
נאום צ'רצ'יל עודד את הרוחות
התגנוות האופטימיות באמריקה: "היטלו לא יוכל לנצח בסתיו". - מיניסטר התעופה םעקלר
,- בהתקפות: לילה בשטחי האויב. - חשבון האבירות מ־8 כוחנו מסכם את הוויכוחים. - .

י באבגוסט: 01:192? לטובת בריטניה.

ד'.* ן, 21 (ךויטר). נאים צ'רצ'יל נ ל ו 

נתקבל בהתלהבות. העתונות מציינת אותו

כגלויילב, שקול וחדור אימון, תומכים

בהחלטה לא להרשות הכנסת צרכי מזון
מעבר לים לארצות שהוכבעו,. כל עוד
לא תפידנינה .מכזחות הצבא הגרמני. בח-

מימות נתקבלה ההצעה בדבר ?החכרת

בםים־־ם בריטיים מעבר לאוקיינוס.

צ'רצ'י־ל לתעופה הרוסית כשנון־ כמה •לתונים רואים את רמז
מאוד.

י ג י ו ־ י ו ר ק, 21 (רויטר). "ני1 יורק

טיימס'" ו"ניו-ייורק הראלד טריביוך מק-
ד-ישים דברי הערכה חמים לנאומו של

צ'רצ'יל ומטעימם את כוחה ועמדתה הא־
מצה של בריטניה.

. ?ו ו א ש י נ ג ט ו ן, 21 (רויטר). הרושם
הכללי שעשה נאומו •של מר צ>רצ'יל בא-
שמר צ'רצ'יל יודע עכשיו

מריקה הוא, י
לבטח, כי היטלר לא יזכה לנצח הסתיו.

עתונאים וותיקים אמרו: •"נאום' מצויין,
נוסך אימון ומעודד". -

, 21 (רויטר), אנשי ן נוגטו ואשי :ו
הצבא של ארצית הברית' מעריכים עתה
באופטימיות גדולה את סיכויי בריטניה '
.והחבר, מאשר' עיד לפני שבועות אחדים.
תמורה זו באה !בעקב הידיעות י המגיעית
הגה על תוצאות מלחמת והאוויר. על סמך
ינים וחשבונות מאת משקיפים מומחים

י
ד

סבורים כאן,- צי לבריטניוה יש, עתה סי־
?

!תגיר־; כייים' מציוינים'"'להכשיל את.שאיפות
"לשלטון'"v><itib נתקבלו " הוכחות: 'מניס'
לאי-ודיו-קים קשים _ בהודעות 'ת0רמניות
*!הרשמיות על פעילות באוויר ובים, ואו
לס את.ההדעות הבריטייות רואים כמתי־
!מנזת, ואם כי מחכים עדיין לפרטים מלאים.
משקיפים מומחים אמריקאגייס מעריכים
'את יהס האבדות !בתעופה כ־3 •. 1 לטובת

בריטניה, ההם סבורים, כי מבריטים הטי-
לו .על גרמניה השםחי !הכיבוש הגרמני
, הכפול מכפ •שנפלו על פצצות במספר

אדמת בריטנימ,
ל ו גד.ו ן, 21 (רויטר). הראשון בווי-
כוח ,על באום צירצ'יל, ציר מפלגת הע-
,שע־ בודה, ליס־םמית, אמר, כי 'ההמלטות
ליהן הודיע צ'רצ'יל — בדבר הגשמת
 לארצות ,הברית

 י
דיהםגד במלואו והקלות

'בקביעת בסיסים "הם גם החלטותיה של
אומה מאוחדת".

היר בלישה, ליבראל, הילל את ציר־.
ציי ל •על נאומו הגדול והוסיף. •"אני יכו־
לים להתגאות במנהיג בעל שיעור קומה
כזה — 'בעת בזאת". ציין בסיפוק את
גידול כוחה של בריטניה באוויר. הזכיר

את ,'*אי ההצלחה 'הקלה בםומאלי'/ "המר־
היקה את 'האפשרות •שיל ההתקוממות הח-
בשית ?שציפד לד. זמן רב ימ-סילקת את

התהב שהחזקני באחד האגפים •האיטל-
קיים".

j לירד ייינטרטין, ישמרני, אמר:
 דם אי במאיחר נפתח עד למדרגה גבי־
"במוק־

,הה 'ביותר את האוצרות הבלתי מיגבלים

עכמעט של ־אנשים וחמריעם באפריקה
ובהודו. על !המיניסטרים למושבות ול-
הודו להקים את צבאות היבשה הגדולים

ביתר בתולדות העולם".
 קבל !על שבנות הברית'

,
הקפטן פלאג'

מעלית מהאיייב במספר תחנות־השידור
ודרש הקמת חמש מאיתי תחנית, עד בדי־

אופינםיבה "על ן$ני אתר העולם".

נאום־סינהלר
סיר ארצ'יבאלד סינקלר, מיניסטר הת-
עופה, סיים את הוויכוח, ודן בשאלה של
נצייגות תלקי הקיסרות בקאבינט המלח-
מה. משאלת הפארלאצנט היא, כי קאבי־
נט המלחמה יהיה מצומצם ככל •האפ־
שר, ומידת הצימצום נתונה .לשיקיל דע-
תו של ראש הממשלה. קשה לכלול בקא־
•בינט המלתמת את בצי'גדת כל הדהמיניו־
נים. ישנה!שיטה לישיתו הדומיניונים בהח-
לטות קאבינט המלחמה !ובקביעת כללי

מדיניותו.
• נשמעו הערות, כי הכללת מדעאים
מחלקי!האימפריה ובקאבינט המלחמה הי-
תד, מסמלת את אחדות האימפריה• נימוק
̂מאוד. אין ספק, כי הסמל הג- זה חשוב
דיל ביותר לאחדות !האימפריה היא הש־
הדומיניונים תתפותם הנפלאה של כל •

ב«*מץ המלחמה שלבו.
בהמשך דבריי אמר .המיניסטר, כי
הממשלה תסיק מסקנות מלקח המלהמה
' הצירים דרשו לגבי תכניותיה לעתיד.
ריח־התקפה, צבא גדול וריכוז מתמיד
?של אפשרויות !התעושייה למלחמה טוטא־

לית. הם פורצים בזה דלת פתוחד" כי
זה. חיל התעו• !הממשלה הולכת לפי ,קו י

פה מגלה רוח התקפה של ,זמננו. הממ־
שלה משוכנעת, כי י,ש להעביר את •המל־
חמה בראש ?וראשונה באוויר ובים, .יאתר

כך בדרך היבשה' אל אדמת• האוייב. '
אשר לתכנית האימפריאלית לאימיין טיי-
סים אי! לגלות מספריים, אולם על ההת-
קדמות הגדולה תעיד שעובדה, כי. המס־
פרים 1שקיוו להגיע אליהם' ב"ייצור" טיי-
סים מקאנאדה בחודש יולי או. אבגוםט
— !הושגו עוד באפריל (תשואות ממוש-

A * ־ ; 
כות). ?

ומעיפטריוין ־התעופה מתבן גם תבניות
לאימון במקומות אחרים, ואין לו דעה
קדומה נגד !העברת בתי ספר לטייס לע-
פר' הימים, אולם אין הבית יכול לצ-
פות להודעה !בענין זה, הואיל 'והעברת
בתי ספר תצריך: תנועת םהיקף רב. !הע-
ברת כמות גדולה .של צייוד, וכן הרבה
אנשים, ולכך דרושה שמירת סוד. המי־
ניסטריון יוסיף לפעול לפי שיטתו, לא-
חר שהנםיון,הוכיח כי זוהי השיטה ,הסר־
a־ בייותר. על אף .הפעולות הנמרצות
כמשך. כל !השבוע גדול עתה מספר הטיי־
סות של י אווירוני קרןב, !המובנים לפ-
עולה, משהיה בזמן מן -הזמנים. רוח־
ההתקפה של טייסות המפציצים ומשקלם
הורגשו יפה בגרמניה ואיטליה. "'הודות
למערכת •ההגנה והיעילה שלנו לא יכול
כיח המפציצים הגרמנים !הכבדים,: הג־
דיל בהרבה, לגרום .לגו נזקים במידה'
שאפשר 'יהיוה •אף־ילהשיותם־־,לנזקיס;•שואנו'

גורמים בגרמנית ואיטליה". .

.701 אווירונים גרמנים הופלו בשעת
התקפות •על בריטניה מאז. 8 באבגוםט,
ואולם לו אבדו באותה תקופה בסך •הכל

192 מפציצים ואווירוני קרי, !עכלל זה
גם המפציצים ימאכדו בוהתקפית יעל גר-

מניה ואיטליה (תשואות).
מעניינים עוד יותר השוואת ?האבידות

•של ־טייסיםויתר עובדי אווירונים.

יחם האבירות ',של • טייסי הקרב בא־

וויר מעל בריטניה והים סביב חופיה

מ־8 פאבגוםט הוא 90 לעומת 1500 ומעלה

טייסים ועובדי עזר של אווירוני קרב

ומפציצים גרמניים. אם לכלול את עובדי

הבריטיים 'שאבדו מעל לגר- , המפציצים
מניה' היי-אבירות •הבריטים •תחבה פחית
משלוש מאות, ו!של !הגרמנים — הרבה
יותר מאלף וחמש מאות. •אלה ,הם הישו-
בים זהירים, .הואיל ואבידותינו-יאנו נות-

-נים 'לפי ידיעות מדוייקות, ואולם ביחס

לאבירות הגרמנים אין 'מביאים בתשבון

ל מטוסים, אשר
י
.המספר הניכר מאוד ש את

י
!הופלו, אולם הם לא לפי הבירית טייסינו

ראו אותם ממש בהיישיברם באוויר או

בנפילתם •הימה או על הקרקע.

מפציצינו פועלים עתה לפי 'תכנית מחו־
ושבת ימכוונת להשמדת מטרות צבאיות'

,החשובות ביותר ובשביל מאמץ המלהמה

של האוייב. הגרמנים בוטחים, 'כנראה,

!בתתקפות־יום המוניות, והפצציתייהם בלי-

לה אינן .יעילות. !תתקפותינו בלילות

קשות ברבה מהתקפותעז ביום, וכאשר

. הלילות ארוכים 'יותר, כן תארך נעשים

ותלך זרוע שייםות המפציצים '!הקשים

שלגו, עד .שנעמיק' יותר ויותר ונחדור

ונכה באברים 'החיוניים של תאוייב. אנו

!ותנים את מהאןמותינו על ידי קבוצות

מפציצים כבדים קטנותי בהחמה מאלו של

הגרמנים, והצלחותינו משמשות עדות
חשובה ליעילית שיטתני.

,סיר ארצ'יביאלד סיים באמרי, כיא?ן,
:
 עמי' "גרמניה

־כלב "בריטניןה 'ישנאה' " נגד י

'הבריטית לא תשמש האיטלקה,.והתעופה'

לעולם ,מכשיר למעשי אימה נגד המו-

נים• •המהלומות יהיו־ מכוונות נגד שדות
תעופה, מפעלי אווירונים זמרכזים אח--

רים של תעשייה צבאית ואספקה של,האו־

י"ב. לכל מקום, שם •נוצרים מכישיריס

 ודיכוי ' -־ לשם תגיע
"
לפעולה אכזרית.

ידו של היל התעופה' הבריטי ועל ידי

היטלר כך ישברו האזיקים, בהם ביקש.

לכבול את עמי אירופה (תשואות).

. ת א מ

רדיבאך \- ̂ל̂  ד"ך עורי

טרוצקי
קשה לנו כמובן, לשמוע את שמו מבלי
שהמהשבה הראשונה תהיה: הוא יהודי.
ומכיוון שכן, קשה לנו לבל לשפוט

I עליו כעל אחד ?משלגי, אחד שחובות. כל
אדם מישראל היו מוטלים .עליו, אחד
יך להדריך את פעלו לפי, מוצאו

י
שהיה צר

— ולא עשה,
וקשה ,לנו שבעתיים לשכוח שלא זו
אלא גם — הת- " לנו, . . בלבד, שהתכחש
אכזר, הטא לנו, שפך דם יהודי רב, הע/
מים עלינו בגלל יהדותו מעמסת ?האשמות
קשות 1.לא נתן לני תמורת זה ולא כלום.
קשה מאוד לשכוח לו — עד מה ־שכח

הוא אותנו.

ואף־על־פי־כן — לנוכח המאורע חובה
להעריכו כתופעה היסטורית. וההיסטוריה
האובייקטיבית .לא תרשום אותו כיהודי.

היא.תגיד עליו, שהיה רוח־ החיים של
. והיא תראה לעול־ ת י ס ו הר המהפכה 
מי-עד בעליית וירידות חייו הפרטיים את
סמל וביטוי — עליית וירידת האידיאל
הבולשביםט: המהפכני הטהור.. לא האיש

---יעניין- את-־הדודות ?הבאים אלא' — תורתו"־
— הט- " ורק טריצקי 'יהיה בעיניהם אך

- דזצקיזם.'
יהטרטוצקיזם, ?שהוא 'נולד• לאחר מותו
של לנין, לעומת הבגידה־ של סטאלין —
היא-היה, לכל־הדעות, מאמץ לשמור אי-
מונים לרעי-ון הקומוניסטי המקורי, מא-
מץ ־ למלא את ההבטחות שניתנו לעם
בימי המהפכה'הראשונים. היאבקותו עם
סטאלין כעם מי •שרצה להפוך את הקו-
-מוניזם לקרדום לחפור בו, לאמצעי השל-
טון האישי האכזרי, היאבקות טראגית
היתה, מלחמת עולמים ואיתנים לבין האי-
דיאל למנצלו, בין המתמסר 'למנצל, בין
־•המאמין לציניקין", בין י האנוכיות הצרו1,

להלום החובק כל יושבי תבל.
יאמרו .מה שיאמרו: מנוחות לא ידע
האיש ואם. נצטברו בי שנאה עיוורת,
תסיסה רוגזנית תמידית, התבדלות מרי-
רה — דרדך חייו שבעת התלאות תסביר

זאת, תצדיק ?זאת.
v

- היום, — כך כתב בקצרה לפני 11
ישנים בתארו את דרך־חייי, — אני •בן
חמישים. יום הולדתי — יום מהפכת־
אוקטובר. תשע השנים הראשונות של
' שנים בבי"ם חיי בכפר נידח גרתי; שמונה

• תיכוני ביקרתי. שנה אחת. לאחר צאתי
נאסרתי בפעם הרא- מבית ־ הספר '
שונה. האוניברסיטות שלי היו בתי־
הסוהר, הגולה היסיבירית וגולת חו"ל.
בבתי רגלא של הצאר ישבתי שתי פע-

מים. בםך-הכל כארבע שנים. בגולת סי־'
ביר ־של הצאר — בפעם הראשונה שתי
שנים, בשנייה כמה שבועות. פעמיים ברח-
י תי מסיביר. כפליטי חייתי כשתים־עש־

דה שנים •בארצות אירופה ואמריקה שו־
:ז ת, מהן שנתיים לפני מהפכת 1905 וכע-
שר שנים לאהד כשלונה. בשנת. 1915
דיתהאיתי ממשלת הקיסר הגרמני בהעדרי
.למאסר, כשנה לאחר זה גורשתי מצרפת
לספרד, נאסרתי במאדריד וגורשתי משם
לאמריקה. כאן הגיעתני הידיעה על מה־
פכת־פברואר הרוסית. בדרכי מניו יורק
לרוסיה י אםרוני האנגלים במארס 1917
ועכבונ' כחודש ימים במחנה הסגר בקנ-
ייה. השתתפתי במהפכות 1905 '־1917,
הייתי יישב ראש סובייט הצירים ־של
פטרסבורג בפעם הראשונה ב־1905 ואחר
כך ב־1917. השתתפתי במהפכת אוקטו-
בר והייתי חבר הממשלה הסובייטית.
 חוץ ניהלתי בבריםק

 י
̂ימיסאר לענייני כד

את מי"מ השלום עמ נציגי גרמניה,
אוסטריה, טורקיה ובולגאריה. כקומיסאר
המלחמה והצי הקדשתי חמש שנים לאר-

גון הצבא האדום ולהקמת הצי האדום. 1
•בשנת 1920 קיבלתי לידי, אי לזאת, את

הקמת הריסות מסילות הברזל. ,
הלק הארי ־טל היי הוקדש, — פרט ]

j לשנות מלחמת האזרחים י- לעבודות
ספרות ומפלגה. בשית 1923 התחיל בית• |
ההוצאה הממלכתי •הרוסי בהוצאת כתבי.
הוא הספיק לפרסם 13 כרכים, מלבד 5
כרב* העבודות על נושאים צבאיים. כש-
הגיעה ההסתה נגד הטרוצקיזם לשיאו,

(סוף גזןמוז אחרון)

•1911 המלחמה

נל סמך הה0ט שהושג אתמול בקראיובה
, 21 (רייטר). הושג .הס- ירש ט ב א בי ־ 
כם בין בוילגאריה לרומניה ביעגין דוב־
 ההסכם קובע את .הגבולות החד-

י
תדדה.

. שים על פי המצב ב־1912. השטח הנמסר

י הב-
על ידי רימניה לבילגאריה כולל י שני

לים, דוראםטור ' וקאליקאחה, ובהם באל־
שיק. כבר הועבר לכה של המלכד, מאר-

יה, שהיה שימור בקפלת ארמון המלך.

!גדיח־ים בולגאריים כבר נמצאים על הג-
בול, מוכנים •לתפוס את 'השטח התהש מיד
לאחר חתימת ההסכם הסופי. המחוזות
האלה ייתפסו תוך שלוש שעות ו •ייקבעו
ו0הם שלטונות 'בולגאריים, בדי למנוע
איגציידנטים. נמשך• משא מתן •לסילוק
הקשיים הטכניים הכתבים בחילופי אוכ-
לוסים ושיטת הפיצויים בשבילם. קרוב

לוודאי, כי הדבר יימשך שביועיים.
קו נודע, כי רומניה !דהשה את תיקון'
!הגבול, כצעד סמלי לטובתה, אולם הבול־

גארים סירבו.
על פי ההסכם תחזיר בולגאריה למו-
לדתם לא בלבד את הרומנים תושבי דוב־
רוהז'ה, אלא אף את היושבים 'בכל בול־

'גאתה — חמישים אלף לפי האומדנה.
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, 21 (רויטר), באטלר השיב ן ו ד נ ו ל
היום בבית הנבחרים לשאלות על היח-
בין ממשלות בריטניה 'ופולין. ישגו

סים י
שתוף פעלה מלוא בכל העניינים הנוגעים
להנהלת המלהמה ובכלל זה גם בשאלות
מדיניות החוץ. מאז ספטמבר 1939 הידי-
עה ממשלת פולין ברורות, כי היא נאלצת
לראות את הפרת החוזה לאי־התקפה
הרוסי־פולני על ידי ברית הסובי:טים
כמעמידד. אותה במצב מלחמה עם ברית
הסובייטים. הוא כבר הודיע ב-15 באו?

גוסט, כי אין לורד האליפאכס מוכן לק־'

בל על עצמו את ד'חוגה לספק ידיעות

על היחסים בין ממשלה בלתי תלוייה
לממשלות זרות אחרות,

.־ "לאור העובדה, הציר גאלאכר שאל
כי המרחז היחיד שממנו יכולה הממשלה
הפולנית להמשיך במלחמה נגד ברית
? (ברי- הסובייטים — היא הארץ הזאת
טניה) -־ היסבים ?המיניסטר, כי דבר זד, -

מפריע לשאיפת הממשלה הבריטית לשי-
פור יחסיה עם ברית הסובייטים ?" באט-

לר הדגיש בתשובתו, כי ידועה לגאלאכר
שאיפת הממשלה הבריטית לשיפור הי-

חסים עם הסובייטים.

בגליון היום של העתון ?הרשמי?
נתפרסמה מיכםת העליי!ה (שיד-
. יול) ל חדשי ,אוגוסט וספטמבר:
3500 נפש, מפל סוגי הרשיונות

? ?:.
?

• ."/ ? . . • ? - 'יתד.

י' (הםרטיפיקא־ .מספר .הרשיונות ־
:

טים) הוא 1,684. מזה רשיונות למ־
1.584 רשיונות בשביל יהודים. יאה ערבים. ובני עמים אחרים.
1950 רשיונות, ליהודים נועד', ;בעצם, : :
'אלא שניכו 366 לחשבון עולים בלתי-

יוני ,ויולי. ־
! 
. מאי, . שנכנסו בחדשי חוקיים

. עולים בלת^ חוקיים 'שנכנסו • לחשבון, .
בתקופת רשיונות . ניבו ' אפריל . .בחדש ,

יוני 'ויולי. ?

הסידורים לחלוקת הרשיונות ,שעליהם
,ב-22 באפריל 1940, נשארים •בתק- הוכרז

- • מחדש פם. 'אך ייתכן שיורשה־ להתחיל
 בקבלת ,בקשות .להעלאת דיורים נתמכים,

י

!שלא ישבו בארצות האויב בשעת ,"פרוץ
.בארצות נכבשות על ידי •המלחמה ולא י

;: האוייב אחרי היכבשן על ידו. י '

אל 1,684 הרשיונות, המאפירים כני-
סתם של 3500 'נפש (בקירוב) של עולים'-
נשיהם :וילדיהם י. הקטנים, נוספים הרש-
בחודש אפריל, .מאי, . יונות שלא ?שומשו
יוני 'ויולי 1940, וכן רשיונות סיוג די,

. די הצורך בשביל: כניסתם של נשים וי-
לדם למטה מגיל 18, הקשורים לעולים
, בתקופה האמורה ,כאן ולעולים הבאים

שבאן: לפני התחלת תקופה זו.
ע&-םג\רת הגלרון ־ :

:.־,. ל וגן ד ז ן/ 21 (רייטר). ההברט מירי־
סרן. הודיע, כי נעשו בזמן •האחרון שינו-
- יימ פמבנ!ד, מכונת הירייה "'ירחף, על ידי
' בבשרים rarac. •עקב ,. כך יותש הייצור י

י מבנה' כלי הזיין
מהקירות בבל בעיית

הבריטיים הוכנסו שינויים"כמעט'לגבי כל
מהרובה: הקטן. ועד התותח מעי הנשק, .
הכבד, על מנת לקצר את והזמן הדרוש

לייצורם. .
ז ז א ש י נ גט ו ן, 21 (ריימך). •"אמרי־

.קן ליג'.ון< עברה 400 מיל מערבית לחוף,
'הבריטי ייצאה:מהאיזיר - שגרמניה מצייבתו

AA •̂ם כמסוכן בשל:מדקש
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? - "אנו ננצח ברךב האחרון המכריע". הצפייה ויפנה לבסוה לעבר המזרח
ג י נ י ר א ל יוייוול, 'המפקד הראשי של
הכוחות הבריטיים במזרח התיכון, שחזר
זה עתה מאנגליה, השווה, בנאומו אמש
בראדיו קאהיר, את המלחמה הנוכחית
למלחמת 1914 והדגיש, שבסתיו 1915 היו
בלגיה וחלק גדול מצרפת בידי האויב.
רוסיה הוכתה, חיל המשלוח בגאליפולי
' הטורקס התקרבו לתעלת סואץ נכשל.
 הבריטי כמעט שלא

 י
אמיי לתעשייתי

י
והמ

החל. עכשיו, עם כל המהלומות שקיבלנו
בתבוסת צרפת, אנו נמצאים במצב טיוב

בהרבה מאשר הייני אז.

