוללות האויב פועלות עדיין באיזורי-
השייט של החוף המערבי אך הודות ל-

בפגי ה״ציר" .התקדמות מצויינת ניכרת
בכיוון זה".

פגישת מועצת המלחמה הבריטית—
בנוסח הצהרתו של הנשיא שנתפרסמה אמריקאית שהיתה צריכה להערך בשבת
בשעה מאוחרת ,נדחתה לום א׳ (היום).
ע״י מזכירו• ,מר סטיפן ארלי׳ מן הבית־
הלבן ,נאמר" :הרבה השגנו בשבוע זה ,י — הודיע מר סטיפן ארלי .הישיבה היתה

גנים עם ראשי המשלחות של כל האומרת,
הלוחמות כעת באוייב המשותף .בישיבות
הללו נכללו דיונים עם צירי סין ורוסיה,

הזהירו אותנו שלא נסע לא״י .אמדו,

האמריקאים הללו באו ארצה ■ממצרים,
הם באו ביום ג׳ שעבר והבוקר הם ■חוז  כי אין כאן מזיון ,המטו תגרועות׳ אך איזו
רים למצרים .גילם הממוצע הוא  .26ה,צ־ הפתעה י הפירות ׳והירקות הם מן הטובים
■כדי לבלות את חופשת חג המולד בא״י .׳ביותר שראינו ■מאז צאתנו את גבולות
,קליפורניה׳ והימטות במלון ״עדן״ — הרי
עיר שבהם גן . 23והקשיש — בן .39
ברובם •הם יוצאי ■מדינות המערב ,ור  ■זה מימש כבגךעדן .בשמים .בשום פנים
יבים ■מקליפורניה■ ,מקום המצאי של בית־ י ואופן לא היינו מוותרים על .נסיעה לא״י.
■תל־אביב :העיר החמודה ביותר ש 
י
החרושת שהם עובדים בו.
ראינו בחלק זה של העולם.
האמריקאים נוכחו בתפלת־חצות בליל
האם אין טעם הקפה ■מוזר בע ניכם?
חגחהמולד בבית־לחם .בקרו .מקומות שו
— הרי זה ספל הקפה ההגון הראשון ש 
נים בירושלים ,בים־המלח ,בתל-אביב,
שתינו מאז צאתנו מאמריקה .פרט לקפה
■בחיפה ■ובטבריה.
■ שהבינונו בעצמנו.
צ׳דצ׳יל
■מר
לדברי
בסקרונת
הם האזינו
היש לכם סיגיריה אמריקאית? — ב 
מביתם
שכת.
בליל
האמריקאי
בפנל הסנט
דאי׳ קח בבקשה ,יודעים ■אנו■ ■מה קשה
נעדרים הם ■מאז חודש יולי .׳מספרם מגיע להשיג כאן סיגריה אמריקאית ■ .קח את
'
ל 75-איש הנכללים ביחידתם וביחידות כל הקופסא.

בהצהרת על הישיבה שהיתה לו ולמר
צ׳רצ׳יל□ ,משך ירם השסת עם נציגי 22

בעלת־ערך לאויב׳ ולמסור דו״ח יותר
מפורט על ■הכל ■מה שהיה בוואשינגטון

באמצעות ישיבות רבות׳ ובאספות של
פקידי האס|$ה  :והייצור ,בנ^שבי '■חברי
פלוגות צב^ות ־ומשלחת של'חצי׳ ובדלו־

תגבורת .........

ארז-ישוא :יפאני׳ ויפסיק כל התנגדות מצדו" .ה־
יודיעו כמ  ■מאזינים בפיליפינים קבלו את דברי ה-
 .הצהרה הזו בצחוק רב.

ביום ששי אחה״צ ממצרים ושבת בפתח-
■תקרה .כאן התפלל בבית הכנסת הגדול

כיבוש איי *•־לברט ע״י היפאנים היא
חוליה נוספת בתכנית שלהם לכבוש בסי 

־ מודיעים מ«'נ'לד> ן.:׳«|וח ו|כו!

411׳ •מקום שם לוחס&1ו •כיליפינים ב 
פולשים היפאנים העו^ם עליהם במספר.

'האפשריות ועד כמה ששלומו של העולם
יתיר לי זאת׳ מבלי לתת בזה כל ידיעה

יסתיימו הדיונים.
ברצוני למסור אינפורמציה במהירות

בשבוע זה׳ ופל אשר יתרחש במשך ה 

אניח בריטיתי

שיידרשו ,כדי לעזור במלאיה ובבורמה.

כיום הזה ,סין הוא המקור היחיד שממנו
אפשר לשאוב המוני חיילים מאיומנים,
■ הרגילים בקרבות ביערות ובהרים ,מבלי
שהאויב יוכל להפריע בדרך הים או

הנשיא רוזבלט הצהיר ,כי עמדתן
שי :ארצות-הברית ורצונן האיתן :מגר
את ה״ציר" נתחזקו במידה שאין :ה-
נעריכה" ,ע״י השיחות שנערכו בשבוע
שעבר עם צ״רצ׳י :ועם נציגי האומות
■האחרות".

