
י'פדדני מ.
מיותרת תסבוכת

 הדפירטמנטליים״, ״מזכירים.;1•ד ••ענין. י
 קצה לתסבוכת אחדים ימים ׳לפניי ?*גרם

 מצא, צא היהודית, •הסוכנות בהנדסת
ד ■בל ־ •עהיין ח  ואף הציוני יצבור בי

 ' .הציונית. בעתונות •יצא-
.;•ויצא 3 י פנ נו מ אי ן. י ענ ה  לבייל ראוי ש

 יו־ אינו שאיש ;מפני בעיקר אצא דור,
זה: חדש יצור :של פירושו ..מה •דע,

 •וביצר תפקידו שהי, לעולם, יבא צמה י
ממנו? •להיפטר או — ימו צקי

 •השאיר, היא •אלה שנשאלות הקצה '
 את בלוצרן המציאו צמה הראשונה.

 שנות •בל שבמשך והחדשה, המשרה
ש צא תנועתנו •הנהלת שצי קיומה  הות

 מאד פשוטה היא התשובה בה? .צורך
 נעשה, הדבר מאד.- נעימה צא וגם
 בת גדולה הנהלה בחירת למנוע כדי
 נעישה, הדבר יותר. או חברים 17
חמפ־;■:אחת ש*צ תביעתה את צספק ׳כדי

 פוליטיודמפלג־ וצא מקצועית צהיות
הית

 העיקרית. הקצקצה מקוד -דד- ,וכאן. ,,
 ■ממונה מפלגתי ״מזכיר״ שצ התפקיד

 הנהלת שצ הקיים במבנה מקום צו אין
 נניח, אם אף היהודית. הסוכנות

 ובצי — טובה אינה הקיימת שהמכונה
 קביעת הרי — צקויים, בה יש ספק

 כדי בה שאין רק צאי זו חדשה משרה
 ויש יש צהפך: אצא המצב, את לתקן

והחמר־ הלקויים.: את להרבות כדי בה
ר.:רה; ת  בדבר 'הכרוכות שבשכנות ביו

 שי ה״פוליטיזציה״ הגדצת — היא
 אינה ;הכי בלא שגם הציונית, הפקידות

ת: שי זו. מצרה חפ
 ההג־ חבר זקוק אצצנו הקיים בסדר ■ר

 המח־ מן מחצקה בראש העומד בהלה,
 לסגן־ או צמנהצ קבוע, צעזור צהות,

 שנתים בכצ מתחצף שאינו מנהא,
וצתו־ המפלגתית" ה״רוח צכוון בהתאם

חי במקום צהסתפק יפצה שצא צגות,  ה״מזכיר״ צקונגרם. הבחירות צאות א
הכ־ בעצ אינו עצמו שהוא המפלגתי, תפי צמצוא הכרח צה . והיה בהנהצה

 שיהיה *מה התפקיד ויהיה ־— קיר :׳
ם. ציאחד , מעסקניה״הצעידי

.ה״מזרחי״. צמפצגת כמובן,' המוגה, ■;:■■.
למדי, ידוע זו במפצגה הפנימי המצב

 חל־ משני׳ ׳למעשה ■כיום מורכבת היא ־
והח הגדוצ בהם ימי צדעת שאין קים,

 נהם שבמפלגה •הקשישים •יותר. זק
 ומת־ הוצך מספרם •וגם •ופוחת ׳הולך

 ׳החלק יוחזק הוצך זאת. ■לעומת מעט.
 המזרחי״ הפועצ״ — שבמפצגה הצעיר

 חיצו־י (ותחרות פנימי' קרע :למנוע כדי
ח,הכרח היה נית טי הב  בהנהלה מקום ל

 גם אצא הקשישים, צבא־כה רק צא ;
 מתן אבל המזרחי״, '*הפועל צבא־כח

הקו בהנהצה ל״טזרחי" מקומות שני
 למתן ממיצא •מביא היה אציציונית ,
/ לקבוצה מקומות 2 ־  שלי : לקביעת ב

 צ״התאחדות מקומות ארבעה או שה
 מקומות וששה הכלליים" הציונים •

 שצ תיאבונם וגם הפועצים. ,לתנועת
פרופור־ במרה מתרבה היה הצא־ציונים .