היטלר מאמן את צבאותיו, לפלישה
לאנגליה, אולם כבר נאפילואון התעייף
בצפייתי, שהצי •הבריטי יסתלק ולבסוף
הסיע את צבאו הגדול לעבר המזרח. אולי
גם• היטלר יתעייף מרוב צפייה ותיחלת

'ויסיע את חיילותיו למזרח. י נכזבה ?•

גיניראל וייייול תיאר את ,המצב באנ- . .
גליה בעצם ימי ההתקפות וציין את קור
רוחם של האוכלוסים, העוסקים •בעסקי-
הם ואינם שמים לב להרעשות. בשום
מקום לא ראה כל סימני דיכאון. התו-

שבים מסתכלים בקרבות האוויר כבתה־
רויות ספורט ושואלים איש את רעהו
על מספר "השערים" של היום: כמה אווי-
רונים אבדה האויב וכמה .אנחנו. הערכות
האבירות של מיניסטריון התעופה אין
בהן כל גוזמה. להיפך: יותר נראה, שהם
ממעיטות באומדנותיהן. ההתקפות- הגר-

מניות גרמו נזק מועט בלבד.
הגיגיראל יייייול ציין, שהמזרח התי-

כון תופס במתשבות 'העם 'האנגלי את
•המקום השני אחרי שאלת הפלישה -לאנ-
גליה. היתד, לנו תקופה ארוכה של צפ-

יית ועמידה על י המשמר, -אילם במהרה
תהא לנו כאן עבודה רבה ואנו נקבל
במילואו את חלקנו בציוד, המיוצר עכ-
'עפדים בשעת שיו בכמויות גדולות. אנ
המשבר' למלהמה זו וייתכן — בשעת
נקודת המיפנה בה, אולמ אומץ רוחו. והח-
לטתו. הנחושה של- הגד<• הבריטי נתגלו
ישיב במלוא מידתם. אנו ההזרגו את
החירות לאירופה ב־1805, 'ואנו עושים
זאת־ הפעם .שוב., - ייתכן, שעוד נכונים
לנו הרבה זעזועים "קשים, אבל אנו ננצה

בקרב האהרון המכריע. "

טורקיה ורוסיה יבואו לעזרת
יוון

א י ס u א נ ב ו ל 21 <ש. א.) לרגל הל־
חץ האיטלקי על יוון התגברה 'המתיחות
בארצות הבאלקאן, שנתיני 1924 הוזמנו

' 
- • ־' ־ • ," . ־• .להתגייס,בצבא .ייין.. ,

"טיימס". סבור שהלחץ האיטלקי דומה
לטירור במטרת סחיטה. אולם ממשלת יוון
הוכיחה, שאין להפחיד אותה והיא מו-

כנה 'להתגונן כראוי.
ממשלות הציר, אינן מעוניינות במל-
חמה חדשה בדרום אירופה, בייחוד אחרי
?שיוון 'מוקפת בנות ברית, י שלא יהססו
. לעזרתה. על ממשלות הבאלקאן לבוא
לסדר את סכםוכיהן ?בהקדם האפשרי
הזית מאוחדת כלפי בל צריואויב. , ולייצג
"ניוס כרוניקל" מבטיח, שאם תותקף
יוון, רוסיה וטורקיה יחישו לעזרתה מיד.

כומר. הפועל הציוני
ביום וב' הבא, כ"ב באב (26.8), בשועה
10 בבוקר, ייערך בירושלים, באולם !הא־
םיפות עול הסוכנות' היהודית כינוס של
חברי הוועד הפועל הציוני היושבים בא־
!רץ. בכינוס יימסר !על ידי חבר ההנהלה
מר א. קאפלאן :דין 'וחשבון על ביקורו

באמריקה.

םרומי נותח אחד ההתקשות
סיכוייו לחיים: 1 נגד 10

ו ס י ט י 21 (רויטר). מצבו ק י ס ק מ
של טרוצקי עודנו אנוש אחרי ניתוח של
עצם הגולגולת. הרופאים מעריכים את

• סיכייי להחלמה ביחס של 1 ל-10.

הידיעה על ההתנקשות •בהייי אומרת:
מ ק ס י ק־ו. ס י ט י, 21. (רויםר). ליב
!טרוצקי נמצא במצב אנוש עקב. התנקשות
בחייו אתמול אחר הצהרים, טרוצקי מו-
טל בבית חולים ,עירוני דיהריפאים אומ-
רים, שהוא עלול' למות בכל רגע. המת-
נקש התנפל עליי כנראה מאהוד והלמו
י בפטיש בקדקדיו. טרוצקי נפצע גם בשכ•

מו ובברכו. אומרים שהמתנקש היא
ישמו, מ1? יהודי־צדפתי, פראנק ג'ונסין •
שתקף "את

 י
"7לתה.' לאהיר ריצקי י הזמינו

מארתו היכוהו שומרי ראשו של טיריצקי
עד שאיבד את הכרתו, עכשיו הוא עצור

במשטרה. '

שוטרים שימרים על בית םרוצקי ואי-
נם נותנים לאיש להיכנס לתוכו. טרוצקי
השש מאוד להתנקשות,• הואיל':ולפני הד-
שיים ביציל בנמ מהתנקשות בחייו, כש-
מאית כדורים של מכונית־ירייה הומטרו

על בית-דירתו.
- - »

" ליב דווידוביטש טרוצקי (ברונשטיין)

נולד בשנת 1879 באחוזה כמוך ליילי-
םאוויטגראד, בדרום־רוםיד" לאביו שהיד.
־ ספר ריאלי הוכר אמיד. נתהנך בבית
באודיסה ובאוניברסיטה הנובורוסית;שם.
ב-1898 נאסר בעוון פעולה ריבולוציונית
.ונשלה לסיביר הפזרהית.־-1־ ב־1902־ נמלם
'לאנגליה בעזרת -דרכייהימזוייפת; בלונדון
נתחבר לחבורת פליכאנוב •ולנין והשתתף
ב"איסקרה". ב־1905 הזר לרוסיה, נבהר

(היף בלטיד אהרין)

ונר ציוצייל - חיזוק לפלטים
:חיהודם

־ י •  *

מאות מלומדים יהודים עהוס ים במעברות הצבאיות.
ן, 21 (פאלקור), בהוגים הי־' די ויג ל
הודיים באנגליה עירהה סיפוק רב הפיס־
.מר צ^ר־ ,קה בנאומי של ראש הממשלה
,הגרמ- צ'יל, בה הבריז, כי "מאז וגירשו
 על ידי כך

נים את ? הייהידיס והנמיכו"
— געי אז ־ את רמת הטכניקה שלהם,
ידנו יעל !העליונה 'בושמה הטכניקד; וה--
מדע". •בחיגימ היהודיים מציינים,עכי ?במ־
עבדית המדעיית •של התעשייה •הבריטית

־מלי־' ,העובדת לצרכי הצבא, עסוקים מאיית

.מדים יהודים פליטים מגרמניה, אוסטריה
!ןצ'יכוםלובאקיה, ביניהם •אחדים בעלי,

שם עולמי, 'המטפלים בהתמדה' בהשצהת
אמצעי המלחמה "?!טכניים של בריד'ניה

תנדולד" עובדים מדעיים אלה קיבלז עת̂ד
'מפיר ש.ל מנהיג ברי- זו הפעם הראשוני
טניה, תבעת הוקרה פיצעי̂ו דברי ראש
יהזמשו"גם עידוד רב להמוני הממשלה '

והפליטים 'היההדי̂נ •הנמצ»2ים באנגליה
והמשתדלים 'במיטב• יכולתם "לעדת •את
מאמץ המלחמה הבריטי. כן רואים בהוגים
'היהודיים המוסמכים בדברי צ'רצ'יל השו-

בה ניצחת לעלילות השמות על מרמזים,
, שנפוצו פעמים של הפאשיסטיס.-

נציב מהון השומרון בישיבה החסלאית של המורוןי
. אתמול, בשעה עשר בבוקר, באו לב־
קר את הישיבה החקלאית *של !המזחזי
נציב מחוז שומרון, מר טשרטש דהעיתו,

'בלוויית קצין עמק חפר מר גוברניק.
באו לקפל את פניהם נשיא הסתדרות
המזרחי העולמית הרב מאיר ברלין, הפד
והמרכז והעולמי' מר א. מ• גנתחבסקי, • יו־
ישב ראש. מועצת' נתניה מר .עובד בן •עמי,
יושב ראש מויעצת עמק חפר מר בן־צבי,
ארדיכל הבנין בן אורי והאגרונום י.
כהנר ומכפר הראה — 'הדב ש. ישראלי'

וי. קויפמאן.

האורהים סיירו ביבניני הישיבה החק־

לאית והביעו את התעניינותם לשמוע פר-
טים על הבניינים •ועל תכנית המשק ההק-

לאי של הישיבה.
ליד שולחנות ערוכיס בטוב מעם קייי
דם.את האורהים בדברי. ברכה הרב מאיד
ברלין, שהדגיש. את ערך ,המוסד, שההא

יחידי במינו גם לתורה דגם •לחקלאות
נציב המתת מר טשרטש ררעיתר הביעו
את תודתם הלבבית ואת הערכתם על כל
.שראו ואת־ תקוותם,־ שהמוסד הזה יפ- מה
רח 'ויועיל להתקדמות המדע ־החקלאי

בארץ• .

j. ממחר, יום ף, י"ט מנחם־אב אנו מתחילים. לפרסם :
I• . םיפור מקורי \

I מאה הפרופ* 3ישל שניאווסון |
j . . . , גשם  ן ־

] "הד1פא !הפילוסוף" |
נ? ?" ?

: יהפרופיםור שניאררסון ידוע בביר לקהל י :
. גראבלצר", | I קוראיה מהסיפור "חיים
: שהמחבר גילה בו את כוחו הגדז,ל 'בהת־ :
\ בוננית בנפש •האדם ובנבכי-נשמתו. :

ן בסיפורו החדש "חתפא וח3ילגגזוף" \
? מתאר פרופ. שניאורםון, שהוא מיוצרי :

I "מדע 'האדם", את לבטי .עזילמה •של :
| ד.א'י:גטליגבציה היהודית ־ !ב&אך. ה־19 |
s ברוסיה, זו ד"'אריסטוקראטי'ה" בעיירה. j
: היהודית באותם יהימים. לפנינו עוברת :
|. ,גאלריה .שלימה של דמויות שבבר תלפו :
 נ

j האינן כשהן מתוארות ביד. ?אמן רעד י
I .הכשרון• \
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11 מטוסים גרמנים הופלו אתמול
לי נ די ן, 21 (רויטר). מיניסטריון־
,התעופה מיודייע: !היים ערך האיייב שי-
רה של !התקפות אוייב על ידי ,מטוסים
בודדים א להקות קטנות. בכמה: מקרים
יהיה ברור, כי פני האויתב מועדות אל
שדות התעופה ש,ל חייל האוויר המלכו-
תי ,י מאמצי האוייב לא נשאו פרי. בכמה
מקומות .נגרם •נזק מועט אם כי היי כמה
•תריגים. !בשכינת דיירים אחת יהיתק-פו
!התר&'בים ימשך ,זמן הצר •באש ממכינית

HII!iU :ירי- י
שנים ממטוסי הקרי שלנו אבדו בשעת
הפעילות שנערכו אתמול, אך הטייס של

•אחד מהם ניציל.
לאהר שאהד המטוסים הגרמנים מטי־
פיס "יונקרס 88" נתרסק סמוך -לעיר
בדרום מזרח לונדון, ירד הטייס של אווי-
רון !הקרב הבריטי שהפיל את המטיס
הגרמני, כידי לראות מה גורלם של הטיי-
סים הגרמנים. הוא ומצא •את המשת הגר-

מ-נים מו-טלי-ם מתים.
מפציץ גרמני בודד שהגיח מבעד לע-
ננים מעל לעיר םדרום 'מזרח אנגלייה,
הטיל פצצה כבדה, שהחריבה 8 בת־
דירה קטנים של פועלים. חוששים שכמה
אגשים ניספו בבתים אלה. סבורים ?יעת,
? הופלו כי לפחות 11 מטיפים גרמניים

במשך היום.
, 21 (רייטר). הודעת מינים־ ן ו ד נ ו ל
טרעיוני התעופה ובטחון הארץ מוסרת:
אתמול בערי התקיפי מטיםי האוייי
עיר בדרום מערי אנגליה. כמה פצצות
נפלו בגן ציבורי ופצצות אחרות •גרמו
נזק לבתים הסמוכים לתחנת הרבכת, כמןה

אנשים נפצעו, מהם באופן אנוש.
ובמשצ ליל אמש היתד. פעילות האו־

, י»ב בשמי אנגליה בלתי ניכרת. , .

ן, 21 (תישק, '©גודש, גי ו ד נ •ל ו 

מטיפי האוירב היו הבוקר מעל לאיוור

מידלאנדס יחיף ייילם.

אתמול הותקפה שניית סמוך לחוף

ווכםפורד ספינת -הנוסעים "סט. פאטי

ריק" (3000 טון) השייכת לקו מסילת־

הברזל המערבית. (ספינה המעבירה את

!הנוסעים דרך הים האירי). שלושה מפ-

ציצים גרמניים שהתקיפוך, '!הוברחו על

ידי תיתתי הס-פבד» לא היי אברדית אי

נזק כלשהי.

מטוסי האויי'ב היפיע מעל לאיזו! נר-
חיב של צפון מזרח הדרום מזרח מידלאנדם

ווילס מיד המריאו עדם מטיםי קרב

:בריטיים. חנויות !ובתים בםביבת עיר
במידלאנדס ניזוקו בפצצות שהוטלו ממפ־
ציץ גרמני בודד, שוהנמיך !טוס מעל לב־

תים: נהרגו ונפצעו כמת אנשים ובכלל
זה ילדים.

אנגלה על ? התקפוו4 'מפוזרת! .



,השיחות עם וואשינגטון. הודעה בבית-הלורדים. -־ על מצב
, 21 '(רויטר). לורד קולדקוט ן ו ד נ לו 
הכריז בבית הלורדים הכרזה דומה לזו
של מר צ'רצ'יל. ביחס לרוסיה אמר, כי
הממשלה הבריטית דואגת לשיפור היחסים
האנגלו־םובייטיים. האינטרסים של ססס"ר
ניגעים בקיסרות הבריטית בכמה וכמה
נקודות, ומן החכמה הוא לבוא .לידי הבנה
טובה יותר. הוא סבור, כי יש מקום להס-

כם מסחרי מניח את הדעת.
י סירםטאפורד קריפס ממלא באומץ 'והצ-
לחה תפקיד קשה בשיחותיו עם מולוטוב.
הוא מעריך כראוי את חשיבות המשא ?וה-

מתן הזר, ומקייים שבקריב יושג הסבם.
בסיום הוויכוח שלאחר הכרזת הלורד

אם' קולדקיט נשאל הלורד האליפאכס .
 'לבי

השיחות עם ארצות הברית נוגעות
1
סיסים אחרים לבד מאלה שבאוקיניס האט- x

יאמר%'
;
לאנטי,.כגון סינגאפור. בתשובתו'

כי ההסדר יצטמצם בתחומי האוקיינוס.
האטלאנטי, מערב יהודי וניו־פאונדלאנד.?

עדיין לא הוחל בשיחות על הפרטים, אף על
פי שהישג הסכם עיקדוני, והוא םמר
שהדיון בפרטים לא יגרום לקשיים רבים.
, ההסגר ביחס להכרזת היטלד בדבר

שיוטל על בריטניה אמד הלורד; האלי-

ולא
^ 

פאכם, כי •הכרזה זו לא חידשה
כלום במצב הספנות. "האניות יוסיפו לבוא
לנמלינו ולהפליג מהם, כמו שבאו והפליגו
'לאלפיהן למן ראשית המלחמה. כמות הא-
ניות הבאות ומפליגות אינה נופלת ממס־
..פרן בחדשים שלפני התחלת ההתקפות

בזמן האחרון".

•האיד פ א ר ק 21 (רויטר). הנשיא .
רוזיולט הודיע במסיבת עיתונאים, כי השי-
חות עם בריטניה על אידות חבירת בסיס
מתקדמות באופן משביע רצון: אך אינו

ריצה להתנבא על התפתחותן למעשה.
 שד נשאל, אם יש אפשרות כי הסכמי עפ

כא-

קינג להקים מועצת הגנה משו- 'מר מקנזי
תפת של,ארצות הברית וקאנאדה תביא
אמריקאייות, 'באניות משחית ־ לידי שימוש

י

אמר הנשיא, כי אין זה אלא "בדותא של
. "" "•העת;נים"1
יא ו ט אבה, 24 (רויטר). ההצעה להה־
כיר:מקומות מםויימים:בחצי הכדור המע-

;.
רבי לצורך בסיסי הגנה נתקבלה כאן בר-
צון, כי הקאנאדים סבורים, לשדבד זה יביא

 את" ארצות;הברית לידי מגע קרוב יותר ?
י

,עם ענייני המלחמה ויגביר את העזרה
י בהומר,מאמריקה.

. ? ? ? - י'—? ־ .. . — ? - - — — — ? . . ,. "??ir . . .7?— - . T ??? ̂־ 1.

mm* הרפס להפנט עמ מוסקבה

סטןקד. והשבוייס נצטוו לשבת מסביב לעץ
תליה. 'הם -ישבו' בלי כל מהסה של צל
יעד- שיעה 11. אז באה שייהח של מאנקים
מצד בני גאזי, כשהת- מלווה אוורונים'
'מאחד !הטאנקים המר־

קרבה השיירה ירד
לאל באדוליו ואתו כמה קצינים. עומר
אלמוכתאר הורד הטאנק שני 'כשצוואה
עטוף מטפחת טבולה.בדם. באדוליו צעק
בפנינו: ־ הנד. עומר אלמוכתאר. באנו כדי

שהוציאוהו להורג.
.. העריץ (באדוליו) ?הרכיב בי"ד
התליה. השופטים ישבו. ליד - יעץ? 1
עץ - - התליה ואי" סשמאח־רי.ד,ם .
לו פני הנידדן:דזיי אל מיל •התליה. יהשופ־
מים •התעללו!בנידון בשאלותיהם..<דא־"נש־
אל: זמם אחראי אתה לאבידת הצבא האי־
טלקי במערכות •לוע;.? היא השיב: איטליה
היא האחראית', — מדדעל — משים ישכב־
שה את ארצנו, •שללה את חירותנו, הרגה
את אנשינו !וילדינו ונשינו וזקנינו, פגעה
בדתנו.'במסורתנו, ועל כן עלינו להלחם בה.
'.באתליד !הכריז'. כי. האמיר עומר אל־

מוכתר, שסירב .להודות בפשעיו. ,ולבקש
־ הנינה עליהם ולצוות יעל המורדים להפ-

סיק י את המרד — נידון למיתה.
הנידון הכריז אז- בפני באדוליו ואנ-
שיו .י עשו בי כרצונכם — והאלוהים •אתי.
השתתפתי במאות קרבות ונילהמתי בכם
פגים אל פנים 'במשך עשרים שנה ולא
נפגעתי אף פעם. עכשיו כשנפלתי *שבוי
בידיכם יכולים אתם לעשות בי כרצונ־
כה, אך לא תפילו מורך בלבי ובלב הלו־

המיס.
. הנידון ביקש ימים לרחיצה (לפני התפי־
לה) אך האיטלקים סירבו. אז 'ביקש ,שיר־
שז לו לשפשף? את ידיו 'בהול (•שפשוף
בהול בא בחעזזר• המים —המעתיק). ב,ק"
שתו נתנה לו. 'פשעת.מעשה צחקו והת־
לוצצו עלי* לזא"טלקים. משסיים את תפי-
לתו העלוהו החיילים !על הגרזדם. עשודת
־הלוחמים -ש!החבאו בדי לראות במעשה־
!ההמתה קהאו בקול: "אללה אכבד". רבים
'מהם דיתעלפו. "ארבעה מתי מצער על

המתת מ*קדס ומנהיגם.
'גווייתו •*של מוכתאר •היתד, תליייה על

. . ם . י ד ח ת מתא  ו ו צ ק א. 
כך דרכה של ה"אגודה" הירושלמית.
במלחמתה נגד "הרבנים הציוניים" בל
האמצעים כשרים, לרבות פגיעה בדיני
התורה. זכורה לנו פרשת השחיטה הנפרדת, ־
שהאכילה' בשר לא-כשר ליהודים כשרים.
זכורים לנו מעשים נאים אהרים. בימים
האחרונים היא מכשירה עגבי־ערלה לחםי-
דיה — לדגנים את הרבנים של החפשים...
ב"הארץ" מספר כותב אחד: בחוצות ירו-
שלים פירסם בית-הדין של ,מפלגה זו אז-
-הרה חמורה ל"איפרושי מאים;רא"<• הו־
'איל ואנשי "תנובה"־ והמשקים המספקים

לה תוצרת אינם שומרים שבת מחללה,
'לכן אינם נאמנים על הפרשת תרומות
ומעשרות, ביעור ערלה 'קיום שאר מצוות
התלויות בארץ". כלומר, ה"אגודה" מעונ־
יינת באיסורה לפגוע בשי• מוסדות: רא-
שית ב"תנובה", ושגית — .יזהו העיקר,
ברבנות הראשית של כגסת־ישראל, שפיר־
סמר, הודעה, "שעל יסוד חקירה מדוקדקת,
ברור לפניה, שמענבי־הגפן של "תנובה"
הפרישו תרומה ומעשר כדין 'אין בל חשש
של ערלה". מכייון שהרבנות הראשית מתי־
רד"' צריכים רבני ־",אגודה" לעשות כאו-
תו גבאי ולהכריז: "לא יעלה ולא יבוא"...
לאסיר ענבי־ישראל ולהתיר ענבי־נכר.