הישיעות תמשכנה במשך תקופת“זמן
בלתיקמוגכלת .ואי אפשר לומר כעת מתי

הצבאיים ;והכלכליים להבטחת הנצחון ■של
העמים החפשיים"

השקט יעדר שתהחיצון ■הסיני מצ׳ובקינגי
־ותר זמן׳ ממה שחשבו קודם~ ,י ימלא^’
.
המרשל צ׳אן־קאי־שק זמנית גם את תם־י

ועמדתן של ארה״ב התחזקה לאין שיעוד במשך
השבוע של שהותו של צ׳רצ׳יל בוואשינגטוד

הדבר נכון ,הרי !זו הפעם ■הראשונה במל
חמות■ 1החדשות ש!שה משתתפת בשי
חות בה גוררות.

■

סנסציונית של ,הרוסים ,הואיל והצבא
הגרמני — למרות האבדות הגדולות —

הזדמנו בהרבה בדרן להנחלת מפלה ל״ציח

קור-רוח יוצא מהכלל ,שאינו ■מבזבז זמן
על דיבור• שוא .יש לחשוב שגם אשתו

ההתקפה היפאנית,
לחץת יציכת יותר.

שהצבא

הסובייטי

כבש

חזרה

ג• קוי הגרמנים ביו לנינגרד ומום-
קבה מתעקמים׳ כפי שמעיד כיבוש אוס-
קויה ועמדות׳ מערבית לרז׳וו.

ודומיניונים הבריטיים .בערב קבע הנשיא
רוזבלט ,כי "הושגה התקדמות ׳ 1נ«ספת
בדרך למטרה הסופית :השמדת גמורה
של האויב וגיוס מושלם של כל חסהזות

טואשיעטזן ,ליטניגוג ,ומסת ל

אך אין לנבא מראש שוס התקדמות

הפסקה בקרבות ברוסיה .קו ■1זמנ1ו מך-
מני הראשון פזרתית לפסילת הנוזל
המקשרת את רדוו ,גיאזפה ,קאלוגה
ופורה; נפרץ אחרי שורה של נדבות
שבהם התנגדו הגרמנים נפוץ .אחר,

"אנא־

שים המסוגלים להבין תיכף איש את
רעהו .המרשל צ׳אן קאי שק אינו רק
איש־צבא רב יכולת׳ אלא גם אדס בעל

היתה

כותב:
במשך ימי חג המולד לא היתה שו•

יפוגו הגרמני• אל קו ההגנה השני שלהם,
המיוסד על ׳מסילת הברזל החיונית שבין
פמולנפק ,בריאנסק ואוריול.

טפס ר
פרטים .על התקדמות השיחות לצירי המ-
רינות של אמריקה הדרומית ולנציגי כל

סיבים ראשין של רוזבלט:

הפגישה בץ מנדל וייוד והמרש:
צ׳א! •קאי שק היא המא׳ורע המענין כיו-
של ^שבוע שעבר .שניהם הם אנ 

נוכחת

הפרשן

הצבאי

הלונדוני

"אנאליסט"

.■v,

יעצויות שונות של מומחים צבאיים •שד4״'*
נים .ב־ 6מהתיעצויות אלו השתתף נם
י
צ׳רצ׳יל .ראש!טגושמז!נגליהותנשיא׳
x
רמכ׳ט תזמיבו לארוחת הנמן ?1 IS

חשובות כל כך׳ כנארופומינסק ,קאלוגה
ואלפקין׳ לא יימלא אם בימים הקרובים

"בבמה מגזרות החזית ערכו צבאה
תינו קרב באויב וכבשו כמה ■מקומות־
ישוב׳ ביגיחם הערים לידווין ,וויסוקיניצ׳י,
נובוזיל רטים .אניותינו שבעו ארבע אנ־
יחרהובלה בים מהנץ".

.

נמשכות עדיין ההתיעצויות בדבר עי•
בוד תכנית אסטרטגית כללית* ;כדרך בלל
כבר הוגדרה העמדה ונקבעו .התפקידים
של כל העמים הלותמים ב״ציר* הטוטלי
אתמול גוכת הנשיא רוזבלט ב־ 8המ• «•

נפרץ קו ההגנה הראשון של הגרמנים בנסיגתם ממרסקבה-הררסים כבשר ערים נרספרת-
גם קו־ההגנה הגרמני בגזרת לנינגרד-מוסקבה "מתעהם"
' בהודעה נוספת נאמר:

אף נאום ראש הממשלה .הב-

•

שבין משחקי הכדורגל בארץ.

התחרות תתקיים באיצטדיון המכביה

היו• ,בשעה  3.30אחה״צ .כך ניתנת ל 
גבור הרחב הזדמנות ■נוספת לראות את
קבוצת "וונדררס" המצויינת.