ציונצית. .

הרע־ צעוצם בא זו בתסבוכת והנה
 דפרטמנט־ ״מזכירים מנוי •ברבר יון

הפרצטנטריים המזכירים דוגמת ציים״,
 אפ־ נתן זה סידור באנגציה. הקיימים •

 המועמד .בדבר השאצה ■; צפתרון שרות
 כמסקנה ; אבצ ה״מזרחי״. ••של השני

 החלטה זה סידור אחריו גרר הגיונית ל
 נום־ מנויים ששה בדבר פרינציפיונית

האחרות. המפצגות מטעם — פים
א)בלוצרן האחרונות השעות •במהומת  צ

 צו כראוי בכובד־ראש כך עצ ,עמדו
הוחלש ■אחד דבר ועוד זה. צענין  לא.

 תפקי־ פרטי יהיו מה שם: הוברר וצא
ם" של דיהם סרי  ■■:׳,.׳ האצה? ה״מז

 כאן. תועיל צא מאנגציה האנאצוגיה ־■׳.;
 סגן־המזכיר) .־■■■דיוק: (ביתר המזכיר

 ומט־ עוזרו הוא באנגליה הפרלמנטרי;1
 .המינים־ שצ .הצורך) (בשעת צא־מקומו

 קיו־ .פרי הוא זו משרה בפרלמנט. טר
 הברי־ בפרלמנט ״בתים״ שני של מם
 בבית־הנב־ יושב המיניסטר אם .טי.

 בא־כה צו שיהיה ההכרח מן חדים,
 לשאלות צהשיב "שיוכל בבית־הצורדים,

 שצו. המיניסטריון בעניני ^צמתווכחים
בבית־הצורדים, . יושב המיניסטר ואם

 אין צבו בביודהנבחרים. סגנו י יושב •
 ■—שצנוי ההנהלה חברי קבוע. פרלמנט

ד ההסתדרות שצ ה״מיניסטרים" צי  ה
ת תפז השנה ימות בכצ ממצאים —, ני

 צעז־ וזקוקים אדמיניסטרטיביים קידים .•
צריכה שעבודתם תמידיים, פקידים דת

אונגריה ציוני ש? הארצית הועידה
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חוד

יכבוש
 ■חציו־ ו חתם ?יש בודאפשם? : ;'של ? לה? ק־ צ

 צהפוך היא ■הציונית הפרוגרמה נים.
 ..:עממית. ■צקהייה .■הדתית הקחצה את

׳הציו במחנה הנפטרים אזכרת •לאחר
 •הנשיאות בחירת .ואחרי באונגריה נים
אגודת של. המזכיר • קרא הועידה, של;

■פריע■ :כצ׳יכוסלוכקיה הציונים

 ממחצ־ במחצקה צעבודד. מיוחדת שרה
 את . צמצא יבוצ אינו ההנהצה, קות

 יכול שהוא התפקיד :ואת הזה. התפקיד
 מפי שצ צאינטרסים הדאגה — למלא
 ההנהלה חבר ממיצא ממצא — צגתו

עצמו.
 המפלגות הכניסו זה משובש צמעגא

ד ההסתדרות הנהצת את בצוצרן צי  ה
 המום־ ה״סידור״ תוצאות ואת נית,

עבו מראש: צראות קשה צא הזה צא
והמ חמור, באופן תסבוצ ההנהצה דת
 משהיה. יורע המתמדת בפקודות צב

*

המסק את מכאן צהסיק אין
 היה עכשיו עד קיים שהיה שהסדר נה,

■מגר בו ויש היו דוקא. לאו אידיאלי.
 להנהלה נוגע שהדיר במדד, בין עות

 צפקי־ נוגע שהוא במרה ובין : •הנבחרת
 גדל־ •הציונית •הפקידות המתמדת. רות
 מאד? המורה ׳במרה השנים במשך רצה