'

נניח, שהיהודים הכשרים הללי אינם מק-
פידים על תוצרת ישראל. אבל: "והרי
ברור וגלוי — רושם הכותב — שהממשלה
חילקה בשנים האחרונות שתילי גפן ממי-
נים משובחים לפלחים, מינים שלא היו
להם עד עתה, ובשנה זו כבר נתנו פריים,
ביהוד ענבי מאכל המקדימים לתת פרי,
ועתה מובאים לשוק והם דומים לענבי־
המאכל המובאים מן המשקים העבריים,
.ויהודים, חרדים קונים אותם וחם וודאי
םפק — מאכילים ערלה,

י
ערלה ללא כל

להתנקם ב"תנובה" ולהכעיס רכני כנסת־
ישראל".,

ואתה שואל שאלת־תם: בגלל מקרים
שלי חילולי־שבת יכולה ה"אגודה" לבכר

; אבל היאך תוצרת נכר על תוצרת ישראל
היא ־יכולה להטיל פגם של איסור טבלים
וערלה בענבי יהודים ולהכשיר ענבי נכר,

 רובץ עליהם י
 י
שאיסור ערלה וודאי

ומהצד השני: הסוציאליסטים שלנו, כי-
דוע, אינם מדקדקים ביותר בשבת ,'בכש-
רות. אבל תוצרת ישראל — מצויה ,הש-
קילה נגד כל המציית. עליה מכריזים יו-
מם ולילה, בחינת "מציית שהחזיקו בה
כותים מדקדקים בה יותר מישראל"..'?
אבל הנםיון הוכיח, שלא רק תוצרת עברית
דוחה מצייד, אחרת שבתוכה, אלא במקום
שמצייר, זו כרוכה במצווה אחרת "בליתי
פופולארית" באותם החוגים, אף הראשונה
בטלה ומבוטלת. בשבועון "במיעזור"
אנו קוראים: "קיימת בקהלת כנסת ישראל
בירושלים שחיטה מאורגנת. השוחטים
מאורגנים ,־'המנקרים הם הברים להסתד-
רות העובדים הכללית. עבודה מאורגנת
לפי כל הפרטים. לעומתה ישנה עבודה
בלתי מאורגנת, זולה, שאינה של כנסת־
ישראלי. איל! היי כל השחיטות כשרות
גם אז היתד, ה"הסתדרןת" צריכה להגן
על חבריי, המנקרים במידה שנוהגת לגבי
ענפי־עבודה אחרים. ואילו,למעשה, המש־
'ענת העקרית של אטליזי-הטריפה, המפר-
נסים לקוחותיהם בעבודה ,זולה, ולעתים

• בעבודות לא־ירלודית טהורה, הן המסעדות
הקואופרטיביות של ה"הסתדרות". קיים
בירושלים קיבוץ "גדוד העבודה" ברמת־
רחל, שחבריו נהי\ם מכל הזכויות של
עבודה מאורגנת . שתוצרתו החקלאית נמ-
עבודה כרת על ידי "תנובה" במחירי '
מאורגנת, ויהודים אוכלים ־רקותיו ושו-
תים חלבו בבדי לקיים מצוות תוצרת הא-
רץ. קיבוץ זה משוחרר מחובה זו לגבי
עצמו. הוא מפרנס את בניו בכשר טריפה,
בבשר של נכרים, ואתה שואל שאלת

תם: נניח' שאגיש י "רמת-רחל" אינם מדק-

' דקים בכשרות ומעדיפים בשריפיגולים על

;. אבל היאך יכולים זה שנשחט כדין וכדת
להכשיר בשר, שאיסור עבודה זולה וא--

סור תוצרת ?זרה וודאיים רובצים עלי" ?

יכר מנו הנמים
י
בין שלושת סימני־הה

גם את הכיס. חרדיותם הדתית של אלו

כחרדיותם הלאומית של אלו — כוחן יפה
לפגוע באחרים, להטיף מוסר בלוויית גי-
דופים. משהדבר נוגע לעצמם אינם יכו-
לים לעמוד בפני היצר ונוהגים כמק־לק-

 י _
ליק ביותר

ם י נ ק ס ע ב. 
השאלה עומדת הל השנים: במרכזי
המיפלגות הקיימות: האם מאפשרים פי-
תוחם של כשחנות עסקניים צעירים לע-
לות על האופק ? בכל המחנות תפגוש רוט-
נים, שלדעתם, עין רעה של 'ה"יושבים
על האוכף" חוסמת בפניהם כל אפשרות
לפעול למען הציבור. את המתמרמרים יש
לחלק לשלוש קבוצות: אנשים מחוסרי-
כשרון בכלל, שתאיותם לשררה עילה ?על
יכולתם, אנשים מוכשרים אלא בלי התא-
;אנשים מוכשרים ובעלי-מרץ, יות לשלטון
אלא מעכבים בידם מתוך תחרות... בכל
העולם כולו קיימת תחרות בכל השטחים,
לרבות בעסקנות ציבורית, 'אץ אנו יוצ-

אים מהכלל. טבעי הוא, שאין אדם מייתר
על "כסא־" מרצונו הטוב. עסקנינו היו
צריכים להיות צדיקים. גמורים, אילו פי:
נו מקומותיהם למוכשרים מהם. ? והיות
ועסקן מטיבו אינו צדיק גמור, הרי יוצא,
שהוא מחזיק בשתי ידיו במסעד כסאו...
אמנם, מרובים הם העסקנים, שענייני תנו-

עתם מנצחים את האמביציה האישית והם
מאפשרים גם לאחרים לטפס בשלבי סולם־
המנהיגות. בייחוד, כשהאווירה 'היא פחות־
יותר נקייה, כשיש לחץ ציבורי, ,אז מוכ־
. רחים להתחשב בכוחות • צעירים. אולם'
 לרוב, האנשים יושבים שנים מרובות על

י

בסאותיחם ואינם חושיים לוותר עליהם
כל עיקר. יתר על כן: •הם מתהילים להא-
מין בכוחותיהם שמבלעדיהם יתמוטט העו-

לם.
לשאלה זו נטפל ,סיפר אחד ב"הבוקר"

והוא רואת ב"עסקנים נצחיים" אלה, המת-
רוצצים י בעשרות וועדות ;מולידים רק
נפלים, הואיל והם טרודים תמיד, אבות
הנגעים ביישיב..החממות היו ר־צים באח-
דות, שואפים לשלום.? אלא •העסקנים הוו־
תאוות שררה, משמ- תיקים האלה, "אכולי •

שים כמפריעים לכל שינוי, שעלול לפגוע
" פגיעה ־אישית. בכל מקום ובכל זמן בהם
אתה פוגש אותם: בכל הוועדות השונות,
בנציג־ת.'חיץ ובנציגות פנים, בשעת .שלום
ובשעת ?חירום. מסתבר, שעםקנות רבת-
פנים זו היא עקרה ביסודה. אינה אלא
מעלה קצף ;אינה מצמיחה פירות קיימים.
בנקודה זו בוידאי צודק הכותב. אלא בנקו-
דה השנייה—והוא מבדיל בין השמאל לבין
האזרחים: "במחנה הראשון מאפשרים
ל"משמרת השנייה" לעלות ובין.האחרונים
לאו—הוא סותר את עצמו. האמביציה האי-
שית חיה בעםקנים השמאליים כבימניים.
אלא שם יש 'ציבור מאורגן, בעל־הברה,
,י ואילו כאן, שתובע העלאת אנשים הדשים
הציבור הוא אדיש, מפורר, ואין •דעתו
נתונה לחילופי־משמרות בההנהגיה. המסקנה
היא, איפוא, כך: בכל המחנות נדרשים
"מרפקים חזקים" בכדי לתפוס מקום בו-
לט בציבור, לרבות במחנה ,השמאל. אלא
במקום שקיים ציבור בריא, מפותח, המ-
קושר לההנהגה, העלייה נעשית ביתר מהי-
רות. לומר: האשמה היא בציבור ולא

במנהיגים.

" ה ־ י ת "ב ג. '
הלכת לראות כינוסן של תלמידות שרה
שנירר, שהקימה תנועת "בית יעקב". בשע-
תו אמרו, שמכל מפעלי "אגודת ישראל"

בפולין, אירגון-יהנערות הנכבד ביותר.

היום נחרבה יהדות פולין ואף על תנועה

זו יעברה •הכום. נסגר הסמינריון' בקראקוב,
התפורר המרכז בלודז', ואילו מהמדריכות
הגיעו לארץ !*.מנסות להקים גרעין לתנועה.

באולם — עשרות נערות לבושות־ חולצות
צחורות, ארוכות השרוולים, והרבה נשים
נשואות מכוסות הראש. רובן ככולן בנות

.אבא־אמא בעלי-ביתייס. גערה אחרי נערה

עולה על הבמה ומדקלמת את נאומה. החי־

ragg??"?, - - "ל—. י ;י

דוש הוא בלשון העברית החיה בפיהן.
בתוכן — פסוקים מהתנ"ך, מאמרים!-תל-

מודיים, מימרות של ר' שמשון רפאל'ד,ירש<
 עי^־ר בבעיותיה

מסתבר, .שלא עסקו כל
הרגילות המעסיקות אירגוני־נוער- בארץ:
קיבוציות, חלוציות. ושאר המטבעות- הש־

גורות בשוק החברותי של היישוב. ?כאן?"'
דיברו נערות־ ביות י"ה על אימהות ועל
חינוך דור לתורה וליראת־שמים. גילגול

" -
מודרני של נשי־ישראל הכשרות,-.שישבו'
על "צאינה וראינה" וחלמו על בנים היוש-
'הנישאות בים על כםא־רבנים, ועל בנות
.החניכות לתלמידי־הכמים מופלגים. נאומי
הניחו את הדעת. 'המחנכות הכניסו, כר-
גיל, נעימה •של "פוליטיקה". .דיברו על
"אירגון הישים הדתיות היחידי י בארץ'/'
"ארג*'ן 'השכיחו את עצמן 'לרגע, שיש.
נשים "מזרחי", שביישוב התהלכו ,לפני
שמונה עשרה שנד, חלוצות עיריות —
חלוצות בבניין הארץ ובבניין הברד, דתית
'אירגון שהסתעף לכמה ־איר- — והן הקימו
גונים: "נשי תורה ועבודה", בנות־עקיבא",

ובהם אלפי בנות נאמנות לקדשי־ישראל. -
מילא, זהו המס המפלגתי.

כיצד מתייחסת "אגודת ישראל" לאירגון:

זה? עומדת נואמת אחת ומתריסה: "עד
בה לא עשיתם •שום דבר בשדה חינוך
הבנות. לא מצאתם לנכון אפילו למשתתף
בכינוס. דומה, שבמקצת הבנה לעניין יכול-
תם לחנך דור נאמן לתורה ומסירה". פניה

היו מופנים לרבנים;העסקנים שישבו: על:
הבמה, דבריה הצליפו כשוטי-אש.:.-*הם,
הנכבדים, ישבו בעינים מושפלות• וחייכו.
מרוב מבוכה... משהתאושש עסקן, אהד
מהמהלומות הכבדות, עמד על ו#לי', וי-
אידית של "מאה־שערים" הצדיק את הנ-

הגת המפלגה בפשט'יל מחודד: "תינוק מת י.

אינו יכיל לצעוק. קורת־רוח גרמה. לי
צעקתכם, שמעידה על רוח־חייס... נערה

.עצמה:.-
אחת יושבת ורוטנת בינה־לבין"

"תינוק רעב הצועק ואין אמו מגישה לו

- . כל ,מאכל — מועמד בטוח הוא' לעולם־
האטת"... מפי השיחה התמה של הנערה

שמעת כאראקטריסטיקה נאמנה של? אלה

אפישהפםי־התורה והמצווה ביישוב.
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ראית .שביתת-רעב של אנשים בריאים? --

שאין לך מחאה הדיפה -מזו 1גד דרמה, . .

משטר-החברה הקיים. בהינזרם מהפרוסה

האחרונה, שמקיימת־-קיום עלוב את הגיף,

הם מפגינים. נגד השבעים השאננים, שמת-

ייחסים באדישות!גמורה לסבל הזולת. אי: -

לם פי כמה קשה לראות נכים רעבים ומר-

עיבים את עצמם. באלה הימים הבריזה

ים שביתת־רעב "על שלא סיד־
אגודת-הנכי

. מטופלים במשפחות'. ' ואנו רונו בעבודה,

ביניהם תפגוש פועלים וותיקים, שבמשך
עשרים שנה ייבשו ביצורי סללו כבישים,
וכשהגוף תשש והיד לא היתה מוכשרת
לעבודה גופנית — בא החלוץ הוותיק ללש-
כה ומצא.שערים נעולים. ביניהם תפגיש
יאנשים-קדבנות על" הגנת" הארץ, על "*ש--

בים יהודיים, שנשתכחו מהלבבות ובעת-

צרתם"איני.!קם להם מסעד לפרנסה מצומ-

צמת? נוכח .בעלי-המים ,הרעבים, המת-
גלגלים מריב חולשה בלשכת־עבודה אחת'

 ניכח
לצעךק _ ' ואין כוהם יפה אפילו

שירי־כלים יקרים, .שהקרלבו את עצמם

בעדי ובעדן/' אנו עומדים על מידת .האכ- ;

זריות השוכנת בין הלקים שונים של

 שוב. 'וודאי, לא לבל עבודה הם מוכשרים.
זדי-

,ואם קשה היום ל"סדר" בעל־מקצוע בריא,
אחת? במה י :.נכים ללא מקצוע מתאים על.

*במה. אולם המסורת המוסרית של אומה

מיוחדים לעניים, מיוח- , ־זו חקקה חוקים

דים לבעלי־מום. וכל-שכן ללקויים בגוף

ובחומר, עולות תמימות על מזבח העבודה
והמגן,קרבנות של משטר-המרצחים באר-

צות הגולה, שכולנו תייבים לפרנסם... אחד-

 אזנך
י
נכה, מבין :שובתי-הרעב, לוחש על

בקול תלש: ,"עתה באו ,מיס עד נפ1, .

ולא מצאנו דרך אחרת אלא להכריז שבי-

תת רעב". לחישה זו רעמה כאזנך כרעם

:יום. '.בואו, יהודים, בואו ותראו :בצהרי

א בעלבונס.
י
.לזו ךוך

י
.מעשי ידי; של הקדוש ר

;אולי יתעורר ניצוץ האדם האחרון המהב-

הב מאחורי החומה האטומה לשייעתו של :

;אדם שהתקדש ביסדריו.
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יום חמישי, י"ח מנ"א, ה"ש. 22.8.1940

אומץ ובטחון
נאומו של ראש הממשלה הבריטית
 לוחות דברי ימי

י
?שלשום יהא הרות ?על

העולם בתוך הנאומים המעטים אשר התיי
'ייבואו. ולא בהיס־ דרכי •פעולה לדורות
־ טודיית המדינה הבריטית?בלבד. כי הנו- .
אם העלה 'את עצמו ואת,קהל המקשיבים
ותמאזינים לדבריד, אשר לבס נכון לש־
מוע דברי אמת, מעל לעניינים התלויים
במקום (בזמן. הוא הדגיש, ־שגם באחדותו
עד כדי רצון אחד ודעה אחת, של עם י
יש להבדיל בין אחידות טוטאיליטאדית
הבאה מתוך כפייה ושעבוד לבין אחריות
משותפת !של כל אזרה פרטי מתיך סבל
־ וסבלנות משותפים, אף .כי •יש ריבוי
צז?ר.?ת ושינוי "זדשקפות. ,ואיתן תשואות"
.ספסלי בית הנבחרים דצזץ שנשמעו ?מעל
היראו, כי הביטוי החריף הזה להבדיל
בין קדושת החירגת ומלחמה לשמה. לבין
 טימאת 'העבדות •של המשעבדים והמשוע-

י

בדים גם יהד, —־ קלע .אל המטרה. הד-
ברים האלה וההבעה הזאת ראויים להי-
מצחצה־ת בלבד בזמן\ישחר'בות'' .

י
שמע "לא

אווירונים מפציצים. יש בזה תורה שלי־
 מתוך

 י
מה של חיי ציבור וקיום אומה,

מסירות"־כזז בא בטחון נפשי גמור. להמ-
 בלי סוף ובלבד להגיע

י
שיך "במלחמה עד

' לדכא" את הרשע, בין אם  חפץ,'
י
למחוז

המלחמה.תהא" ארוכה ובין אם תהא קצרה,
"מלאת הדירים מנין אם היא

!בין אם" חד.י!ה
הלקה. יי י " ־

בטחון כזה באי מתוך הכרת אדם ומנ־
היג־ אומה, ־ישיש בה לא בלבד לוה המרי,
אך גם מצפון נפשי,-" מצפון של נלחמים

לשם מטרה צודקת שאין להרהר אחריה.
ובמקום *שיש בטחון ביום מהר יש
גם אומץ לב ביום ההווה. ואומץ לב
יוצא מן הכלל, בימים הטרופים הללו,
הראה צ'רצ'יל בפסוק אחד שבנאומו -הג-
דיל. באיתי מאמר קצר שאמר, כי •גורם
אחד מהרבה להנמכת קומתם •של הנא-
*ים, לא ברוח, אך גם ?בטכניקה-שלהם,
 גירושם ־של היהודים מגרמניה —

 י
הוא

הראה המדינאי הגדול, כי אין פחד בלבו
שמא יאמרו עליו כי קרוב. הוא בדוחו
לאהבת ישראל. והלא אין לך "סכנה"
יותר גדולה בשעה !זו מלהיות השוד
באי-שנאה לישראל. ואם כי בקביעת
העובדה •שי־ש ערך שלילי למדינה המנוי
שלת מיהודיה אין עדיין אהבת ישראל
רבה, אבל, ברי, כי גם על זה ירגנו כל
מיני נרגנים ומחפשי מומים אפילו מחוץ

לשורה של. שונאי ישראל •מובהקים.
ובשבילנו השיבה הודאה זאת של שר "

המדינה ?הבריטית, אשר בידו גירלני במי-
דה רבה, כי מתוך, עלילה במקום' שאין
יהודים יושבים לבטח, מוכרחים ליבוא

לידי מסקנה• חיובית.
עד כמה יש ערך לארץ וליישובה ולבי-
צורה במקום שיהודים יושבים לבטח, ועל
אחת כמה 'כמה, במדינה שהיהודים מוס-
עליה, לשכללה בשעת רים את נפשם '
שלום ,'לשפוך את דמם עליה בשעת

,־ סכנה.
?יוסי* גדול היה ושלשום בקירות אנגליה
על ידי הנאום הנהדר? של ראש ממשלתה,
שגם ?לנו תוצאות טובות י מן הנ־

"
ונקווה,

" אימץ אום הזה. ימלא ־גם את לבני אנו
־בטחון.

' מ.

הצפה

ן (פלקור) 'עם מעשי החבלה ו ד נ ו ל
ההולכים תישנים בשטחי ?הכיבוש הנאצי,
מגיעות דרך מישי ידיעות מצרפת הנכ-
־בשת, הולאנד ופולין-על נםיונותיה הטא־
שים של ה"גיםטאפו" כארצות אלו לזקוף
יאת: פעילותי האיבה נגד. הכובשים הנאציים
 על:תשבו! מיד&־יפ: ולהפנות.את התמרמ"

י

י רות •ד־א־כלוםיה ,על הדיכוי האכזרי בז י

•היא נתונה — ; נגד היהודים. לשם כך
מגבירה ה"גימגוגפדי' מיום ליום את ההם־
,ומציפה• את הארצות הנכ' תה-האנטישמית
בישות בתעמולה ־גזעית, בעל:פה ובכתב.
אחרי:כל מעשה תבלה הדש באחת הארצות
,.ה"גיםטאפו" • רבבות הנכבשות, -מוציאה
'בהם ,מתוארות ' פעו־ כחוזים; אנטיןשמיים, '
לות לוחמי' •החדות •־פ"התירות היהדות
הבינלאומית תחת־ המשטר החדש, ישגר־
מניד, .משליטה באירופה' • כדי .לשחררה

מע3ל' .היהמ־יפ'/ - :
« .לפי ידיעה מיוישי יבוצע.* בפאריס בסוף
'השבוע שעבר שתי "התנקשויות כיעזית
שהצליחו - בהיילים גרמניים. אלמוגים, '
להימלט; ירד.לאור*היום מתוך חידשת
.בר,ל,*ד אל חיילים נאציים, שעמדו על מש--

מרתם בסביבה זו. כתוצאה מזר, נסגרה
בפקודת השלטונות הגרמניים החירשה
'המפורסמת בשביל הקהל לתקופה 'בלתי'
מס־יימת. יהד עם זה הוצפו מיד רחובות
פאריס בכרוזים אנטישמיים, ־ 'שקראי את
הצרפתים לעזור כגילוי המתנקשים, "שהם
יהודים אי צדעתים המשמשים מכשיר
עיייר ־בידי היהודים האחראים לתבוםתה

של צרפת".
ן, (פאלקור) נימוק שה-שלטו-

י
ג ד י ו ל

נות הגרמניים בפולין, צרפת, בלגיה ;־"'־
לאנד משתדלים בזמן •האחרון לנצלו ניצול
מלא נגד היהודים, הוא — 'תמהסור והרעב
בארצות הנכבשות האלו. בעתונות !הנא־
'היהדות צית נישנית והולכת ,ההאשמה, כי
הבינלאומית, התומכת באנגליה. שותפה
באחריות למצוקת !הפולנים, הצרפתים,
הבלגים .וההולאנדים, הסובלים חרפת רעב
בגלל ההסגר האנגלי־יה־די. יהד עם !זה
•//מנהמת" העתינימ ?הנאצית את קרבינית
התוקפנות הגרמנית, כי ?לא רחוק היום,
בשגרמניה תשבור את ההסגר האנגלי־
יהודי והבטיח לארצות הנמצאות תחת

שלטונה את כל האספקה הדרושה.

<וזתגבדות ההסתההאנטישמית נצרנת

המד אלעסילי, אתד• הלוחמים 'שהשתתף
האיטלקים בלוב, סי&ר בהתקוממויות •נגד-
בהרצאתו בראדיו ירושלים כיצד הוציאו
?האיטלקים להורג את עומר אלמיכתואר,
־^הלוהמים ־הגדולים 'בשעבוד האיטלקי

י
אהד

?האבזךי' •בלוב. עומר מוכתאר נלקח. בשבי
י ?יעפ ?80 איש, שביניהם .נמצא - גם

יחד
'המרצה. כולם מחוץ לעומר אלמזכתר,
הובאו, אל מקום שליד: !הכפר סילוק ב־6

!העץ שלושה ימים. כיום הרביעי חפרו
החיילים 'האיטלקים ביר ליד מקום !הת-
- וקבול. את מוכתאר יהד עם האר-

לייה
בעה שמתו מצער.

בשעת תקביודר, י הובאו על ידי האי"
טלקים כל הנכבדים ותשיכים !של טריפי־
לי ובני גאזי. באדוילייו!נאם בפניהם ואמר,
כי זר, יהיה יגירלו של כל .אהד שיניח

מכשולים על דרכה. 'של איטליה.

להורג לוחם מלוב .

עתיני אמריקה והציבור האמריקאני מת-
'וה- עניינים במלחמת בריטניה והמתיחות

התרגשות של האמריקאנים סביב •המלחמה:

' ירישם באירופה מרובות יותר משהיו פעם.