ברגע האחרון מוסרים לנו את הרכב
הנבחרת הא״י כדלקמן:
מליקה? פנץ ,מילה? דז׳מפה ,ברייט־
פלד׳ רייך? מנחם׳ דוקטור ,שפיגל׳ גאול,
הרצל.

מסיבה לכבוד הקטצה האורחת
אתמול

בשעה

 6לפנות ערב נער 

כה באולמי מלון "סךרימו" מסיבה הגי 
גיה לכבוד ה״וונדררם" מטעם הנהלת
הקרן הבריטית לנפגעי המלחמה .סמסיבה
נוכחו

שחקני

הנבחרת

הארצישראלית,

־

יב״כ ההתאחדות הא״י לכדורגל,
;הארגונים הספורטיביים ופו.,

ראשי •

מר טוקטלי קידם בברכה את הנוכחים

י/

ומושל המחוז■ ,מר קרוסבי ,כיחר ה,,קרן"

5

למחוז ליוד׳ עמד בדבריו על המשחק ה 
יפה והודה לקבוצות על סיוען לפעולות

הקר ןע״י השתתפותן בתחרות .נשמעו
עוד נאומים ■מפי ה״ה קיבינטון (בשים ה-
מכון ■הבריטי) ,לורי (מנהל ה״וונדר׳רם,),

פביור (קפיטן ה״וונדררס")׳ לוי (ב זום
התאחדות הכדורגל בארץ והנבחרת^ 8ר

?>2
''-W

טוקטלי חדדה לבסוף לראש העיריהרמר

י .רוקח .הנוכחים בילו אחר כך בנעי׳מים
ליד שולחנות ערוכים.

הפשוק הראשון של "וונדותד בחל־אביב!
(סוף מעמוד )2
אך נעצר .בדקה וד 19שוב לחץ חזק על
שער א״י .חלוצי "וונדררס" .מפגינים מש-
חק-מם־ררת נהדר׳ המסתיים במכה נפלאה
של פנטון והוא כובש שער רביעי .כאן,
באה הרוחת-מה בלחץ של האנגלים .א״י

וד 42מסיים פנטון את המחצית בשער

מאד ,ורק פאביור מצליח להרחיק rk

במחצית

הכדור .מיד אח״כ עוצר ־מליקה מכה קשה
של וודוורד.

התמונה

משתנית

לחלוטין

השניה .התקפות א"* נעשות מסוכנות יו 
תר ויותר .כבר ברגע השני יורה דוקטור
שער ראשון .הדבר מעורר את קבוצת
א״י וביחוד לאחר שכמה וכמה התקפית
של ״■וונדררס״ נעצרות ע״י מליקה: .

 400מרקים ושמיכה למטה כפולה הגיעה
ל 75-מרקים .רהיטים חדשים ■נמכרים
בשיק בשליש המתירים הללו אלא שקשה
להשיגם -והאוכלוסיה הגרמנית■ החוששת
לאינפלציה מעדיפה קנית חפצים בכל
מחיר כדי להיפטר מסכנת כסף מזומן.

פותחת בשורת התקפות ,אך אלה אינן
מסכנות את השער .ברגע וד21־כובש
גר גע השביעי ׳משיגה־ א״י שער שני,
קליפטון שער חמישי .שוב פדרת התק  י
פות של א״י .אך מגיני האנגלי• מחזירי• ר?«עפ ע״י מנה• .התלהבות הקהל למראה
את הכדור לאמצע ,וש• מתנהל המשחק' אפלחפה של א״י גוברת" .וונדררס" פו 

הפקידים הנאציים הודיעו רשמית שה-
הכנסה־מן המכירות הפומביות׳ הללו תש 
מש קרן לתשלום■ הוצאות הא&קואציה
(סט״א־אלחוט)
של היהודים המרגלים.

במשך זמן־מה .בדקה הי 30נפגם שער
עצמי ע״י וגיציאנום באשמת -השוער.
עוד כמה התקפותיסרק של א״י .בדקה
ה־ 36משיג קליפטון שער שביעי1 ,,ד<ד,

תחת בשורת התקפות ,אך מליקה עומד
על הגובה ,משתטח לימין ולשמאל ומציל
ת4ד .א״י לוחצת ■במשך זמדמה על
שער היריב ,ובמקרה אחד באופן מסוכן

►3

בדקה ה־ ,25לאחר התפרצות יפה־ של
בראון הוא יורה את השער השלישי בש 
ביל א״י .המשחק נחלש ,ומכאן והלאה
ההתקפות נערכות לסירוגין אך מבלי לס 
בי את עצם השערים .התוצאה אינה מש-
תנית עד סוף זמן המשחק ונשארת 3:8
לטובת "וונדררם".
■שפט בהצלחה ׳מרובה ימה •מרכוס■ .

יצוין ,כי המגינים האנגלים השתמשו
כמה וכמה פעמים בתחבולה לעלות לפ 
תע׳ בהשאירם את חלוצי היריב במצב
של אופ-סייד.
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