רב עשתה על האמריקאנים אזעקתיהרעשה ז

:
' בריטית שהועברה בראדיו• אמריקה. רבים
[? ;בכל ־המי מתווכחים עם אנשים זרים להם
: קומות הציבוריים על תששותייהם י ותקוו־
: תיהם ביחס לקרבות בריטניה.'־ והתקוות
עלו בהרבה מהרגע שהוברר, כי הגרמנים

: מקבלים מהלומות נאמנות באוויר. משקי-
פים יודעי דבר עדיין אינם רואים בכך

ישי , סימן לקץ קרוב של המלחמה, אבל
חילוקי דעות אם זו היתד, ההסתערות
העיקרית או *שאיין זו אלא הקדמה לנסיון.־
הפלישה. הכל מודים בדבר אהד ?:והוא,
.שהגרמנים מכלים במהירות את מלאי
הטייסים ־התותחנים האוויריים המומחים
שלהם. הקוראים האמריקאניים יכולים לק-
רוא עשרות דו"הות של משקיפים ועתו-

' 'נאים אמריקאניים .על הצד האנושי של

הקרבות .הללו המתארים את התקהלות
האנשים "הצופים על י גגות בתים 'ונערים
,זה את זה: *מהו..היןזס.המספרי השואלים

'עכשיו 11.העתונאים מטעימים ?כמה פעמים#
את השלווה הגמורה *של הבריטים. הע־
תונות קידמה.בשמחה את הרעשת צפון
איטליה. פראאט, מומחה צבאי אמריקאני
כותב: ?החדשה על הרעשות בתי ־רושת
בצפון איטליה מעודדת ביותר. יש הוכ-
חות נאמנות לכך, כי הגרמנים לא נפטרו
בלל מהיל האוויר הבריטי' ואפילו לא
הצליחו לגרום לו נזק: ממשי. "ניו-יורק
טיימס" כותב: "?הישגיו; של היל האוויר
:מוכיחים, כי הבריטים פיהחדטכ- הבריטי
ניקה הדישה •במלחמות האוויר. יש אדמ־
דים, שהטייסים הגרמניים הם טייסים
מומחים כשהיו אבל האנשים המלווים או-
תם ובייחוד התותהני לא יצלהו למלאכ־

• - ;:? ? - 
 י

ב • תם",

הרעשות אנגליה והוושט באמריקה

/החיים ; • עתונאי אנגלי מתאר את אורח
בקו "איישם בדרומה מזרהה של אנגליה". :י
להתקפות ;  אובלוסי העיר התדגלי מהר '

י

חו- האוויר ויש י בהתנהגותם משהו מיסוד.
. סר הדאגה, דבר המעורר חששות בחוגי

השלטונות. בשבועות האחרונים היו שבו- ־
חות התקפות יומיות על האניות .שבים :
ורבים מתושבי העיר תיו אצים לחזית
פנה, הים לראות בקרבות. יום אחד .
שוטר לאחת מהקבוצות האלה והזכיר להם,
יעל בטנם' על"פני העעם שעליהם לשכב"
• שעליהם להימלט הכביש, ובפעם אחרת

,יעשו• .לא 'הירייה, ואם מפני כדורי מכינות
סופם שייהרגו. הם היו יורים.להמוני . כך
אגשים כמובם".ההמון הקטן ~לא':התרשם
בייתד מדברי השוטר, מישהי גם רטן
משהו, כאילו אמר שכבר שמע דברים כא-
לה. אולם כעבור רגעים מועטים -הראה
לים כדור ממטר העו-

י
אהד הפועלים למתקה

הזאת. פרת שניתך על הדרך'
השטחים הנודעים בשם "שטחים מוג-
נים" גדלים והולכים ובהם שוררים חוקים
המורים להגבלת התנועה והפעולה ושל
ממאה מילין של החוף.הד- 'למעלה' 'היחיד.
רומי, 'ממזרחה של סיסיכס עד',וואייימות,
,סופחו אל השטה דזצ."גן בהתאם . לחיק
החדש, .השטח הזה מקיף ערים אחדות
כגון: האמפשייר, דורסט, ברייטון. ואחרות".
באותם האיזורום ניתנת לנציב הממונה
עליהם סמכות מלאה ביחס לאזרחים. בר-

שותו להנהיג לפי ראות עיניו הגבלות
בתנועה ואפילו לאסור את כולה. אפילו
:בפנים. המדינה אוחזים באמצעי זהירות.
לירד.טיבט, דרש מבעלי ?האחוזות ~ב«־דזד

להניח בשדותיהם במשך שני ימים, כל
מיני מעצורים, עגלות וקרונות,. מכשירי
עבודה דבדומה ובן להעמיד משמרות כדי
למנוע חניית אווירונים ־של האוייב על
פני השדות. במקרה של כיבוש,-תהא אסו-

רה-' כל ' תנועת מכוניות פרמיות באותו .
• כדי להקל על• תניעת הצבא. , מחוז

אסור להעיף ;•"נחשים" מעופפים או

כדורי משחק בל שהם. אנשי הגייפ הה־
מישי. בהולאנד הי; משתמשים באמצעים
 להראות לאוייב. את המטרה,

אלה, כדיי
מקומות צי יחל־• לאווירונים ולצנהנים.

יגוייפו. לשפ :: מחוסרי-העבודה באנגליה,
בנין ביצירי-הגנה על החוף ובפנים הארץ,

ואסור לכל איש, שאיננו עסוק, להשתמצו
מחובת העבודה. ע"י כך יועמד לצורך זה,
 80 אלף איש הרשומים

 י
בהתאם לחוק,

פשוטים. בשו־. בלשכות הפועלים כפועלים '
רה הראשונה. יגוייסו למטרה זד אלה,'שלד
מעלה מהמשים, מלבד זאת יפנו לכל הא-
הביצורים . נשים והנשים לעזור-לעבודות
הפנייה ?לא" ?תימצא את ~ 'במחוזותיהם, אם

— :תכריה הממשלה בכוח ־
ההד הנכון:

החוק -את כל הראויים ־ לעבודה — כי
־ - . . - ־ ' ־ . יעבדו בביצורי ההגנה. .

האנמימ נחזית ההרעשות ד&וידיות

"ליז איקו די סירי" חוזר ודן עלי נאומו
של מולוטוב, ,ומציין שמולוטוב -הילל את
חוזה הידידות עם גרמניה וגם את תכו-
נותיו של מר קריפס, ציר בריטניה במוס־
. מולוטוב מסר גם' סקירה גיאוגדא־ קבה.
כלפי חוץ: ' פית עלי ?רוסיה. 'והמונה היתה
להסביר, שלרוסיד, חשיבית איםטראטי־
גית וכלכלית גדולה מאיד, ושעל הלו-
חמים להתחשב אתה. מילייטיב רמז לאנ-
גליה, שטוב לה להכריע את הכף לטוי
בתה ויפה שעה אחת קודם. אולם כדי
לשבור את מפרקתה של גרמניה על ברי-
טניה להשיג י את עזרתה של ריסיה. אי-
לם י־ש עוד רמז דק. בדברי מולוטוב.
רוסיה רוצה לדעת בוודאות גמורה שברי-
טניה תמשיך במלחמתה נגר גרמניה עד

הסוף, שלא יצאו פתאום איזו חוגים
בריטיים, שירצו לחדול מלהלחם ייעזב;
את נשקם באמצע המערכה, כמו שקרה

בצרפת.

יי מולוטוב הוכיח בדבריו שהקרמלין
ממשיך כדיפלומאטיה הגמישה •שלו שהפ-
כה לשיטה שמטרתה היא: להגן .על
האינטרסים הרוסיים בלבד ולהפיק את
התועלת המאכםימאלית מכל מצב ומכל

עמך־.

רוסיה מהססת ורוצה .לבחור בין ברי-
טניה וגרמניה. היסוסי רוסיה הירבו
מאידך את היסוסי גרמניה, החוששת
לשיניי ?בעמדת ריסיה ולכן נתעכבה פר-

שת הפלישה לבריטניה.

עתה פור «־ עמדת רופיה

משלחת דרוזית התייצבה בפני - הנציב
העליון הצרפתי מר פיאו וסגנו. המשלחת
הביעה את רגשי נאמנותה לממשלת צר-

פת. הנציב הודה למשלחת.
— הממשלה הסורית חילקה פרסים
כספיים לכל קציני המשטרה שעזר; לגי-

לוי רוצחי הד"ר שהבנדר•

— שאלת הסוכר הילכת ימחמירה.
תושבים רכים. .החלי להשתמש בדיש
ובריכות. מוכרי •הממתקים והגלידות אף
הם ההל' משתמשים בדבש במקום סוכר.
הקהל לא קיבל ברצון את 'הנהגת הכר"

ם לקניית סוכר.
י
טיםי

— משלחת מסחרית טורקית הגיעה
לדמשק. המשלחת . תדון על האמצעים
להבטחת הטראגזיט דרך סוריה ועיראק
למפרץ הפרסי. מסוריה תצא המשלחת

ישראל, עבר הירדן ומצרים. • לארץ
קומו של

י
— הגיניראל ?פוג'יר, ממלא מ

מיטלהאוזר, ביקר -בגבולותיה הצפוניים
של סוריה. (גבול טורקיה). בהיותו בחלב
קיבל המצביא את התושבים הצרפתים

וחלק מנכבדי העיר ילידי סיריה,

— מושל דמשק הזמין להתייעצות
מיוחדת את ראשי העדות בכדי לדון

' על משבר הנישואין. 80 אחוז מהצעירים
הם רויקים ואחוזיהתוקית עובר •על תש-
עים אחוז. ראשי הדתות התלוננו על
המצב הזה, הנובע מחוסר אמצעים יע-
י בידה בסוריה. המושל הבטיח להשתדל

לחוקק חוק, שיטיל על משרדי הממשלה
את החיוב לקבל פקידים נשיאים בלבד.
'בג'אנדארמריה יונהג סדר

גם י במשטרה נ
זה. ־ (

ידיעות מהוויה

הגב' מיילס לאמפסין, אשת הציר •הב־
דיטי במצרים, פנתה בראדיי בקריאה
- אל הציביר לתרום ספרים זעתינים ,עב-
ריים בישיל החיילים היהודים הנמצאים
במצרים. בקשר לזה !הוקם ,על יד ההס-

תדרות 'הציונית בקאהיר וועד מיוחד,
שקיבל עליו, למלא את התפקיד הזה. מר-
כז הבירית העברית העולמית ?נענה בר-

צון לבקשתו הדחופה י של הווועד והת-
חיל כבר במשלוח עתויים, כתבי עת
יםפרימ לחיילים היהודייסי הרוצים לת-
רום חומר !קריאה, כדי להנעים את חיי
הבדידות של החיילים, מתבקשים להידיע
על כך ללשכת "הברית העברית העול-

מית", תל אביב, ת.ד. ,1121.

'ספריפ מש־נימ עבריים לחייל־יס היהודים •.במצרימ
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כשמתבוננים במפה של הקיסרית הברי-
טית, המשירטטת באדים, נוטים, כרגיל,
לראות איתה כגוש אחיד. אבל למעשה רחו-
קה מאוד קיסרות ?זו — על 485 מיל-
יוני תושביה !־־13.290.000 המילין המרו-

בעים של שטחה — מלהיות דבר מה הו־
מיגני...

הקיסרות מקיפה 'דומיניונים, כקאנאדה
ואיםטראליה, שהן עצמאיות לחלוטין ומ-

חוברות לקיסרות דק בקשרי הכתר. היא -
כוללת את היבשת הענקית של הודו, שאף

היא מחולקת להודו הבריטית ולנסיכויית

השונות. היא כוללת מושבות כתר אחדית,

•המתנהלות מבחינה אדמיניםטראטיבית

בצורה דיקטאטורית ואחדות שיש להן חו-

קות ומועצות מחוקקות. היא כוללת "מעצ-

מות חפשיוית" כגון אירלאנד, שטחי מאנ־

דאט, כגימ־־ארץ־ישראל, ?שטחי חסות, כגון

. ארץ־הזןודף של עדן,' קונדומיניוניים, כגון
סודאן, שטחים ששלטונה עליהם משותף

עם צרפת, כגון ההברידים החדשים וגופים
מוזרים, כבוטאן •וםאראוואק, שאין להכניסן
לשום מסגרת נורמאלית. ישנם אפיל; !שט-
חים, הנתונים תהת שלטונן של חברות
בעלות זכויות מונופולין, כגון החברה היש-

נה של הידו המזרחית.
חלקים אחדים של הקיסרות נרכשו בד-
רך חכירה ואחר בך נקנו. אחרים בא; בתו-

'הענקות, כגון בומביי העיר. רת מתנות-

אחדים נרכש' בדרך כיבוש, כמו גיבראל-

טאר ואתדים כ"מציאית" מן השמים בשעת

מםעות־מחקר,- -בגון אוסטראליה. אחדים
נספחי לבריטניה אחרי מלחמות, שהתנהלו

רופולין, גגון
במרחק אלפי מילין מהמטי

הונגקונג, שנלקחה מאת הסי- קאנאדה או־

נים. הונדוראם נרכשה מאת כורתי העצים

מהודו המערבית ומאלטה בעזרת מהפכה

של התושבים המקומיים. טוגו נלקחה מאת
הגרמנים, חוף הזהב מאת הד"־לאנדים, קפ-
ריסין מאת הטורקים, ג'אמייקד, מאת הס-
פרדים וחלקי הודו מאת הפורטוגזים. חל-
.מהקיסרות נרכשו בעזרת ?התו- קים אחדים
שבים, כגין בארבאד־ם 'איי פידג'י,
אחדים, בגון ניגריה, בצורת וויתור
מצד המלכים הילידים. אחדים כמ-

עט שאבדו לה לקיסרות במלחמה, כגון
אפריקה הדרומית, •ואחדים נרכשו מחדש

על ידי מהפכות, כגון איידי ואגרק, או
"נלקח־", כגון טאגגאנייקה.

מחוץ לדומיניונים 'להודו, שיש להן
משרדי שלטון מייחדים, מרוכז השלטון
המוציא לפועל בשביל הקיסרות במיניס-
מדיון המושבות, *שהיה מהנהשלים ביותר
בין המיניםטריונים הבריטיים.. מושלי המו-
שבות, הנשלחים מטעם המיניסטריון, מש-

- תייכים לחוגים שונים. שמעתי פעם מפי
'סוגים של מו- • מבקר חריף, שישנן ארבע

שבות. ראשית — בעלות "תא אחד", כגון י
גיבראלטאד, הכוללת רק מבצר אחד בלבד,
במקום שאין כל אוכלוםיה של ילידים ואין
בל בעיית פוליטיות. במקום כזה ישחק
לו מזלו — בתורת מושל — גם לאדמי-
האל שהתפטר או לדמות אחרת בדומה
לזה, תסיג השני — כגון •אוגאנדה או איי
במקום שעל המושל לטפל בהרבה יאהאמהי
"•הבריאות וההנ- בעיות מקומיות, כשאלות
הלה, אבל אין:שם "סיבוכים פוליטיים אק־
טאוליים. הסוג השלישי הן מושבות: כגון
בורמה, קפריסין או ציילון, במקום שה-
צריך? להיות מוכשר לפתור בעיות מושל י
פוליטיות ולטפל בארכלוסית ילידים מת-
קדמים, למשרה כזאת לא יצלה המושל
מטיפוס הישן, שהוא מישל וחייל בבת אחת
;שמרגיש עצמו כ"דג במים" בעבי אפרי-

קה האפלה. לבסוף באות המוישבות ה"א־
נישיות" למשל —*ארץ ישראל (אם כי
מבחינה רשמית היא ארץ מאנדאט), במ-
-קום שמושל טוב צריך להיות קידם לכל

— •מדינאי טוב.

או *י בילודז'ייםטאן ארבעים שנה רצופות
ולפי כל מידותיהם וגילויי האופי שלהם
התקבל הרושם־ כאילו גרו כל •אותו הזמן
באנגליה הפנימית — בנוטינגהאם או בבו־
רנמות, הקיסרות הבריטית היא הכל —
מחוץ לכוד :היתוך. האנגלים אינם מתער-

-בי-ם יאינם בטלים בשום רוב. י

המקום היפה ביותר בכל עיר אסיאתית
הוא שטח המועדון האנגלי שבמקום. בית
הצירות הטוב ביותר, בית הבאנק המ-
הודר ביותר — הם של האנגלים. בכל
עיר .ראשית במזרח, מקאהיר עד פקין
(מחוץ לטהראן) מופיע עתון יומי אנגלי,
שעירכיו על פי רוב הם סקוטים. האנגלי
אינו מאבד לעולם את לאומיות;, כמו

שקורה לפעמים לאמריקאנים. .
מסע מהאוקיינוס האטלאנטי להפאסיפי
בדרך המים, שנמצאת ברובה תחת פיקוח
בריטי, נותן הרגשה מוחשית יוצאת מן
הכלל מנוכחותה הבלתי־פיםקת של •ברי-
' טניה. המהלך הענקי גדושיעטור מבצרים
או בסיסים בריטיים: גייראלטאר, מאלטה,
סואץ, עדן,' קולוימבו, פינאנג, םינגאפור,
הונגקונג. בריטניה הגדולה מלווה־ אותך
בכל פינה שאתה פונה ־"אין מקום פנוי

ממנה".

הבריטים שולטים במושבותיהם באמצ-
עית תערובת עדינה של כוח ופריסטיגיד,.
הכיח ישני תמידי אבל לפעמים הוא מיוצג

בצורת אניות מלחמה, הנמצאות במרחק של

אלפ־ מילין ובינתיים מוטל על קצין צעיר
 אלפים תושבים בעזרת

^
לשלוט בעשרות

מקל הטיולים שלו.
חוק האימפריאליזם כוחו יפה, כמובן,
לכל המעצמות. האנגלים נמצאים כאן כדי
'לקבל משיר,!. אבל ניצול זה מומתק על ידי
פעולות ?ושדותים רבים לטובת המנוצלים.
הדאגה לבריאות העם, לסדר ציבורי, לחי-
נוך, החינוך ההדרגתי של העם לקראת
שלטון עצמי — כל זה־מקיל !אף מנעים
על התושבים את עול השלטון הבריטי.
שום מושבה 'בריטית איננה ממלכת עב-
דים — כמה *שיהא חמור השלטון הפו-
ליטי, הנטיה הראשית של האימפריאליזם
הבריטי ברוב המושבות היא — לשלוט

במקל נועם.
מעלה פסיכולוגית מחשיבות יסודית נו-
דעת לשלטונם האימפריאלי של הבריטים
והיא: אי־כשרונם המוחלט!התורשתי להת-
בולל ולהיטמע בסביבה' זרה. האנגלי- נש-
אר אנגלי בבל מקום. נפגשתי עם פקי-
 אנגלים, שגרו במאלאקה

 י
דים וסוחרים
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W¤m¤¤ ?¤M
:; בשעת::משבר; כלכלי העובר עלינו::עכ-
;כש- שיו; בא"הטראנםפר. תצייכוסלובאקי-
ביב;;אור::: המופיע' לפתע: פתאום בחשכה,
-.לא"י;---־• '?

' -.זה בולל חצי מיליון 'טראנספד.'

- הממשלה מתוך:;עשרת?;מיליונים,,הלוואתי
י •מינכן A לממשלה האנגלית: ::לאהדי: 'הסכם:

ילשמ; הקמת:<הריסותיה. הצ'יכוסלובאקית

אחרי:משא;ומתן ממושך, סכום זה אושר,:;

.מצ^יכוםלובאקיה י- העלייה י היהודית?
י
לצרכ

:.;;..י' -
י
,' :'., .. 

'AAAA :AAAyyAA.לארץ;,;ישראל

הפו^אליים ;.,;לאחרי,;םילו^פל:הע־כ;בים

:• הקבורים ̂יים^ענייני"עלייה. ועניינים' ־הטכ

בפעולה,:הכספית[נמצא:.: סוף:כל סוף, הם־

כולו:בדשות1הםוכנית היהודית בידו- כ־ם.

שב־
 י
::על הצלחת זו

:
שלים,:כחבר ? נאמנים.

:"רמאן, .המז-
: ל. ?

 י
מ»נןץ::יש -להודית;לד"ר

-את "הכלל^של; .קרן'.,היסוזד,-שניהל
כיר

בלונדון. וחזר משם בתוצאות המשא;ומתן,
.הסכום. משוחרר. לשם אותה טנבות, ..כשכל
:לימינו;:;של: מר לו;:;מראש.:

מטרה שנקבעה ?1
; עמדו ־:מלבד,: המנהיגים. הציוניים, "רמאן
גם:מר. סטאפורד,:שנתמנה' מטעם;הממשלה
להנהלת' ענייני י הטראנס פי־ י הזה;;תר: בנש
̂מאיסאריק; ^הנמצאים עכשיד בלונדון. ן

יי
ייא

"ו

הענייןי;היתד,;;.נחויצד. :גם ,,;לשם;?הצלחת;; ;
̂ הוצאת עזרתם;;שלזציוני;,צייכוסלובאקיה
הבספימהיתה:קשורה בעליית:2500 .ידיו דים
:של ̂יכום^־באקיה.:.; בהרצאתו י מתחומי: 
תלפיות"יבתל־אביב  ̂ מר:,Z7 .הרמאן;בםלון
;מיומ 11.8.40 הסביר את\ תולדות' הטרא{-
ספר המדובר. רבים ה!ו, הקש"ם, .שעליהם
היו: צריכים להתגבר, :הן:מצרממשלת אנ-
לא גליה והן מצדממשלת:צ'יכוסלובאקיה.
ודרך הסידור: הכספי י קל "היה"לעבור את;
של^הצלת־2500 ־יהודים

ז
̂מס1<בכת ̂יה  ה

;̂ -של;'ממשלת'הזד־ 'הרשע; מתתת;ציפרגי
—'שנתמנתה " בשסירגנה 'ממשלת החסות

בינתיים:י:בפראג;5 — : להוציא את ?־כספי
:על: שמה בבאנק הל- הטראנספר;שנרשמו
אומי:;.שלה, הוציאו: לאנגליה;חוק מיוחד,
;"צ'יכויטרוםט'יריפיוג'דפונד"

שלפיו;:;נוםדד
בינתיים פרצה סטאפודד* של:מר בהנהלת־
המלחמה' ולא: נמצאו: האניות' להעברת:2500
העולים;:נשברו-אניות מיוחדות והועברה
:וראי בכל::זאת^עלייה:-:זו. בהצלתה, בראש
במךץ;מחלקת' העלייה . טיפלה בכך; שונה ־
של הסוכנות:היהודית, אשד-הטילה :תפ'

'לכותב.הט־־ ימשרדהיבג'יניבה, קיד:זה.על
לראות ' בג'י- .רים האלה ניתנהןההזדמנות.
-הפעילה%הזאת"מקרוב ־אפשר ניבה,\את
;,:לציבור::: הרחב בצדק,;:;שבהויידע? לקבוע:־
• הענקיתהמת -ידעילהעריך '-.העבודז/' פרטי.
:הזה, :כראוי: Ay , (־ את־/המיפעל,הגדול

:הצ'יכוסלובאקי: הם ::, תולדות;הטראנספד
: 'בהצלת;"היהודים :־ורשה' •-ארוכהי; וחשובה
̂:החלק הונם מאירופה המרכזית...;הצלת -
:זה:מהמה־הינם: הפרטי העיקרי בטראנספי־
חלק מור- ,בעלי:הודמסוג"1̂/ של עולים
כב משכר לימוד וכלכלה .בשביל עולים
תלמידי"האוניברסיטה:בידושלים, הטכניון
בחיפה, עליית הניעה תלמידות בתי;הספר
:י "יויצו", י ועוד. אחר י מ יל" י כל::הה ת- של
בהת! ̂קצ̂ב הייבויות האלה נשאר 'עוךף^ש
אם::ילמיסמכים;^שות!:המ־סדות.&:11

ו:;עודף זה הוא כספה של התניעה הציונית
דורמ:של,ע^ ̂יכוסלובאקיה: וישמש:י. לסי ב
: ־הס- לים מצ'יכוסלובאקיה לכל סיגיהם.
תדר־ת.זהציוניתי;;בצ'יבוסלובאקיה^היתה
מורכבת מהסתדרות ציונית ארצית ואיגוד
?הסתדרות המזרחי, ומכאן היה ־

מיוחד;'של.
הת• בהד לכל העסקנים? האחראיים :של ?
. המוסד בי; . אחדות• עולי::צ'יםיסלובאקיה<
, הרכב .:צךלך^לבוא,באותו המייצג^אותה
?שיו היתה, קיימת בצ'יכיסלויאקיה ההת־

הצי־ניתובכלהעבודותדהמיפעללם אחחת
והוועדות!שהיא מקימה: ןיש.;_לקוות, שגס
" הטראנםפר : ""בענייני הוועדות:המטפלות

מטעם .הסוכנות תהיינה בהרכבן על יסוד
''? ' - . זה. ? מוצדק,

; בוועידה הארצית של :התאחדות עולי
צ'יבוםלובאקיה, שהתקיימה .בזמן האחרון
המזרחי והפועל : ;־ דרשו חברי בתל'אביב
המזרחי באית-כיה מתאימה בכל המיםדית,
ובייחוד בתיך ההנהלה. .ההתאחדות מיוסדת
-על סניפים 'שהם חברים משלמים מם-
הבר. הצירים לייעידה ארצית נבחרים לא
על ידי רשימות אלא באסיפה כללית וברוב
" על ידי כך אין למיעוטים כלי נצי--

דעות.י
גות המגיעה להם, למרות.כל הקשיים האלה
,המזרחי  והפועל "

'
'השתתפו חברי המזרחי

" 
בוועידה, באופן -פעילי. :

' כותי הטורים האלה הדגיש בוועידה
..

את דרישות המזרחי והפועל המזרחי, לקבל

אפשרות של השתתפות בהחליטה על ענייני

.עלמה ;טראנספר, על ידי השתתפית מלאה

בהנהלה.' בן־דוד־ ־(שייארץ) העלה 'יביייבוה
הכללי יישבייעידה," אתי: •שאלת? 'העלייה'.-' שקי
נ*יטרא: 'מארצ1ת .

פליטי '^יכ־םליבאקיה :
;ליות, בייחוד מהונגאריה; שהסוכנות::לא

העמידה לרשותם דשיינות עלייה וכן''• חלו:
"טראנםפר לפי הסוגים י- "

ל
"
,העודף,;ש ;קת

:-;... :,":.;:../ :, :, ./ ::/ :.,::/-A)AA,... השונים.:..
־גמ לקחי--הלק-פעיל-ג.עבידת 'היועידה- -־
• מפורסם החברים .משה:,.1לולהש&יין,"שהיה

:שפיגל, בצ^ם•' :a, -יהודה
;
כמנהיג ציוני

;עסקן,ידוע;בפ.;קך:ר.,; מרדכי. ווייז^חבר
קיבוץ •"רמת,השומרוד של הפיעל המזרחי)
ויהועזע-רוזנבוים<'ימביןי:המעפילים;שעזבו
בזמנו עכשיו את מחנה: עתליט, ושהלהי

;ממנהיגי הפועל: הדתי בצ.: ס. ר.
;: הוועידה של ההתאחדותבאה ־לכלל הח-
לטות:,הכנללות;;בתוכך:מבחינה עיקרונית
^^^צספי,ן;עידף'.של:,הטראנ-
שיהיו:;מכותים::;לסתודם<של:עךלים ספר<
בקיבוצ,ים,:מושבים ר., לתמוך, מצ, ם. י
ואירגונים חקלאיים ": ובחבורות: -';קולטות
מעפילים, ז5לייה מצ'יכוסלובאקיה<:בייחוד'
; ?התיישבותם'• של

:
לתת הלייאות לאיפשור

̂ ג'וביםום"פרנסתם עוליםזימהמעמר.#בי
̂ז *M' הח־ ̂ז^ד ̂י ;וז

ה'  במ̂ל

:אלדו של
קרן: לתעשייה' ולדאוג: לסי- *

יי'לייצור ליטו?
:זלבוא דורם .־שיל עסקנים ציונים וותיקים
לעזרה,^תלכעדיכ( גיצרכים, לפתח עבודה

^א^::אירגמם;^ל',עולי,
בענ- צ'יכוסלובאקיה1,";הוועדות.;שתט!פלנה:-
יינים. אלה ייבחרו. בישיבה "הראשונה של
::::: :yA. .בוועידה.ע%,.: המרכז, ש^בחר:

המזרחי נבחרו
י
והפועלי המזרחי, A מחברי:

למוסדות ההתאחדות:-'בן-דוד; (שווארץ)
ליועדיהפועל, ;החברים:ד"ר ד; מתל־אביביי
יששברי רו-

צ. רוזנציוייג, :מרד6^ווייזר<::;
זנציףיג: — כחברי-המרכזי, החברים 'משה
גולדשטיין, יהודה ^שפיגל ושלמה,:תיימ^

A :
? י ':' ־' מוביץ — כסגנים." ?"־ ?י1

' הטראנםפר הצ'יכוםליבאקי מקבל, אי־
מבתינתסידורם .בלבד ־לא ערך מייחד "

פוא
"עולים מצ'יכוםלובאקיה::.: היא: עלדל של
.הכלכלה:של היי^ להזרים:דם;חדש בעורקי
נש, ' שוב בארץ.' ובזמנים;אלה .של:::ירידה'
AA /:A ;.-.לזה"־השיבות:יישובית:;כלכלית

 י ד"ד ד. צ. ח־זנצווייג -'
־

ן אוטו שטראםר יריבו של היטלר
S ר. ר.

(&וף)
בצ'יכוסלובאקיה מן הצורך היה להת־
היל במלחמת יחיד זו •ישוב מבראישית.
אהד היה יתרונו של שטראםר — ידידים
טובים בתיך גרמניה ימחיצה לה, שהיי
תומכים ב: בממונם. בפראג הרגיש עצמו
יטיח בהחלט, שהרי בין הצ'יכים לא
נמצאו מעריצים ,להיטלר ואי אפשר היה
לתאר בדמיין כלל מרגלים נאציים ביני-
SfLSi 51. .הם

ושוב התחילו בייצור העתינים והעלו־
נים הזערוריים כנגד היטלר. מצ'יכוםלו־
פנים, הוברחו

י
.באקיה, כמו מאוסטריה ל

לתוך. 'ה"רייך"• על ידי
" 

בכמייות גדולות
אנשים ?עשויים לבלי חת בשיטות של חי־
ריף נפש, שסיכנו חייהם כסדר ולעתים
קריבית שילמי בחייהם במחיר תקוותם
היחידה, שמשתתפים הם במפעל־. שיקרב

קיצי של היטלד.
גרמנים, גרמנים סידיטיים ואפילו ציי־
כים עזרי לו בעבודתו. מגנבים היו ועוב־
רים את •הגבול בשבילים כמוסים בחצות
הלילה, עמוסים ילקוט־שכם על גבם'
מלאים וגדושים אלפי ניירות נגד היט־.

לריות מקופלים בתוך ־מעטפות ועליהן

בילים גרמנים מוכנים למשלוח בדואר.
מעטפה מידפסת אחת היתה בידי שט־
ראםר *שוב בהמצאה אחרת, שהפיץ מיל-
שנשלחה אליו לפראג, הדפיס אותה ב־
.את העלינים 50.000 •העתקית יבתיכן שם
" המעטפות השאירו: פתוחות וכך שלי, את
שלחי אותן:בדיאר •הגרמני כ"דברי דפים".;
? מנייר . <העתקית; בהזדמנית:,אהדת :עשה
:ימעטפה..בעלת, כותרת 'של "חברת המשפט
. היטלרי; נא- הגרמני". כמה נזדעזע מיסד
בהייידע;לי;,על; הספרית' שנפוצה מן: זה, ;

הי;שא" את חותמי. . בגרמניה •על נייר
;השתמש איטושט־ במלחמת־יחיד שלי
ראפר שוב בהמצאה !אחרת ,שהפיץ מי-ל-
יונית של תיויות־הדבקה בגודל. בול דואר.;
של, החזית תוויות אלו ^נשאו את הסמל;
, חרב ופטיש, יםיסמות שונות

'
ד,שחור:ה

מעין,: "החזית השחורה.תגרש את היטלר".

תוייית אלו היו 'מודבקית •והולכות בכל
גרמניה — על דלתות, קירות, הלינות,
רכבית, קסרקטיני צבא וכדומה. היה .דה
פישוט כל כך להחזיק תווית כזו בכף היד
ולהדביק איתה בדרך הליכה, שאי אפשר
הייה לעולם לתפוס מפיצי בולים אלו.
פעמים הופיעו במקומות לא• ייאמנו ביותר
על מכתבותיהם של מנהיגי הנאצים וכיו-

צא באלו. ־ ־

ב־1934 יצא לפועל אחד המעשים הד־
. במדינה ראמאטיים ביותר שלו, בנקמתו
. של

,
שלימה. יש במעשה זה מכל הסממנים

רומאן פלילי מרתק: פונדק בודד, יפה־
פיה צהבהבה אשת חרמים, ,יריות אקדו־

הים, בריחה במפוניו!' טסה וכו' וכו'.
,מפעל פלאים זה, תתנת־השדור •החש-
אית "זיאהירי" שנודעה בשם "המישדר
הסודי" לא.היה הישגו של שטראםר לבדי!
ביצוע המעשה נתאפשר •על ידי כשרונו
וחריצותו של איש אמיץ. אתר, רודולף
־ •של שטראםר ואחר פורמים, ידידיו הטוב
,הראדיו בגרמניה כולה, מטובי מהנדהי ־

כישרונותיו !היוצאים מן הכלל העלו אותו
למישרה גבוהה 'בארגון הדאדיו •הגרמני
אלא שדיעותיו האנטי־נאציות נודעו לשל־
טונות ואנוס היה להימלט על נפשו. לסוף
שטראפר בפראג, הציע לו לפ- נתחבר אל
תוח "במלחמת רדיו" כנגד היטלר ושטרא-
סר נענה א ברצון. •המעצור • העיקרי היר.
הוסר אמצעים לכך. ברם שניים אלו הצ-
ליחו מכל •מקום להבריח ולהוציא כספים
:מגרמניר., חרף. כל? ההשגחה מאת ידידיהם
ןיהעבודה- הת־ הגרמנית החמורה ביותר .
A 

? ' : , . :? ' ? , :? . - , .
' . : ? . . . . _ . ;  . חילה.

היתה זה הנקודה החשובה ביותר בענין
בחירת •המקום' לתחנת •השידור. מן הצורך
היה ,שיהא זה מקום. מוכשר בכל -במובן
הטכני להעברה למרחקים ועם זד, סודי
— סודי לגבי השלטונות' הצ'יכיים וסודי
לגבי 'ה"גיסטאפו", במרחק 40 מיל בערך
לפראג מציאי שטראםד' יפירמיס ,דדימה ?

לטייל, מוצאי שבוע בשם ־ פונדק ערירי

יפה ",זאהורי" (מאחורי הגבעות). בימות
הסתיו. לא נתאכסן שם איש כמעט והפונ־
דקאי מרוצה היה להעלים עין מהנעשה

רתנשמע שם.
במקום מבודד זה בנה רודולף פורמים
את המשרד 'החשאי שלו. היה זה, כעדותם,
של מומחים, מפעל פלא טכני ועמד אחר
בך לראווה — עד ישפלש היטלר לפראג
בכל.אופן — כמוצג ראשון במוזיאון הדו-
ידרו ידי-

אר הצ'יכיסליבאקי. מתחנוה זי שי

עותיה ודיעיתיה ־של "החזית !השחירה"

שלוש פעמים ביום, כל תכנית ותכנית

'שעד, שלימה, ?ללבה של גרמנ־ה ההיטלרית.

המשדר היה בנוי ?בתחבלגות יתירה בתוך
עליר, של הפונדק הקטן: בהדרו'

י
קורות •ת

של פורמים לא !היה נראה אלא הרמקול

בלבד. יכול היה לשכב על מטתו ולפתוח
את מסתרי לבו? לגרמנים 'בני־ארצו. •־
? לא נעלמה מדעת שניהם אותה סכנה בד,

הם נמצאום. ישטראסד •ופורמיס ידעי יפה'
'שמסכנים הם את נפשם. יאף על פי כן

— השיגה אותם יד ה"גיםטאפו'' ו'הלמה

ופגעה. האשמאי בעיקר, כמו שאומר אוטו
שטראםר, היה הצורך דגךוני בממון: לא
יכלו להרשות לעצמם 'להחזיק משמר בש־
ביל פורמים ושטראםר נאלץ ?היה.לשהות,

" קרובות. בפראג לעתים
.ב־16 ביאנואר, 1935 היה שטראסר
ב"זאהירי" יראה את פודמיס זו הפעם
האחרינת •הביא לו תקליטים"חדשים של
נאימים אל האומה הגרמנית•, תקליטים
אלו היו מוחלפים והולכים חודש חודש.
פורמים הזכיר בשיחתו אתו דרך •אגב,
שלפני יום שהה שם זוג גרמני, זוג נאה*
בים: האנס מילר •אחד, סוהר מקיל ואדית
שער. קרסבאך אחת, עלמה יפהפיה זהובת.
שטראסר נעשה חישד בדבר מיד, אבל
פירמים עשת לאל חשדגיתו בהבטיחו לו

שהיי אלי "?אנשים הגינים וישרים'/
פורמיס לא סיפר פלל לשטראםר —
אולי משום שלא נזח היה לו שיכיר שט־
ראסר בדבר, שנתן עיניו באותה זהבהבה
— שהעלמה העמידה פנים, כאילו רוגזת
על אהובה והיתד! מתרפקת על פורמים.
"נצטלם יחד ויתפקע זעפן זר, מקנאה".
נצטלמו פורמים והזהבהבד, • וכך עשו: *
שלובי זרועי בידי המלצר. למחרת היום
עזב הזוג אתי הפונדק, ולפי מה שנתברר
'מילר ה"זעפך ונסע אהר כך מיהר 'האנס

לברלין מיד חהתצלום בידו כדי לקבוע

בוודאות שפורמיס הוא האיש המבוקש.

ב ־23 ביאנואר חזרו אדית והאנס מילר

"נורא" שליה 'ל"זאהירי". מילר היה עיף
והיה לו ,לכאב ראש נורא; ופרש מיד אח-

רי ארוחת הערבי-למשכבו'. פורמים וארית

נשארו !עוד יושבים יחד ?בחדר האורחים

כשעה ומחצה. פרוצה זו, שלא שיערה
כלל שהיא עומדת למות, משחקת היתה'

תפקידה 'באופן נפלא.

יאפשר שפירמיס היה חושד ,הרבה בכל

הפאנטומימה שלפניו' אלא ,שהיה בוידאי
אהד מהללו, שאינם יכולים לפעול בעצ־
מם לסטור אשר, כזו על פניה נת־''. גיכל
אופן בעשר יעלו במדרגות והתהלכו לאורך
המסדרון להיפרד לחדריהם זו לחדרה
מספר ג' וזה לחדרו 'במרחק שתי דלתות

מספר ז'.
.שני אנשים בלבד, האנס מילר וגרהארט
שוברט, אנשי ה"גיםטאפי" יידעים בדייק
כל מה שנתרהש אז! שניהם היו בחדר
מספר ג'. מהפרטים שנתגלו אחר כך אפ־
שר להבין את מזימת !הערמה כולה דבר
, בוריי: אדית, שאחזה מתוך דבר על
בידו של פורמים, פתחה את דלת חדרה,
כאילו לומר לו "ליל שלום" כבר ואז ניס-
אהריה. הלה שהקיצו בו חש־ תה למשכו ־
ידיו הרודמים נרתע לאחור. תקעה צפרניה
בידי והתאמצה לםחבו החדרה — שריטות
החתילד, של זו נמצאו אחר כך חרותות

!עמוקות בכף ידי.

ואז — אי שהיציא,היא את אקדיחו וירה
בה או שפגע בה כדור שיהיה מכוון לו.
עבודה לאמיתה לא נדע לעולם, אלא מפי
האנס מילר וגרהארט שובדט — אפשרות

רחוקה ביותר.
לאחר עשר נתעורר המלצר שהיה ישן
בקומה התחתונה לקול הרבה יריית אק־
דוחים. כשרץ העלה לקומה ?העליונה עמד
כנגדו איש אלמוני ואקדוחים בשתי ידיו.
מיד נרתע אחורנית, לצד המדרגות, והס-
פיק עוד לראות את האנס מילר סוהב גו-
פתו של פורמים לאורך המסדרון להחד
מספר ז' ולשמוע נאקות מוות מפי אדית
השוכבת ליד פתח חדרה. האלמוני (ישו־
ברט) דחף את המלצר ־את המשרתות,לתוך
חדד ',בקומה' התחתונה ונעל עליהם את
הדלת, שם בחדר כלאם שמעו עוד קולות

רעש-וחבטות, אבל לא נעו ולא זעו מאי-
. ? ־ ': . AAy / : : : . ::: - מה.
י החלון ואצו : כעבר,:זמן פרצו: ויצאו בעד

י
.

למקום המתזה 'הטראגי.:-בחדר מספר. ז'
של: :פורמים י •טבולה בנפט . גופתו ':. מצאו
:עשנות בלבד ויעל ידגשתי פצצות::תבערה
: הרמקול נופץ במקום להתפוצץ בלהבות.
לרסיסים,:, אבל !המשדר:־התשאי,י עצמו'
ילא נתגלה על ידם.

שוהיה"מוצנע בעליה"
־. למחרת מצאה המשטרה ,מ־לם־הבלים, . ־.
של: אדית. :חדרה . תלוי ומשתלשל מחלון
גרהארט,,שוברט. עק- בדרך זו נכנס לשס.
. זו הורידו בות-,דם נמצאד בסולם. ?בדרך

 י
שני השודדים אתואדית.,

:המכונית הטסה־שבה נמלטו נעצרת בע-
:בגלל מהירו־ יירה •לובושיץ באחת; בלילה
!בס- תה היתירה. תעודותיו של הנהג היו
דר וניתנה לו הרשות לנהוג וללכת. השו-
טר !ביהם בעל המעשה סיפר. שלא היו
-אלא ;לני, •אגשים, שיישבו במו־ .ב"מרצדם"
שבים הקדמיים. במושב האחורי מונחת
עיליס"; , ו̂ו היתד' "ערימת ־של סחבחת

? ? '? . . ערימה זדיהיתה אדית;
,הפרם יעל סך :את מילד ושוברט •קיבלו
10,000 .מארק, שהקצייבה !ה"פיסטאפו"
(לפי-המודיעין של או־ . לראשו, של פורמים
שטראםך, בגרמניה) ־זכו למקום מכובד

י
- טיוי

ברשימתו של שטראםר, ;בין הללו שהוא
מקיוה לערוך אתם חשבון עט מפלת מיש־

. : •,/ . י .;. • " טרו של ?היוטלד. .
: צ'יביוםלובאקיה 1;,יכשדרשה ממשלת

,מברלין רשמית, להסגיר לידה את הרוצ-
חים, .שחוללו•!את הפשע על אדמתה,, ענו
הנאצים, -שאין למציא כל עקבות 'שהן
לא,ל"מרצודס" המכונית ולא לנוסעיה בכל

;.: מקום שהוא. - :
?ברם אחבע שנים . ומחצה : לאחר , כר,
, מהלך המלחמה שבהוחה, עת הפ- בשעת
צצה שנתפזצצה זעזעה את-העולם פילו,
?היפלקישר ביאובאכטר", ביהאשימו

אישר "
את אוטו שטראסר י ואת "שירות המודיעין
הבריטי" שהם .אירגנו את:.ההתפוצצות
שכ־26 ביאנואר 1935, נחרב 'המשדר הח-
שאי של שטהאםר בידי ישנים: .ממנהיגי
ם. ם. ?מתור ביצוע הפקודות-שנמסרו להם".
עוד שנתיים לאחר :רצח פורמים, יכול
היה שטראםד להמשיך ;•בהפצת העתונים
והעלונים עולו:מפראג.; 'הגיעה פרשת מינכן
וכל ה0א :העקגוחיה י»א" שטראםר שוג

?לנדודיו. בעצם כניסת גייסות ה'ימ,לר לחבל
̂סר באווירון .מעל הסודיטים טס שסר

לראשיהם וברח 'לשיוייץ.
ב־8 בנובמבר •1939־ גתפוצצה הפצצה
הידועה במרתף השבר במינכן. שעות מס-
ההתפוצצות הודיעה הממשלה פר י לאחר !
... לשלטונות שווייץ, י ;שמארגן הגרמנית
יהיום ההתנקשות היה. אוטוישטראםר, -עד
לא נשפך אזר כלשהו על גבי אפילת אותו
. בטוח בדבר, שהפצצה ענין. שטדאסר
"הונחה?;על ידי הנאצים עצמם, מאותו טעם

שהביא אותם לידי 'הבערת הרייכםטזע —
:כ:עליל, כמה גדולה להוכיח לעם גרמניה
שנאתו ורשעתו של אותו אויב, שהתחיל

במלחמה לפי טענתם — בריטניה^
מאז לא היו חייו של שטהאסר בטוחים
עוד !בושווייץ !הנייטראלית. הנאצים דרשו
הסגרתו וקל היית !ביותר לסדר שם חטי-
"ידיי סוכן ה"גיסטאפו". קם אי• פתו .על
פוא, וברח לפאריס. שם נפגש אתו כותב
הטורים ?האלי ישאב ממנו את החומר לכ-

תיבת הספר־ "נימיזיס";
אף 'בגלותו •בפאריס המשיך שטראםר
יותיו למען גרמניה שתקום

י
ובעבודתו ובתכנ

לאחר •המלחמה. תקוות רבות מרגיש הוא
טמונות בחיק העתיד: לאחר שתגיע גר-
מניה •במלחמה זו, לידי "מט" תשליך מאח־
ירי גיזוה.-?את יוזהיטלדיות ותהא מנוהלת
בידי הפאטריוטים:של "החזית :השחורה"

' ,בדרכי שלום. ־
. שטראסר ',ח»ה שלוש.. אלטרנאטיבות

לקיצה' של מלחמה .זו, :ולדעתו כל גורלה

של ?אירופה. תלוי 'בבחירה הנכונה? של אתת
- . - ?? ? ־ ' מהן: :?־

א) 'מלחמה, עד: הסוף, ושתביא לאחר
הימשכה זמן חב לידי מהפכה מלמטה בגר"
מניד"; תהא זו התמוטטות עצומה בקוע
ההמונים והמעונים נטולי־האמים עםופה
— גרמניה סובייטית. אפשרית זו אינה
:מהפכת •המונים קרובה כל כך לדעתו שכן
מעטים סיכוייה .להצליח, אלא אם כן הצבא
יתמוך בה. ,

,ב),משא ומתן,מאחורי הקלעים בין מלו-
כנים, בעלי הון, גדולים וזהמעמד 'השליט
הישן 'בכלל,.. בהנהלת אנשים מסוגו שלי
גייהריניג ושאכט, מזה ובין אנשים כיוצא
.של היטלר והו- באלו מזה, לשם סילוקו
שבת גיהדינג או אחר מבני wa עלמקו־
מן^ ואולי החזרת עטרת ההוהנצוללרימ

•שדומ זו, כסבור .שםהמר,  ̂ ליושנו̂־
̂וי"דז^ ̂הי ̂ד קתבה. יותר ז־מםובגת יזיט
אה אלא הרוותה זמנית, שמףןםית?• וצוא
תקופה""הדשד, שלי מלהמות גדולזת^המז־
itm־^&fr^K^nfn כיה ?של 7תתרות
tisai %ac ג) מיגות של היטלר בידי
"בתוך" &Sn '&A3T? מזא אזרהי-םוציאלי
̂ק מהם בצמ^ד אגשים:א?^ זזלק :מהם
̂ב־ ̂ק"מזע 'בשמה זמ במפלגה? הנאצית יו

̂ים ה
דינ^ במלים אחרזת< כל־^ממ"

 אמזי
;- :A-A שחשדו בהיטלד^תנגד^^ך

"החזית השחות־.". מצפו* !יהמ ממפלל
̂ז לקץ זהי של ז1«להמה< שכן גו »ז» ת

־' ־' ־ ־ הבטחה 7לשלום קיים rmm י .:
^^מית ̂יז ̂יד ̂•ששראםר מודו7 פג
השחורה"' שלו. כל פ^בוע 'להצלחה( v עד
שתטעם !גרמניה -מעמך של.כמה מפלות
מו־ צבאיות' עד, שתדגיש מנביטת"ההשב̂י
"'עתי^ו בואתפוא,

~
ראות המלחמה. &3ל

ג0«5יד כל: ולפיכך - מהנמנע שלא תבוא.
3̂צה 67«־מית בהוו1« 'תם!בעי־קר.לזהרכי;ב.*<
גרמנית""בין הגרמנים הגוליס. בין •המו־
,
!עמדים הללו נמנים' אישים פגין: זזירנרין
ברינינג. קאנצלר הריפעליקה ;וע־דשיו?
לשעבר: ד"ר ההמאן ראממיגג, 2שלא ז«י־
נאט של דאנציג וממשי: וךעלר למיעבר,
̂!#א; כמו ישטרא0ר,;

'
,עורף שפנה לו

ווילהלם םולמ»מ, אחד מהמדמזדס מהי"
שבמפלגה י 'הסוציאליסטים

 ן
רים • :המעטים

הגרמניפ ב"דייך* 'תישן; זזמפקד- מדיורי־
ראנום, מדינאי שמרני, .שהיה:־ מראשי
. עמברעיע. כל אותם

,
לפעוא ־ !השזתפים

האנשים הוכיחו בעצמם שאשד. •דברים:
פשוטה, שנאהלהיטלריזת ופאפ־ אנרשיות

? -. ' • - ?" .'-- ? ? ריוטיות גרמניים 
העובדה שהללו אינם אלא'גולים •עכשיו
אינה גורעת כלום נמשעותמ. כד»־ להיז-
שנתרהשז כמלחמה ההיא: כר כמעשים '
'yp n במדינות רבות חזרו.אישים ''מגליתס
אועית"מולדתם! לגין דרת לחלוש ־על ?גיי̂ל
וטרוצקי ברוסיה, צנקו זגממאריק גצ'ימ־

̂י." סלובאקיה, פילםודסקייבפזלין
. כל עוד:ד"נרמנים' מצליתיפ"עוד גנשקם
̂ד. מתקיימת הרודנות •הצבאית *נמשכת 
כרם אס צביטות? ומלחמה תזעיטז;:מורג*
שות והולכות בגרמניה " יותר ?ויותר '. מזעם
הגרמני יתחיל א־וראות סימנים'של-זמזו-
מים מרתיחים והולכים, :^דו זלזלים
r ,לארצם

^
•?**•*kiNiiifiiite iiaiiiaiiiiiiai?? ??!??!??!!??!

ןב"הצ1פ:1!";:;
־
 ־
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י

1 הראשי עוזיאל ĵ âaBS־
ב1בריה

'!;̂ הפגנה. עצומה ליעיון זזמזדחי
.עמדה ביום א' תחתי רושם טבריה בולה
; מלאי והחב ,•הראשי. ;!המינים של. ., ,ביקירי

את הרחיבות שבהם עביר האורח הינפבד

r ההביעו לי את הערצתם* העמיקה. ""

:זרב הראשי בדבריו ונאומיו תעלה :ג'

את קדושתו של רעיון "המזרחי" !ועמד

על הנחיצות וההתבה: .המוטלת בשעה .זיו

̂־*^3ו^.תל6ר ̂;^!זגד זע על;,כל̂ 
החת; דגל הארגון הגדול הדה 'העובד ופו-
,ארץ הםיסמה'

 להגשמת:
על -בהצלחה רבת י

ישראל לעםייישראל על&י"תורת ישראל"
,העיר ,של; עסקני . ;המאומצת תמ :;"פעי̂ל
ובראשם;1i!n־'ודעדלהקהלה' מר נחום ביגר
!האפשדות של ניצול !הזמן הקצר

נתנה:את;
שעמד־:לרשותו;של. .החביהראשי במידה
;:חשו־ מאכסימאלי?^? ביקורים̂ יבמדםדות
.שלחות של!עסקנים העומדים בים;.וקב^ת.̂י
בר^שי פעולות ציבוריות שונות'::וגפשו:את
מ.דבית זמנו,ישל כב' הרב הראשי. !בייחוד
טיפל הרב הראשי, בסידור.שאלת.הרבנות
של כנסת'ישראל.בטבריה,וניהל ביעגין.זה
משא::: ומתח •עם;:רנני י העדות -ועסקנים
• : - ;,,., :, y -y ? ? -;. • : י מהתגים, שונים.
הממשלה נתקבל בלב-

 י
: בביקורו בבית

מר".לבהר.<מר . .קצין::המחווז ביות :על,.ידי
את

;
טבריוה:קיבל

;
שמעין דזש5ךראש.יעירית

פני- החבההר^שי;;במשו#:העיריה^בשעות
הצהרים 'ביקר.:6ב7י:5רמהראשי;)בלוויית
מר.א..ב..-גינסב!רגר •בתלמוד־תורה מיסודו
/למקום ̂:י!3ס^.האחרתים:שנזדמנו של;החכ
בש^א0וחת";הצהרים<נתרשמדבי1יתר::מה־
והבקיין;ימיחספ::הנפשי ';של• י התלמי־ &דר;
מ^שיות ד(!ברפות;:: גמילת  ̂ דים: למציות
ידים,': :.בובת?'המזון). האורחים" ביחד.'??עם
;המוסד ',11ו; במצב :הכספי' :הקשה מנהלי
בו? נתון המוסד, ,והבטיחו. לעזור בחיפוי
דרכימ'•לאפשרות??•קיומו, של הסוסד להב^
̂!העדתיהספרדית ̂:חי%^^יל שה3'צור
A ? ־ 'A'y וכל;היישו!ב' בטבריה

ב־4, אחר הצהרים התקיימה מסיבה חגי-
,הקהלר, באולם וועד גית !שנערכה מטעם ,
•מלין "פנרת" !פה השתתפי

. של ; !המפואר

. של. !היישוב.!הטברייני על ו
י
'משמנו־^םלת

יושב רבניו;;,ועסקניו. פתח את: המםקבה .
.ראש, ;וועד. ..הסניף .של ,"המזרחי" מר י ענת־
'הרב הראשי בברכות בי, שקידם. את. פני
בשם,:יהודי.טבריה. בירכו: המות:ולכוכיית
.וזופוכיץ שדיבר על ,ך/ב -הקהלה. הרב יוחנן
ישראל, והרבנים של הר- - הוקרת ;גדולי
זריהן •והחב בנית 'המאוחדת הרב •יעקב '
ואשר;וורגר שדיברו על חובת: השעה לאי-
̂ 'מרי &:ב. גינםברגר חוד וליכוד הכוחות
בירך את החב הראשי' לרגלליובלו הששים,
''הקהלה,. הרב, בשם וועד : מרי לייב ניברג
.,סניף המזרחי. מר וויד־ שלמה ילוז- 'בשם
והעד אחוזת בית. :מר לבר בשם

בשם; !ברג:

;'הסיעה אםולין נשם'
;שלום :

;
'מר ?' ' •הקלףל;

 'יעקב' אבו־
 י
'הקהלת; מר הספרדית בייעד

: נוכחי . איתין ;"דגל י ציין/ ?בשם
:לעפיה '

פו־ י ימועצת  ] כות
? באיי

'
•באי<,כוח:;'העת"ונות

ז;יד שולחן מיוחד :על
:: '־וועוה ה''

'טטרייי עלי:
הםבדקיבוצתינשיםיבהשתתפו במסיבה לכ־

' ?; ' - ; ?:' י ) בודה של. !הרבנית..;"; ?:
; הרב כב' . הברכות, .ענה יכתוםיץפרשת: י

:
:

;מתחבלים
^
;בדברים ̂ים :המבו הראשי' כלפי

? הכאובות חז"ל; בכל השאלות : מרי ב̂נ
י היישוב,; הדגיש את. תש־ והמעמיקות את
;להסתדרות ;ה"מזרחי" . ומסירותו וזייעותו
ושכל ־ פעולותיו '•גיובע,ות 'מתוך ,השאיפה
1̂המז־ ':הו»טרה י הקדושה;ש13זעיון  להשגת.י
;תשם יעז;על. קהל ; השאית דחי".;דבריו
המשתתפים. -מר יהידןה;וענתבי והודה;:לרב
.;'ספריו הראשי; על ־המתנה 'תיקרה;!;שני
שהופיעו:: לאהרונה—^שכיבד בהם את ויעד
י^עלה המםיבז- התק̂ו הקהלה.: בשידת ̂'
., ?זכה . מהמסיבה , •הראשי • בצאת" כב^ י? 'החב י
שוב;, למחיאות;כפים ;סוערות !מצך:;קהל

-;;־!י. ,עןיזם שחיכה כחוץ. ; : : :. :: :,:.:::::: י::,
תירדן הפוזןל^רהי בגליל ובעמק על

עבודה ;?!̂נ
י"א' מנ"א ת"ש 'התקיימה :?ביום :חמישי; :

אירגוני-;!הדז<זיישבות:של פגישת באי: כוח;
 ובעמק.הירדן. הש?

;
הפועל;המזרחי:;ב%יל

 "הזורעים^
.:

כוח 'האירגונים :תתפו: באי ?
מצפה ־הגליל" — ; סג'רה^  ̂ — סרג'ו1י<:
^משמר"הגלילה"־— מצפה, ?"אלומה" -־;
— מנחמיה ירושלים" -. :יבניאל, :"אידגון;

ואירגון "ביתניה"."מטעם?.המוסדות המר־:?
כזיים' השתתפו,; ב"כ פזרכז העבודה החן י

. 'רוט־! 'הח' בויאר' :וב"כ' המרכז ההקלאי"
';: '

 יי
. :AA?:: / ־:. :, 'שטין*

. .האיר־ מצב העבודה. של ? A ;הדיון היה:על
. :נשמעה י: התביעה : כילם גוגים הנ"ל. מפי
,העבודה"במקומותיהם. כמ־ לםידור-עניני
עט" כלי האירגונים"נאבקים^קשה על:.קיו־.
בנוי: גם על מתקציבם'' זגתל: מם:"יוד!לק '

חוץ. ברגיל אין הרבה מקורות : עבודת
- עם : .. בקשר . כעת,: ;עבידזז."בגליל,' "אולם
העבודות הממשלתיות, " יש, :־עבודה; בשפע(
̂ע,ק,;המזר:
;זיכ^עט";ישהכן:'מודרייי־הנאה'^מ^בו־

חי,

? דת הזאת. :וכ/צהם פונים -ללשכת:ה"הם־
-עונים--להם,,שעליהם לקבל;.את , תדרית̂'
-,.-שהם ;נמצאים, . איפה : לקם ?במקומות,

י
ח

שלא' ;נותנים־. להם יבמקימות'.אלה: כמעט; ;
' אעם : כי •המתיישביס': גם שוס;:עבוז7|<;

'
-

'? ? - - לעבודת, חיץ. :(: זקווקים'

לידי. !הברה, ?שהדהף . .באו : יכל:•הנוכחים :•"

;:היא. להקים לש- היחידה לתיקון המצב
עניני

; 
 עבודה: ג־ שית,: 'שתרכז:את - כל

^
כת

וב־'-
;:

.העבידה של:והאירגיגים.::הנ"ל: בגליל

. עם כל /ולבוא' בדברים :̂ עמק:;הירדן
-לבם '" למ- הגורמים: ;להפנות ':את ;תשומת
'להם• צב !העבידח של האירגונים ולהמציא

עבודה •וגם להסדיר ולחלק את העבודה
עצמם. : בין-האירגונים לבין

;.פה, :אחר: להקים, את הלשכה .הוחלט ''"

י.שיינ־ . ̂נה:הח' הגושים, כמרכז; הלשכה. נת
/ : 'A: . . :Z מסרג'וני,;;; . A :A) A־ מאן
;י:היבטח7ז כל.העז־ .:העבודה ;מטעם מרכז

•: בעבודתה. - רה ־; ללשכה, ;למען.-;',שתצליח".

עינום מדריכוו1^ל'|^ת הנוזגר
;י';ביוםךשני;ייפתח,7פצפר הגזער הדת^

. מאי־ ? 
כינוס י מדריכות, של. עליית הנוער ,

על"ידי;הםיכנות ??היהודיות- הכעומ 'ריפל־ך

יומיים־יוידין בבעיות ? החינוך ןזה|" |,:יימשד;

.;: יהחקלאגת בנקודות; ההתיישבות
^ 

: חברה
, של י עליית:'הנוער." •בתכנית: הרצאות; ,על

̂:קליטה :ריחנית בחיי היי־. ;.והוראד חיניך
' סולז־., " הגב':ה.

. vrvya i\v:t הפתיחה"על ידי

הכתרת הרב שבתאי לחבר הרבנות הראשית
לאר?ישר8ל ובית־דין הקהלה בירושלים

ביום ג' אחרי הצהרים נתקיימה 'באולם
והעד הקהילה:בירושלים' ישיבה מיוחדת
של המועצה הדתית, בהשתתפותי;הרבנים
הראשיים לארץ ישראל, רבנים מורי הו-
דאה בשכונות שינית,:ב"כ הוועד הלאימי,
חברי, ייעד הקהילה יקהל נכבדים ומוז־
מנים. בסדר היום עמדו: .:

.אזכרת־אבל להרב אברהם פילוסוף א)
ז"ל, שהיה חבר הרבנות הראשית לא"י
(
י
וחבר ;בי"ד , של קהילת ירושלים; ב
למלא ידי הרב צדקיה, שבתאי לכהן במ-

קומי של הרב המניח.־ ,
.איסטרובסקי בשם המו- : פתח הרב ? משה

יהקהילה.• שליד עצה ?הדתית
משו של ,עלי —

י
-שלא שקעה ש • "עד

' .
זרחה; שמשי של ,שמואל הרמתי". לפני

• של? הריב
 פטירתו יי

 י
, אחרי ימים, כחודש -'

.ישיבת אבל. אברהם פילוסוף ז"ל נתקיימה

את הרב צדקייה והיום .התכנסנו לבקש,
שבתאי למלא את מקומו של המנוח ז"ל
 הרב החדש את הרב המ־

 י
'יספיד •וכנהוג

נוח... .
 הרב צדקיה שבתאי אמר, .*שכל חייו

י

של,המנוח עברו בעמלה של תורה, בע־
בודה 'וגמילות חסדים יגזד. קנה לו שם

כל מכיריו הרבים שהוקירוהו
 י

טוב בין
תמיד. ?

אמר הרב תפילת אזכרה.
י
בסוף^דננריו

;הפרו- : אוסטרובםקי -קרא את "הרב מ.
'התדש ?"וממנו"נר- טוקול של ;בחירת? הרב
אה, :שהבחירה' ברב ההדש חביבה ומקו-
בלת על חברי 'הרבנות הראשית- ונשיאיה,
על הקהילה : וראשיה ,ומאושרת :•על ידי
חוקת הוועד הלאומי והחוק הממשלתי לפי
זה נבחר הרב צדקיה שבתאי לחבר הר־

בנות הראשית לא"י והבר בית .הדין של
' ? ' • ' קהילת ירושלים. -י

ראשון למברכים היה מרן הרב הראשי
לא"י מוהרי''א הרצוג שליט''^/'אנו מקב"
לים .בשמחה את פני הרב הנבחר./,יבודד
נזכה לגדולה שלי- הנבחר ובימיו ייימינו

מה".
'הרב הראשי !יהראשל'יצ ר' מאיר בג'
!ציון חי עוזיאל שליט"א: הרב המנוח
דיבדל: לתיים הרב צדקיה שבתאי שניהם
היו נאהבים ונעימים. יחדיי גדלו, בישי"
בה אחת נתחנכו ?ועסקו בתורה! תקופות
 הרב הנבחר כרבה של יפו,

 י
כהונתו .של

טריפולי ולבסוף בארם צובה מעידות,
מועיל

' 
שאכן הבחירה עלתה יפה וכוח

ניסף לרבנית. הראשית ולבי'יד של הק-
הילה בירושלים.

. בירכו הראב"ד צ"3 פראנק לבסוף
שליט"^ הרב א. אבו־כזיר, ה"ה c^ אל-
מליח, יהושע השיל פארבשטיין, דוד
אבולעפיה' הרב א. ח. צוובנר והרב י.ג.
y ? . 

 י
הורביץ.

" אחרי הנאומים הסבי האורהים ליד

. ' ' . שולחנות ערוכים בכל טוב.

מ9ע5י עורה סוציא5ית בתל־אבינ
:. לקראת הרזזבת המפעלים ?לטיפול .סו'

ציאלי? בתל',אביב סיירו העתונאי"ם בהדרכ'
̂ר־ בלאואר בתחנות תמשה:הגב-גלנד.והד
לעזרה .סוציאלית ובמוסדות"המחלקה, הפ־

;!העיר. זורים ג!כל תלקי
. בתחנות אלד": ;לע!זרה־ סוציאלית -:גוי . .
כחנו, :מה,:רבה וענפה;.:העבודן<:שהוטלה
? ציבורית י

. עלי עובדי; ענף .זה יישל. פעולה
המחכים; לפתרונות זמה: רבים 'התפקידים,;!
'אמצעים. ופעולות ואיד: גואל להם מחוסר
מאוקטובר: עד יולי הוצאו ?לצרכי; סיוע'

 ך
:

; ועכשיו .לא"י ועזרה סוציאלית:ש0.י42
מעריכים את התקציב הנדרש בסך 12.000
לעזרה סוציאלית

; 
'בתחנות ־י לא'י'י';לחוהש.-

־ '' ' .
' ' ? ; !נראות כיום' פנים: חדשות 'לרוב. .

י העיקר ;.. •העולים '? : נזקקים י .;הם :
;עליה קשים במשך חדשים; 'הבלי ' שעברו
ימים. : :באניות רעועות' על; פני וטולטלו
הם: הגיעו למחוז:חפצם, כשבריאותם נת-
ערערה ומחוסרי בל. .לאלה •מוגשת גם
עזרה כספית, מלבד: הדאגה ̂והטיפול בהב-
?- ;- :, -,: .—-,--: ;-::.:-- : ראתם.-:?--: .::-
י,העבודה הסוציאלית ; ;של החלק :הארי
מוקדש לחולים ולילדים;שאין יד 'ההורים
משגת ,לפרנסם ולכלכלם. בעונת. החופשה
ניתנה :הזנה ; ,לילדים •י ?במועדונים שליד
:בתי ?הספר יבממבחים. :עם ד,תחלת;והלימו־
דים 'בבתי,:.;: הספר, יעלה :.מספר. ;!היל-
• הספר , רעבים: לבית דים. 'הילדים באים
והמזון. היחיה;,שהם:,מקבלים הוא של,מפ־
ההזנה. -מפעל זה דואג לא, דק להזנת על
אלא ,.אף להזנת. רוחו. ;של הילד, , גופו
היליד מבלה שעות:אחדות ,באווירה: נוחה,
את נפשו, אחרי הדכאון, שבית המבריאה
, הנתון;במצוקה; משרה עליו. .:. ' ההורים

.-מסירות 'הטיפול:בחולים' מעינף ודורש -

וסבלנות והכרת המצב. יש:לשמור •על
'החולה, שיחלים? באווירה מום1ימה..:ריבוי
החולים, שהציבור דואג לוזבראתם, מבהיל.
•האומללים-"האלה רובם אנשים,?.:גלמודים.
ללא,קרוב ־מודע והעזובה גורמת להחמרת
מצובם. חסר.בי"ח למולי שחפת. כמאתיים
:והפעולה שנעשתה עד כה-בשטח זה, העם

אין.בה כדי להקטין את סכנר^מי"תמשות

^
,
בין יוזשב| •הפדברי

 י
של המהלה הזאת

̂וךים •הסר;בית־חולים .להילי; .:שחפת.. .ב
איש זק̂יקים"קטיפול"רפואי.ב3חמי4 בבית
חולים וכארבע. מאות,איש^ביגימ. ילידם
קטנים והורים המזצוים "םכנה לילדיהפ

:? ?:- ̂יד אזזרין) '' ". (6יף ?מ .

ת"א אל־צוד"
" :£פ ,התרזנבות הפעולות הספורטיביותב"

̂־ פיתוח . על יד
 י

מקצועיות ב"אליצווד;
̂שיפ: שזזיז^ שייט, בדור רגל, .זמ ענפים
:סל וכוי הורגש י החסרון במסגרת;אר.-

י
כדור

גוגי<^ ישתכלול.:בקרבה, את צל .!החברים
המתאמניה בפעולות םפורטיגיזת. נבחרה
הנלה חדשה, העוסקת באיחוד החברים
.הדתי.וז"־־ר־ זליכודם, לשם גיבוש הנוער
̂ימ כלליים, לקראת תפקידים ישוב , כתו
ציבוריים דתיים. ראשית זועבדדה/של
ההנהלה החדשה !היתה לפתוח;מועדון* ני
ימצאו חברי ?יאלייצור" פינה מעולהס ואף
^.במשחקים' זמן .בערבים .

י
מקום לבילוי

'שונים, בשיחות ?ובטיפוח יחסים חברתיים.
ביום ד' מנחם ;אב התקינה' שיחת־
̂מף, גווי־ חבויים שגפתהה על.ידי הה' 
"החברים .דג, §?&&':& כוח .ר«שתתפו
̂ד. בדברי•:החבריא בא" ילידי שפירא וע
•בימוי 1הרצון לההזיב.את ד&עולה האיר־
'גיגית ילעזזר להתפתתדתי שד "45ליצור-
̂ו1* כמסגרת עצמאית של מנוער ה1תי'^

ין בפעולות ספורטיביות. :
ייש .לציין כזמן ימפזרון עליד" ניכרת
במספר החברים. יזם יום נרשמים הברים
ף :התנאים .ה^6תי נוחים  ̂ חדשים, •ועל
.לפעולותיארגוגיזת וזעתתיות מעיקר •עקב
האפל̂ד הרך 3כל זאת,מםתגלימ גפ. •י^טנב,
יחגרב •ערב מתכנסים הברים'" בא-ילם ,הפי־
,אלי- עלהמזרחי" המשמש מועדון לחברי

' *":.: י י "" ".":־
 י

צור".; : ," ::

הח' ד"ד קורצווייל' קיבל עליז־ לרכז
את הטיפול-.הרפואי -בין הברי ',אליצזר"
.?אביב ו.מ2וכוגודג מסתדחת ־ברטיזסמה בתל
ת f :זמזפת̂ו n ־את  נכיד י רפואית; .שמז

־ ־ ' ':?. הגופנית של: כל '־זער בסניף.:'

בזמן ,האהריין מתפתחים יפה ?המוסדות
של,,בית יעקב"!בתל, »בי!ב,:העומדים,תהת
הנהלת. מיסד ,התנועה, באר"י, הי: מאיר

שצרנםקי.
, בית 'הספר החרדי לבנות לתורך. ולמלאי

כה "'ביית יעקב" ?עבר לדירה זמ־של", גדו־?:
לה ומתוחה ברחוב רבינוביץ 11, י הבית י
ילדים, ?' יגן ' המוקקש «ך ירק :לבית־ספד

. 'עומד. בגינה נהדרד» .בסביבה אובה ?ושקטה.
!המכיר את ביה'יס רואה; הנהלה חזקה' ומ־

בית::הספו/.וגם: המימת"הן... . בתיך, פודרה

^
: ? •;

 י
, ; V: ^ממדהגיה הראש

מזציא:מתזורים 'אחדים :
י
.;0ית :הספר פסר

v:;של. תלמידות יוהעחת תורהיומדע

,- מתקיים :כמוי, כן בתל ? אביע: .סמינריון
. יעקב'' בר־

י
חרדי;לימורות ולגננות "!בית

.חוב !התבור 44 תתת ,הנהלת־ה• מאיר ;
.להםמינאריון באות: תלמידות ?

"- שצרנ6קי.
מקרוב ומרחוק. חוץ. מתלמידות של תל-;
אביב:; נמצאות גפ תלמיד1ת מירושליפ,:

חיפה, כפר יעטה, כפר, חסידים,? חדרה,:
: הרצליה, פתח תקווה, בני. ברק, רמת גן

י. ־ יי - . ;: , .. .' -י:־' ". : '.: ־ וע1!ד. , :. - ? .

בין מורי הםמינאריון נמצאים :רבנים -
מפירםמים וטובי הפזזגוגים^ ממקד הםמ־ :

וזזגית_של נאריון rem .בכ&ז היר1שה.̂ז
̂דרק נמב* קנ";בקו ר&מי1אריון:"בית ̂י
דל •הזה ששם למדו"על פי אב רק למדי
 קודשי וכאן משתלמות התלמידות הן לי-

י

מודי "קידש .והן בכל לימודים הכלליים. ־
במשך זמןדקצר: רכש הםמי|אריון אהדת

t " :I' .כל מזוגים'בארצנו
̂ן של הסמי־ ̂ד^  הממזור

 גומד
 •השנה

:
-נגובתת נאריון. דיש. לקוות־'שממ^מית

המתזור הזה תקבלנה משתח1גוצר' גגירומ,
y , י; ::: :? Z? y ־ ;:A&Sf tK זבבתי:;םפר

־"מתקיימת ט:פביגייה ̂ל;שהז*?••-^

̂י»םפד־1שז£5ז":מת יד הםמעאריוןגביז
לדירה חדשה ברמב;רבינוביץ:-^4: בה-
פנימיה:מ?^לות-ד^למימת נל ה»^ל1־:

גפתהיפ סניפי בית- השער. *בית השנה"

*??op,י:ע<ןב": ככונת פלורנטין;ברזווב
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:השופט מר 'בפני מד פ, נאשם אתמול
רוזגצווייג בהתפרצות לרשות זרה: והע-
לבת !הגב' דבורה כהן. הנאעים היד. •בא
למשפחה, ישגרה בביתה ישל י הגב' כהן
"ואף •אחרי שהמשפחה :עזבה •את !הדירה,

היה :בא ומציק לה. !הוא נידון לתשלום
חודש מאסיר,

?בסך:שלוש לא'ייאו י !קנסי;

;דמפרץ לרשותיזריה;. : ;



ירושלים
' . ?ד&קט עבודה עם ?בעלי-

המאפיות'
לפי ההסכם שנחתם על ידי ה"ה בר־
מאן, ואגג'ל — באי כוח בעלי המאפיות
,יפרט. — — ;ה"ה ברימברג, נמירובםקי"-

.באי כוח מ. 9. .ירושלים והד"ר ב. אב־
ני.אל — בא־כוח התאחדות בעלי התעשייה

— הושג הסכם. בדבר אופן קבלת פועלים
למאפיות העסקת עובדים .מקרוביהם של
בעלי המאפיות, .מעמדם החוקי של המת-
למדים, 'סיבות !וספות לפיטורי פועלים

וכוי.
 הבוררים נמסת השא-

י
,להכרעתם של

'''שבוע בן 48 שעות עבודה ; לות 1 א)
ב) סמכויות וועד.-העובדים! ג) אחריות
לטיב "תוצרתן ד),קביעת סוג* הפועלים
בעבודה,- ד.) התחייבות למניעת םאביטא-
?ז'ה בעבודה; ו) ?בטחונות הצדדים יי למי-
ז)• תקנזן-עבודה במאפיות לוי, החוזה; ?

וכוי. י - ' ־ - '־
-ואשרי, לדרישה 'העיקרית של מ. פ.
ירושלים להעלאת.שכר?: העבודה — הו-
מחדש שאלת תוספת

י
עמדה על ידי הנ"ל

ימה. במקום העלאת השכר, ושאלה זו
!;ובא שוב'לפני, מנהל.מחלקת העבודה *של
שידון בה לפי הפרע־

" 
הסוכנות מיהודית

,עפ מפעלי,התעשייה: ־שרק יציפ שיקבעו

של ' ־מהקוניונקטורה " ??פעלים' הנהגים
במתן תוספת היוקר.

"
המלחמה תייבים

נסיזן לשוד בירושלים ?
נכנסו שלושה ?, אחמול,.-ב־ 711 בצהרים, !

צעירים .לסניף של־מנק •יפת שברחביה,
רתוב.ר«ב'»ן.כעל ?הדלת מבחוץ תלו שלט:
.־"ר«משרד.־סגזך/ כדי להטעות 'את העוב-
רים ומשביח במשרדי־.הבאנק נמצאו רק
תפקיד ממנהל את .הסניף ופקידה. אחד
.עליהם באק־ .המתפרצים הפריזזס, באיימי
 צדדיי ישנים אחרים,

י
דחו,"־להיכנס לחדר

שעל פניהם היו• מסכות, נגשו 'לקופה
*הריקומ. לררע מזל לא היד. בה אלא
סכום פעוט. כמד. עמברים ?ושבים, שחיכו
 הדלת ־תפשו;אחד מרימתפר־

י
'בתמתון־ ליד

ציים 'בצואתו מן תבאנק. שנים אחרים 'נמ-
גם השני, בעל י

אך כעבור י^מן ג־תפש לט-',
- 

 י
 השליש< נמלט.

 י
זזאקדח,

, , 
;:בבתי הרין ?" י ?-־' '^ , ;־

 שופט השלום הבריטי בירושלים,
*
י 'בפני

מר-פ. בורק, הובאה "הגב' פ; שניידר,
שעלתה לאת מאנגליה בתור תיירת, ינש־

־ ארה בארץ שלא. ברשות,
לא"י. ז

. נקנס!-, ב־5.
,לווין, מדפוס "ירושלים",

'
'־ —, מרדכי

י
.

זוכה.-'מאשמה' של:עבירה יעל תקנות הה־
" ־ ' ־ אסלה.'- ?־

עתון 'ב^ל פה של העתונאים
גליון ח', יתקיים הערב ב־8.30 באולם
"אדיםוך. המשתתפים: מ. ם. מאק־פרס־ן,

המזכיר הראשי לממשלת ארץ ישראל,.

דניאל אוםטר, סגן ראש עיריית ירושלים.

צנלסון, חבר הנהלת ד'ייעד
י
ד"ר אברהם קא

הלאומי. העירך —' גרשון אגרינסקי, כר-
טיס במחיר 10 ,-15, 20, 30 מיל במשרד

רכי- כהנא. כל ההכנסנות מוקדשות לקרן. ,

שת מטוסי קרב לחיל התעופה הבריטי.

בפניח המזרחי בנחלת שבעה
בט"ז ־ מנחם־אב נבחרה הנהלת הסניף
החדש של המזרחי בנחלת 'שבעה. נבחרו:
ד"ר ש. ליליינפלד — יו"ר. מ. גהינ-
וי#לד. ור, פרידמאן — סגנים. הרב עמרם
בלים, בן-חפץ יש. קאפלאן — ייעדת
התרבות, פ. ח. באלטינשטר, ד. צ. פוגל
ור. פרידליך — גבאי בית הכנסת ש.
שנק — ספרייה, ד. ערדשטיין"ומ. יצחקי
— מפקחי־ המועדון. ד. ברידמאן —־ גזבר

בית הכנסת. ר. ז. גולדהיר —"מבקר.
בבית הכנסת של הסניף, בנחלת שביעה,
רחוב יפו מול משרדי הקהילה, נמשכים
השיעורים; משניות בשעה 7 ־ בבוקר,

"פרקי־היום "איוב" ב-7 בערב, פרקי היום

בשבת ב־5 אהה"צ. המרצה — הרב עמרם
בלום. מסיבת "עונג ,שבת" וסעודה שלי-

מרדכי קניג ז"ל הרב אג/עזר.
'שלשום נפטר ירושלים!בביתיו-שבגבעת

, שאול, הרב אלעזר י מרדכי קניג' ז"ל,
המנוח עסק בשנים האחרונות ,בהוצאת
ספר "שאילתות" דרב אחאי גאון משבחא
עם פירושים שונים. לא מזמן הופיע הח-

לק הראשון: "בראשית, שמות".
אשתו של המנוח נתקבלה לעבודה בבי-
תו של הנציב העליון הראשון בארץ, סיר
'הרברט סמואל, ־וממישיכד, לעבוד בבית

הנציב הנוכחי.
במותו. ' בן 70 היה

במשפם צוריאנו ובניו
אתמול .נסתיימה בפני שופט השלום
ד"ד ב. לוי, החקירה במשפטם של ה'
צוריאנו ־שלושת בניו, 'סוחרי נעליים,
בזח שדדשי מחברת אחריות שנאשמים •
 פיצויים

י
כשלושת אלפים לא"י, בתורת

,בעד חנותם, שנשרפה •ב־15 במארס 1938,
'בעוד ,שהקטינו ריה י טוענת, שהנאשמים
הציתו• את חנייתם בכוונה בדי שיוכלו

לקבל ' דמי־ביטוח.
הופיעו 27 עדי קטיגורית. תבע הקצין
רהנשטיין. מלמד סניגוריה — עורך

הדין א. לוויצקי.
1 
אתמול נאמו •הקטיגור והסניגור. היום

יתן השופט את החלטתו.

Z ? ־. ?העליב שוטר  ־י־ *
־ ההכל: גולדברג. !העליב שוטר, ב*8ע־

רו. לד -"המור".' אתעדל:rniri הנ"ל בפגי י
כב' השופט מך דוזנצווייג, שחייב את

'הנאשם למתן, ערבות' להתנהגות טובה־
.שנה, בסך, חמישים לא"י. • במשך

נאשם בעבירה על •
הוואלוטות ? 'תסנות־
̂, מעולי ""דודי" נתפס " מאיר מילן

 isfen/ •שלא הציע למכירה ־
'וכביסיו 22 י

העליון. :באשמה זו 'הובא בפני "לנציב" :

־ טען, שהדבר השופט מר תזנצווייג. היא
קרה יומיים אחרי בואו ארצה< ?לא ידע
מהתקנה והזאת ואף? לא היה סיפק בידו
'לנהוג לפי החזק; השופט קיבל את הטע-

;את הנאשם. נה" :וזיכה
, הגדר ־ יבין י 'פורצי

המלחמה ־
עיריית יפו 'הטילה איסור על שוחטי
 'לשחוט פבית*

ם<
'
' ישורון ויראי

^עדת
"הזה הוטל בהש- הפפבחיים ביש. ־האיסור
פעת' בילד:ופוטאש, שעשו •יד אחת ובאמ-
-לקבל <זח* הצליחו -'ערבי- דין

צעות •עורך,"
למה כזאת־ מעיריית יפו. אף - ה"עדה"
וריוה עומדים כמה רבנים

י
'הינ"ל. שממז

מהעולים החדשים, *שכרה עורך דין ערבי,
כדי ־:להעביר את-רוע הגזית*" כתרצאה
" קצ-

"התפרצו השבוע ארבעה מהחיכוכים,;
בים לדירתו. של פוטאש וגרמו" נזק לד־
והימים. הם !אסרו על ידי המשטרה וכ-

עבור שעה .שוחרר.* בערבית. .. -

- הרבהדסאי• -
מבחייש, שיש לו.קשר' עם !השחיטה הנפ־
ירדתי ולפי דבריו, הידיעה שהופיעה השי

יביע בעתענו. בנידון"זה "מסולפת ופגעה
. בי באופן אישי"..

ה נ , ן א ת .
י! אמש נדחף רוכב אופניים על ידי מכו-

נית-. בפינת הרחובות אידלסון—בן-יהידה.
' *";־כב האופניים נפצע קל. המכונית ברחה

באפלה. " .
;תורנים הלילה י בתי מרקחת .

: nn' ־ 54 (ביל הלילה) . טאבצ'גיק, המלך.
שטרן, הרצל. 16, טל. 5323 (עד חצית):' ריט־
פינת רמב"נ! (עד חצי.ז). . 'כלאם', נוזלת בנימין

.ישיבות וועדות עירוניות ! •"
אתמול התקיימה • ישיבת ויעדת המצב
של עיריית תל אביב, שדנה בבעיות פתי-
חת בית הספר. בישיבה השתתף גם מר

רוקח, שהחלים ממחלתו. י
היתה גם ישיבת וועדת הבשר, *ששמעה
את הצעותיהם של• נציגי אגודת הקצבים.
מסקנות הוועדה יפורסמו בימים הקרובים.

,לנוסעים ב"איחוד רגב" "

קהלה נוסעים .בקווי השירות !של "אי־ ]
חוד רגב" מתבקש בכל לשון של בקשה

להקדים בשעות הערב שלפני העוצר. ן

על הנוסעים להשתדל להיות תחנות לא \
1 
יאוחר משעה 7 בערב. המשטרה מקפידה

מאוד ונערכים ראפורטים במקרה. ־ של ]
איחור.

I -־ השעה האחרונה ליציאת המכונית מה

תחנות מתל אביב למושבות וכמו כן
מהמושבות לתל אביב היא ישעה 7.15
בערב, י הנוסעים מתבקשים להקדים ול-

דייק.

יריחה במחיר הבשר
לפי ידיעות. המחלקה לכלכלה של עי-
ריית תל אביב חלה השבוע*־ ירידה במ-
חירי הבשר בריב האיטליזים *שבכל העיר.
שר עם עצמות נמכר ביום ב־30 מא"י
האוקיה, בלי עצמות 35 מא"י האוקיה.
אולם יש־נם איטליזים המרוחקים מה־
שייקים שאצלם נשאר המהיר היקר לב-

שר כמקדם,

ה ש ח כ ה
•ניאגודת האינגינרים ןהארכי-טקהיפ נתבקש1ו

לפר&ם : ו

לפני כמד. ימים היפיילהב 'למונית מידעה
כדברה מחרות למצבה ילל קבר־אחים, שיד, 'נא־
מר, כיד, שופטים. בהתחרות ? זז הט כאי־כוה-

אגודת ד.מד,1דהים.
לאחר שילד הייום לא הופיע־. שום הכחשה
?לידיעה זי, ?מרית דרישתני •מאת האחראים לה,

הננו להודיע כי המודעה הנ"ל הופיעה בלי
הסכמתנו ואפילו בלי ידיעתנו ואין לאגודתנו

קשר ד"יהתחריןח" הנ"ל.

v תל־א^ב

המזרחי בחזרה : אספת חברם ש?
,נתקיימה מנ"א• ת'יש ביים־־-ראשון י"א.
בירושלים אסיפת חברים מאיזיר רחביה,

בדירתו של. הרב יוסף וורטהיים.
.יושב ראש • האסיפה נפתחה על יד סגן .
מועצת הסניף , !הרב וורטהיים, שהסביר
לנאספים את חשיבותו של ייסוד. סניף
המזרחי ברחביה. "צעד חשוב אנו עושים
היום.אבל לא דבר חדש גוםד כאן, כשם
־ כן פראג יישנה ,-/אלט־ניישול" שבעיר .
גם כאן נוסד סניף מזרחי ישן־חדש,
כדי לחדש את העבודה הקדושה". אחריו

דיבר.נשיא המזרחי, הרב מאיר ברלין.

בנאום מקיף הראה על !הישגי המזרחי

בבל המובנים, בחינוד, בעניני הדת וכו'

ושכל , ודרש להתלכד תחת דגל המזרחי
-יחתום על הצהרה שנכ- אחד מהנוכחים
נס כחבר, להסתדרות המזרחי. אחריו נאם
פרו&יסור? ד"ד ח. פיק, יושב ראש הס-
ניף, שהדגיש, פי רק מתוך אירגון ולי-
כוד אמשר להשפיע על דעת הקהל ועל

עניני הציבור, לא בעניגים רוחניים בל-
בד, אלא אף בעניגים כלכליים. הרבה
דברים. עשו :על ידי המזרחי. היהדות
החרדית התחילה להתארגן. ,על ידי והלי-
.הצלנו אלפי נפשות מן המי־ כוד שלנו
נית. אין לעמיד מן הצד, אלא יש לגשת
לפעולה מאומצת ולא להסתפק בביקורת

פעולתם של אחרים.
לבםיף • דיבר 'הח' אייזנשטאדט מטעם
אביב, על יגמ''ה וסיוע המרבז הארצי תל.

ונתן אינפורמאציה חשובה.
: לוועד זמני של הסניף ברחביה נבחרו
הרב יוסף וורטהיים (יושב ראש) ה"ה
שלמה יוסף גנחובסקי, ע. ?גדליוביץ, זאב

בלזר ורפאל יוסף קורן.
היושב ראש הרב וורטהיים נעל את
האסיפה במלים מתובלות בדברי חסידות
והביע. את ?תקוותו, כי הסניף יתפתח וכל
החברים יעזרו להרחבת הסניף על ידי

רכישת חברים חדשים,

סיום האסיפה הכללית
של הדר הכרמל
זה שנים לא ראתה .הדר הכרמל אסיפה
כללית כה מגוונת כזו, שהוקדשה לשאלת
שינוי התקנין ושהתקיימה בהשתתפות

למעלה משליש מאית חמו־ים.

ברוב דעות עצים נתקבלה ההחלטה

שלפיה עיברת סמכות האסיפה הכללית

לאסיפת מורשים בת 71 איש, הנבחרים

פעם לשנתיים על ידי כל. חברי האגודה.
אחרי זה נתקבלו בשינויים קלים ללא
התנגדות כל סעיפי ההצעה שהוגשו ?על

ידי וועד 'ההנהלה.

נבחרה וועדת ביקורת בהרכב ט. בריק,

ח. קולומבוס, י. קרול, מ. רוןזנבלים, א.
שכנאי.

יושב ראש הוועד ד"ד מ. סולז'בייצ'יק,

סיים את האסיפה בהבעת• ?תקווה, ששינוי

 של
 י
!התקנות יגביר את כושר :הפעולה

מוסדות האגודה ויאפשר .עבודה יותר פו־
ריה ועם זאת יחזק• את !הקשרים בין צי-

בור חברי • האגודה '!לבין 'הוועד ומיסדו־
תיו.

•מתוך התרוממות ,רוח •נסגחה האסיפה
.בשירת "התקורה".

וועד הדר הכרמל "בבמתו
משרדי ויעד הדר הרכמל, לרבות המח-
לקה הםאניטארית עברו לבנין "תלפיות".

משאל להוריי התלמידים
הי!ום וומחר מסדרת.הקהלה' משאל כללי
להורי התלמידים של !בתי םפר העממיים
ביחס למקום הימציאם של בניהם כעת,
:לחיפה ועוד. מט־ !האם יבואו ובאיזה ?זמן
— לקיבוע מראש את מידת רת המשאל.

הצרכים הרגילים והמיוחדים 'בקשר עם
המצב בחיפה, לקראת עונת הליזמודים

!הבאה. .

גניבות
אחד . הדיידים ,פהוזוב בר־<גיותז, מר
בירנבאום, י שסידר לו מחסן־אגירה קטן
על גג ביתו, 'הרגיש ,זה מזמן, שחסרים לו
כמה .דברים ושקים ריקים. בלילה -שע-
בר נעלמו גם שקים מלאים מכולת. הדבר

נמסר למשטרה.

ד פ ס ה
על הגאון רח"ע גרודזינסקי, ז"ל
מטעם אגוד"י ופועלי אגודת ישראל
נערכה ביום •שלישי בבית הכנסת הישן
אסיפת אזכרה •על הגרח"ע גרודזנסקי
ז"ל. דברי־הספד אמרו הרב קרליץ, שפ-
על במחיצת המנוח, והרב משה בלוי.
בין ההספדים ישב הקהל על הארץ לאות
אבל. בית הכנסת היה מלא. רבים באו
'רבני לשמוע גם את הרב כהנמאן, מגדולי

ליטה, אך הוא לא בא לחיפה.

דרישת הסוחרים
להסדרת שכר הדירה
.שוועת הסוחר הזעיר נגד שכר הדירה
המופת, בעיקר בחיפה ז'בהדר והכרמל,
כאה אתמול לידי 'ביטוי באסיפה 'הכללית,
־שריכזה ארבע מאית איש מאולם המכ-
בי, זשנקראה מטעם אירגין הסוחרים

הכללי.
פתח הד"ר רוך, יישב ראש האירגון,
שאמיר, כי והצעקה מכוונת למוסרות הממ-
שלתיים דהיישיביים. יש אפשרית דווקא
בשעה זו להתאמת 'חוקים, הקחבעים את
היחסים בין שוכר החנות חבעל .הבית,
הואיל והדבר קובע 'את המעמד 'הכלכלי
בארץ, ?התלוי במידה רט7 במצב הסוחר

בכלל •וגם הסוחר הקמעוני.
מר שפירא דיבר בתוקף רב נגד תשלום
שכר דירה, המהווה %70-60 מהרווחים.
אחרי דברים קצרים שנאמרו יעל ידי
מר זיגלמאן מטעם 'איורגון בעלי המלא־
כה ומר חובירין מטעם מ.פ. היפה !היהלט
 'משלחת למושל, לעי־

 י
בין השאר, לשלוח

דייה ולוועדת ?המצב של הקהלה בענין
המצב תיתבע ,לחקור את המ־ זה. וועדת'
צב ולקבוע את הגובר, של שכר דירה

לפי מיטב מסקנותיה.
היי סגירים כל !החני־ . כשעת האסיפה

 ־ __^^
 ביחפה.

י
יית זזבתי המסחר

'?המשרד לענייני עגונות של איחור רבגים עולי פוליו
אחת הפגיעות הנוראות של המלחמה
היא חורבן היי המשפחה. אחרי המלחמה
העולמית בשנות 1914-18 נשארו בפולין
ידיעות כחמישים.אלף נשים, שחסרו להן'
על גורל בעליהן ונשארו אלמנות חיות.
הודות לפעילות המשרד המרכזי לענייני '

גונית, 'שנתארגן ליד אגודת הרבנים בפו-
לין, הצליחו להתיר ?מספר הגון של נשים

מכבלי העיגון.
 בראשית.המלחמה הנוכחית נתארגן מח-

י

דש המשרד הנ"ל ופנה במכתבים לכל.
הקהילות ולרבני פולין והמדינות הקרו--
בות, לאסוף את החומר הנחוץ על דבר
חללי חרב הקדושים שנפל* ונהרגו ממן

המלחמה. עם כיבוש פולין על ידי הנא-
צים, נפסקה העבודה החשובה הזו. -מט-
'הרבנים בווארשה להעביר עם זה, החליטו
את המרכז לענייני עגונות לארץ ישראל.
המשרד הנ"ל נפתח בעיר העתיקה בי-
החיים" בהדרכתו ־ רושלים, בחצר "אור
*של הרב ר' .שלמה דוד כהנא, ראב"ד
בעבודה זריזה ארבעים ייארשה (המטפל-

שנה), שכבר התחיל בעבודה.

בל מי שיש לו ידיעות בנידון הנ"ל,
עליו להתקשר עם .מזכיר .המשרד 'הרב
'מאיר שטיינברג, ירושלים, עיר העתיקה,

חצר "אור החיים".

?הוועד הליאות
מחוגי הנהלת הוועד ?הלאומי נודע לנו,
שהידיעות, שהופיעו בעתונים אחדים
מישיבת ההנהלה, ' שהתקיימה ביים שני,
אינן מדוייקיות. היום תתקיים ישיבת 'ההנ-
הלה ־אחריה תימסר הודעה לציבור, ?*שת-

־?, עמיד את הדברים על אמיתותם.

(הוף מעמוד ראשין)

כחבר במועצת הפועלים של פטרבורג
:ונאסר כיושב ראש אסיפה פומבית יחד
עם כל •חברי המועצה נשלח לטובולסק
ומיד נמלט שוב ויצא לווינה, במקים
שהשתתף ב"ארבייטר צייטונג" וב"פראוו־
דה". כן ־עבד בזמן ההוא בבית חרושת
־ הסוציאל-דימוקראטים חימי, בייעידת
בקופנהאגן '(ב־1910) ניסה טרוצקי לה-
קים' זרם •של פשרה בין המנשביקים
והבולשביקים, ב־1919 התגורר בקושטא
כסופר צבאי. אחר כך — בציריך וב-
פאריס, מקום שהשתתף בעתונים מהפ-
כניים. הוא פירסם בגרמניה ספר .על
סיבית המלחמה העולמית ונידון' לתפיסה.
אולם היא הטיף 'נגד המלחמה גם באר-
צות ההסכמה וב-1916 גורש מצרפת. נא-
סר בעברו את גבול ספרד והורישה לצאת
לארצית הברית, במקום שהוציא את

"נוכו מיד".

עם פרוץ המהפכה של 1917 אספו
קוראיו ומעריציו כסף להוצאת נסיעתו
לרוסיה. בדרכו הזרה נאסר באנגליה
ושוחרר לפי בקשת ממשלת קרנסקי וה-
גיע לפטרבדדג מיד אחדי שהגיעו לשם
לנין, דאדק והחיריא ב"קרון הסגור"
.בפטרבורג הצ- המפורסם דרך גרמניה. י
טרף לבילשביקים אולם לא נכנס למפ-
לגה עד יולי 1917 !כשנאסר על השתתפות

במרד הביולשביםטי.

בתורת קומיסאר החוץ הראשון של
"מועצת הקומיסארים העממיים" ניהל
טריצקי את המשא ומתן לשלום עם הגי־
ניראל הגרמני הופמאן כבריםק דליטה
יהשמיע את האימרד. הידועה של "לא
שלום ולא מלחמה". לכתחילה התנגד
לחתום על התנאים של ה"הלום המח-
פיר", אולם אחר כך נכנע 'להוראהח לנין.
אחרי 'שליום בריסק נתמנה טרוצקי
לקימיםאר הצבא ובמקומו נתמנה צ'יצ'-
דין. טרוצקי. הקים את הצבא האדום
מהריסות האנדרלמוסיה ונתפרסם בקרי-
אתו "פריליטאר!, !על הסיום!", ששימשה
התחלה לחידוש היל הפרשים הרוסי. על
אף ההתנגדות מצד בולשביקים קיצונים
תמך בידי המפקדים והמומחים הצבאיים
הוותיקים מחוגי הצבא יהצאףי לשעבר.
במלחמת פולין ב־1920 התנגד ט. להתקפה
הרח, האסונות על ווארשה, אולם נאלץ

להיכנע לפקידת לנין.

כי ימי המהפכה הופיעו שמות לנין
וטרוצקי כתאומים וההמונים ראי, בש-
מחולליה. אולם עם ניהם אבות המהפכה ־
מותו של לנין והתחלת המחלוקת על
ה"ירישה" המפלגתית ~ החלו םטאלין
וסייעתו לחתור בלי הרף ־תחת עמדות
טרוצקי 'ומלחמה זו נסתיימה כידוע בגי-
רוש לאמלא־אטא (וויידני ב*1928) ולב-
סוף בגירושו לקושטה (1929), ,במקום
'שהתגורר כמה שנים על איי הנסיכים

בים י השייש.

:" פרוצסי

. הנפט והבנ־ הדליקה, שנפלה במחסני
זין של חברת "של" 'בצפת, גרמה להת־
וצציייות של מאות פחי נפט, ובנזין. ני־

י
פ

בית הכנסת קו כ־15 בתים, בהם — .
י
זי

האמריקאני, שהצליחו להציל ממנו את
ספרי התורה וחלק מן הרהיטים. 5 אנ-
שים נכוו באופן רצוני, כ-20 — באופן
קל. הדליקה נמשכת כ-5 שעות. הנזק

נאמד בכמה אלפים לירות.

יומן המלחמה
(0וף ־מילמוד ,ראשון)

בשנת 1927, נפסק פירסום הספרים,
ביאנואר 1928 הגלתה אותי הממשלה
הסובייטית הנוכחית .לגלות. שנה אחת
הייתי אז ליד גבול סין. בפברואר 1929
גרשוני לטורקיה, — וכאן אני כותב את

השורות 'האלה.
ומאז כתב זאת נדד עוד: ב-1934 לצר-
פת, עד ?שגורש לנוריוגיה וגורש ב־1936
לול האומץ לארץ. היחידה בעולם שהיה ־

לאכםני — למקסיקו. • -

דרברודז'ה לבולגאריה
רומניה !השיגה לפחוזת' בשלב ,דה של
השיחות עם שכנותיה את אשר רצתה
להשיג: והיא הגיעה לכלל הסכם עם ביל־
גאריה ?ובידדה באופן כזה את הונגאריה.
מעכשיו אין לה יריב •המאיים עליה אלא
הונגאריר. בלבד 'ועמדת רומניד. •לעומתו!־
קלה ונוחה ־בהרבה משהיתוה. לא לחינם
הודיעו אמש בבוקארשט, כי השיחות עם
הונגאריה נפסקו ואין להניח, שתתחדשנה

בקרוב,
ובולגאריה מקבלת בחזרה את רוב היש־
טחים שנאבדו לה בשנת 1913, בשעה
שהיכרחה 'למסור לסרביה את מאקדו<ניה,

ההוב־
י
ליוון את ?סאלונייקי ולריומניה את

רוידז'וה. כך ירדה אז בולגאריה, שהיתר,
עוד ב-1912 האדירה בין מעצמות הב־אל-
קאן, — ומאז לא ,שכהה את אשר קרה
לה,' ובגלל התביעות הללו לשכנותיה
התיבדלה והצטרפה לכל חזית ילכל מזימה

שהיתה מכיתת נגד *שכנותיה.
!אבל הגבול החדש איני מקנה לביול־
גאריר. אלא תוספת "פרסטייז'ד.". הוא מק־
 כדי מאה מילין לגבוול

י
חב אותה עד

רוסיה החדש, ואיינו נותן לה לא את קונ־
סטאנצה ולא כל עמדה בים השחור המכ-
ריעה בהרבה יותר מן העמדות שהיו לה
 ואם כי יה,אבידה מכאיבה

י
כבר לפגי כן.

ביותר לרומניה — בוקארשט סמיכה עכ־
'מאוד ?לגבול החדש — עדיין אין ברל־ שיו
גאריוה משחררת את ?עצמה !מתלותה 'ברו-
סייה האין היא מ־שפרת במאומה את יחםי'ה

עם יתר שכנותיה.

אסון וזדליסח כצפת

תמלוחת פנויה
?אחרי נסיוגה במשך 15 חידש במרח-
צאות החמיים של טבריה נמצא, כי על
ידי ריכוז המים המיגיראליים של :המעיד
לתשג תרכהזת חרי־ נות החמים אפישד־

פה פי עשרים ממימי, טבריה? הרגילים.

התוצרת המיוחדת הזאת נקראת "תמלו־

חת מי טבריה". הנםייניית הללו נערכו
. לאפשר להביא -למשק תוצרת דומה• כדי
ל»ל,ה _ש!היצאו 'לשוק על ־ ידי מוסדות

המרחצאות באירופה, — 'בייחוד "תמלו־

. מרוכזת זו של חת קרויצנאך". תמצית

 •הרפואה של חמי טבריה וודאי תזכה
י
ימי

'להצלחה רבה בארץ ישראל. בייחוד באה
היא' לעזור לאנשים שמשום־מה אינם

יכולים לנסויע למרחצאות! כי !עתה יוכלו
להתרפא גם בביתם הם.

התוצרת נמכרת, כאמור, בשם "תמלו־

חת טבריה", בכלים שחכנם מספיק לעשר

אמבטיות. לכל אמבטיה של מים חמים

(38 מעלות צלזיוס) :ש צורך ובשני ליט-
רים 8 כיסית) של תמלוחת.

בשעז* זו, פש$רץ ישראל געב"רה ייתר '

-של צרכי רפו־ ויותר את הייצור העצמי

את, יש לראות כהישג נוסף ייצור מיצרך

רפואי ממקורהת הארץ גופה, בלי להס-

תבר בבעירת של ־אי־מפזרט המרי גלם:

'בייחוד חשוב הישג זה מאחר שכבר יצ-

אי מיניטין למי טבריה צתרופה למהלית

•תשגרון, מתנת, ירכת .יצינית.

דךןודין
י ם ל ש  ו ל י

1.30 אותז נין: נעימות זכרונו.".: חלקים

ג' וד' (בעיבוד פינק), בביצייל תזמירה הקולנוע

רגל, בגיצוחי של א. םמרקי,- v.40 זזדבוית

בעברית: 5 אות ז«ן־, קינצרט לנזיגזיקה קלה

-העברים; 5.30 פינת הניילר העברית: למאזינים

"•מד. המוסיקה הזאת לכס", מאת *לפרד.. מרים
ייחיילם: 6 "תבנית וגעגה בלשון", מאת יצחק

לבני; 6.15—8. תכנית 'לרבית! י 8.15 ©־פראות!

8.45 שיחה חילץ, מאמ ישעיה קרניאל; 9 -חיי

יהודי 'תימן בשיריהם". סדרת שיחות 'לם ד,ד־

•גמרת מוסיקאליות, מאת יז'יאל ־ליצקי. ה': חתונד,

יהודית בתימן! 9.30 חדשית בעברית,

-0ו1י*לית מפעלי מוה
ניעצרוד 3) י

(סוף

זקוקים לתנאי חיים מתאימים, לאוויר צה
ומבריא ולטיפול רפואי אינטנסיבי.

בעייד. סוציאלית ממדרגה ראשונה היא
בעיית הילדים העזובים.־ בענין זה ד*שו
רבות ־התריעו על הפשע הציבורי שבהזנ־
חתם של ילדים, המסתובבים ?בחוצות קריה
גנבים ביום ובלילה "סופם, •שהם הופכים..
ופושעים" פליליים או פושטי יד. המחלקה
.זה, לעזרה סוציאלית עשתה משה־ בשטח
אין בפעולה זיו משום סיפוק הצרכים. אולם'
'כמה עשרות נערים אוכסנו באחד הבי־
תנים של .התערוכה, •שם הוקם לתם בית
?מלאכה לנגרות. הנערים מרוייחים את לה־
מם מעבודתם ואף הסבי משכרם לשם
•קניית מכונות: חשמליות חדישות. אלה הם
ילדי העיריה, ?שמםבירד, .להם פנים בהז-
מנותיה. גם אנשים פרטיים תומכים בהם

? "-. - ־־ - . " ."_ י -.' בהז«נית. : ;

שלוש ,שעות ארך הסיור. מוסדות* כמו
בית הילדים וממבחי-עם היו מעין תחנות־
עידוד לרגל הדכאון, שהשהתלנז על בל
 האומללים

?
 יאחד למראה האנשים והנשים

שעמדו בתור בפתח •הלשכות לעזרה סו־
ציאלית. העיר מחולקת לששה איזוריס.
ובכל־ אמור לשכה לעזרה סוציאלית. בה־
לש- לוקהלזו'כלדלית גפ שכונדת יפו. בבל
 יכה ולשכה חוזרת אותה התמונה המחרידה
של אנשים מנוונים, נשים היוורות, זקנים
וצמוקים ותינוקות חולים על תשושים .

זרועות' האמהות הרעבות. .
. הציבור! לכל אלה דרושה עזרת

הריני מודיע, שהגשתי בקשה לעירית
תל אביב לרשיון למכירת משקאות הרי־
פים: ?במסעדה ;"•עדן- ברחוב רבעובין 20,

־. ־לי •? a940. - . •לשנת
ישהןל ברונר

־: - ' :מודעה.:
?—

:־.היל'ת ישעו'בירת לרשותייר. העסק קפה
.ומסעדה ,עם,:מכירת,משקאות מריפים.של

מר מרדכי־מלפה ברחוב הרצל .24.
הננו מהדיעיס בזה, שתנשנר :בקשה .
לעירית תל אביב לד־שידן למכירת 'משק-
אות חריפים לשנת 940! בהקפה הנ''ל..

נהמיאנו יוסף וצ3ודה : ,

m^m¤mmm ¤̂ *mm9M ¤̂m ¤̂ ^mmcm n̂B11m m̂ ¤̂ *mmaamm

תל אביב
&TQ1 — •הגדי הדדי מיליונר

יומיית: להקת הרזויו

־־ &לנ1י — מעברי ההומה האפורה

יומיות: סטגלי את לווינגסטון ;

Q3־ flttiri — אש בים התיכון
יומיות: יא) ציד הדגים, י ב) ליל 3.*גס

נזגרלגך — מסכת הברזל י
יומיות: מסכות הברזל

ת תמימו  — 
,!."WlTl

?יומיות: •האונטורה בשדות

TOtt־ — קונצרט בטהובן
TVWIW — גרנד הוטל

הגדולה ־ יומיות: ויקטוריה'
y ח י פיזז י 

.&i\~W — ד"ר קליט^רהאת
יומיות: א) וידויו של מתאבד/י
י ב) מע־ בחוצות

«נופיתיאנו\ץ\ - לגיח הכבוד
, יומיות: א) וידויו של מתאבד,

ב) .זהב בחוצות
&\"1זג\ — אלפים. בחור ובתורה אהת

יומיות:'.- . א) הרות ההיים

ב) שבועת הארבעה ? .
in VB — א) במהירות הבזק

ב) מאורעותיו החדשים של טרזן
יומיות: מרגל x 9 24 המערכות .

*!11ל< תיאטרון פועלי א"י
M? ??î !1rnM T̂1rr1rrT1rwTr nrrTTM~T1rTaMriBr1TT1

יום ד' 28.8 שלטון החזשך רחובות
יום ה' 29.8שלטון החושך פתח תקוה :

:מוצ"ש 31.8 שלטון החושף
ירושלים . "אדיסון"

'
.5.9 שלטון ההדשך .יום:ה'

"אורה" היפה 2 הצגות
יום נ/ 27.8 שלטמ ־ה«ז^ד תל אביב

« יהושע ד«דלר־פלד«8ן האחראי
להוס *מופתי, ת"א, תז' rarw 4דט

T H E

Y O R K S H I R E
Insurance Company ltd ,

חברה לאחריות

־» 'יורקשיר '
נוסדה בשנת 1824

קרן שמורה 12.000.000 לי"ש

עוסקת בכל ענפי אחריותי

כגון: אש, פצויים לפועלים, ממניות,

אמונות ומחלות, זכוכיות לחלונות,

ימית וכד

הסוכנים: מלפורד ושות'

ת. ד. 544, טלפון 4261 ירושלים

סוכנים בכל דהבי ארץ ישראל

: 
* """" """:

: ברכותינו •ההמית יהלבביית למזכיר שכונתנו :

I ר' ישראל דופלט ולרעיתו I
נגגבח עם בזז'יל ? • s לנשואי 'בתם 

i אליעזר אורגן־ ומשפחתו, חיפה, אחוזת שמואל :

n"1!nB שנ"^נ8! חוח וע^נזרל - .

מתכבדים להזמין בזה את קרוביהם, ידידיהם

ומכריהם, לבוא ולהשתתף בשמחת נלולותיהס.

תחופה תהיה אי''ה נחזר, יום וי, י"ט . מג"א

הצהרים. בירושלים, ' ג אחר (23.8:40), בשעה '

? מלון טךרימו, ותור. שטראוס 6. בבנין

הימנו,,; פרטיות אינן גשלחיית

כיס תנהימים ?והשתתפות בצער
של מחותגתגו, אחזןתנו ?הגחנו

\TAnn1r \־גזז1וח בדגדך .י.
וחרב n^1Q ןהץךא אןגזבורגבםיה־י י
הצדיק נזר תפארתי משפתתנו . ־ במות עליהם אביהם

הר' vam גדליגז nvu־ ז"ל
כבנין הארץ ועבידתבם הצבורית תנוהמי

מע1ה שמו^ל ורזזל קרצמד, עמול ובילה
 ץ זילברפינג, יצחק ופשה אתמותבםקי,

י ? ?

זליג ומבלה טיר, שרגאי ולאה קרצמר,
אריה מיתל לובצקי, יעקב וזזי'רבקה

̂יר י " י וכטנברג, שלמה ונחמה פישמ!, מ

וצלה אוסטרובסקי, אליעזר וגינוה .זקס,
שלום ושושנה דימנד, מאיר ונחמה טיר,
«ריריויונה זילברפינג
?̂M B—mCT—n?—mfiim 11 .ו», ו ו nmi nil 1 וו 1 .11 , 1 111 ו 1 H,! ?ו i m,m i 111 1 U ? 111111 111 1, 1 Miii nji imi imii

ידיב1 ן- ™\ז1גז גזזבד \ז29\
ן של 2n\ גז1זךךזזי ?במ''גוו, ירגשליגז

בצערו הגדול של I !משתתסים .

I ד"ר מ. א. שולוואס
ן יבמות עלי"' אב? דיל

I בנחמת ציון ינוחם

• HIIII|l|||||ll|||||||l|IIIIIIIIIIIIIIII*llllllllklllllMMII1a1llfllBI1n11Bt«1????•??•!??!!????!!!!

s ב"ה !
: 'ברכות מאליפות לד' אורי' כהן ומשפחתו ?
5 לנשואי בתכם 5
: גחופ צורה §
_ י • . . . .^  ..........?.???????? *??(??!???lIH iail l̂lBlllllH llll lll ilM llittllllfliai lk.
-rtiliMHiMm?????????  י "'"־"??'??"?"????""?"•

?!????? ???*?nM*»aB>1M*»"">"a>l"nm*a"'nMRan>l>>lnnlllBI>>lll1a1l>l,al,lil,lll>l,IBIIMIIIlal
'

j .לידידי 'מר ישראל תפלט לנשואי בתו - רב נחת :

j .ולידידי בנימין שחור לנשואיו. יבנה־ ביתו כרוח ,שאיפותיו j
מאחל אכדהמ גולדברג | ? |
nM1<u>un1«un1 11UHUHunun1u1uuu>un .«<u«n ">">nu»nn•??.???•••?"•.•??•.

OOOOC<><>O<><>OOOO<><>OOOOO<>OO<>O<X><>C><X><><K^^

( - להולדת •תבן . % 1 לשושנה' ויצחק <%&£
| לשרה ובנימין - לנשיאיהם י . |
| רב ברם־גז |
. גולדרייך, א. ממשמץ. 5 ל,. מעפיחות: ג, יערי, . » ־

©00<><><>0<>0<><><>̂ 0<><><><><><>0^

i לחברנו היקר חיים הד פילןויש ואשתי X

| למר מצוה של בנכם יעזךאל — מיטב ברפו"יגו |
i תזכה לראות בו; ממשיך נאמן ומגשים שאיפ<תיכם — שאיפותינו X

| סני!6 הפועל המזרחי חדרה |
C<K><X>O<X><><X><><XXX><><X>OO

,
><X><K><X><XX><>̂

1 לד,ח' :
j בנימין שחור - לנשיאיי עם בח"ל - :
5
' xf 'ra רב גרכית . ©כיף השועל המזרחי • 5

* 
-" •*?א?????????*?••?*•?????•??????????*??•??????????•???*??•?????????? ?»?<*? ?•?-??«??.?"?""

I ־ 
 י

| ב"ה

עבר מרחוב |
בית הספר "בית יעקב" בתל אביב י

' 
\

ץ 11. \ י ב ו ינ ב ר י 33 ,לרחוב  דה הלו הו י  |
m ?̂̂ — mm? I M ?? 

*̂ m *̂m
*mm וו— 

??—w^i 

 ן ?

??—.—. 

B <!«!?? ? וו ו??? ??!, ! "! "

I הסמינריון "בית יעקב"' בתל אביב נמצא !
I .בי רבינוביץ רחו ברחוב התבור 44, ע"י  • j

: !הלמודים בסמינריון חזדלג ־
9 י ?
m ? - ?

5 ~ ־ : ־ • :

j , "פנימיה לתלמידות. "אהל שרה |
J — < < 

 ̂
/M עביה לרךןןב רבינןביץ j

? — ו ? m—* — י? י ?— — ? י • ? ?  —*,??— . . ? ? ? ? ?»  1-  ,m. mmm «??? ו-?.*????,. —«? ?*? — ..- 1
m

m י a

ספר "בית יעקב", לסמינריון ־ 1 j , ההרשמה לכל בתי.
j ולפנימיה' "אהל •שרה" רק' במשרד הראשי של j
I .11 בית יעקב" ברחוב רבינובי.ץ, \
s ?המשרד פתוח בכל יום משעת 12-10 לפנה"צ ומ־5—7 אחה"צ ? i
5 •
S1",«..).«.?•«»»«»?»«??«?»?«??»»»•???»???»«•«»»?«?«»»?"««?•«*••»»?•»•»??«"«?•?»?«•••» ??•••?•?a•????

ר"כ כ"ץ שליט"א יצא לחופשה לש-
בועיים ייבלה את חופשתו מחוץ לפתה־

תקיוד"?
1 

הרב הראשי רפתה תקווה ־