 עשר, שמונה, כ-משך שעבדו אנשים,
 בה ומלאו בהנהצה : שנה .׳שתים־עשרה

מרו .במרה עזבוה חשוב-ם תפקידים
 דאגה לא הציונית שהתנועה מפני בה

 צא עבודתם, •את העריבה יצא: צהם,
זכו להפך, ידוע. סטאטוס להם קיעה

 הציוני' בשהפקיד הימים, י -עדייז רים
 ש רק צא להתקפותיהם מסרה היה

 ה״פוליטייים״ החוגים מן אנשי־הפקר
 שצריכים עסקנים, של גם אלא .הידועים,

 צא וההגהצה עבודתו. את להעריך היו
 'בשורו־ גם אצא עציו, ׳'.הגן מעוצם ידעה
 הפקיד אל שיחסם אנשים, היו תיה
 דצדוצ חבושי. אצ האמריקאי חם כי היה

 מבצ תוצאה היא הציונית הפקידות
 •המעצי־ הפרשיות ■אחת בה ויש אצה,
■ תנועתנו. בתוצרות בות

 הבל צא באן גם הרי להנחיה, ואשר
 'בקונג־ •ההנהלה חברי בחירת. כשורה.;

הת מתוך כידוע, נעשית, אינה רם
 •המיוחדים. בכשרונותיו יתירה חשבות

חר ׳האיש  המפלג־ לשרותו בהתאם ני
 ■מחצקה, צו מוצאים י שנבחר וצאחר תי,

 ההגהי׳-ד. •שחבר יש אבל צו. ׳ההוגנת
שלה:  אותו הולמת שאינה :למחלקה נ

 שיטות עבודתה צסדרי מבנים והוא
ברכה. •בהם שאין ׳ומנהגים,

 הכרוכה הקצקצה את •צמנוע בדי
 שהעבו־ פעמים, כמה זה,•הוצע בדבר

 •בידי תמצא צא האדמיניסטרטיבית ך'ה
 תהא .שהאבסקוטיבה ההנהצה, חבו׳י
 קטן טמספר מורכב — עלען מוסד

 •הפעו־ כווני •את הקובע — חברים, שצ
 ענף בכצ ;הבצצית ■הפוליטיקה את לה,

האדמ׳״י-וסטרטיבית העבודה ואלו וענף,

 •הדצא• אוצמאן
■//יי•

 בעולם ■״המצב־ עצי
בי-עוב הטעים, אוצמאן ד״ר הציונות".

 יהודים אצף ששים צא״י. שעצו זו דה
 אצא מבחוץ, הלחץ תוצאת רק אינה

 חשוב תפקיד לחם .יש פנימיים נמוקים
 ם. מדי רעו נו א מ, א נו ה ומר א ,;ם ו בי ה. ז ב

ל :: גדולה. ציונות סף על

 ..ןקה- הציונים ;,־פרוגרמה.•שלי הרצאה:
 היהודי שהצבור דורש המרצה לח".

יש בלל עם יעמוד.בקשרים באונגאריה'
 הנושנות, ? ת ודו נ הא ירי על לא אך אל, ר

 בדרך אם בי היום, עד שהיה כמו
 בל בעיני המכובדת היגזוריח, הסגרוהז

 ..עצ..ידי ושהוברה החרבותי • העוצם;
 גם גבבצצן : הלאומים,. בחבר ■ החברות

 ..שיתמכו . ?דורש הוא . צהלן אונגאדיח.
 יתנו גם היסוד, ובקרן ד,קימת בקרן•

? ._ועציה. להכשרה• תמיבח, ? .
 על שמחתה את הביעה הועידה

 היא קואציציונית. אבםקוטיבה? ׳שהושגה
 •ההסתדרות ■■ ■לבבית.•:לנשיא ■ברבה... שלחה

 ווידצמאן חיים הד״ר •העוצמית .הציונית
 אותו לקדם שתוכל ■צפית־, את והביעה

• בבודאפשש? .ברבה ב
 האגודות את• צהייב החצטה ה נתקב

 ־:עבורה??בדכי־ את; שיחזקו המקומיות, ■
ת :׳שת?הל׳שון רי ;??? ?• ;העב

בגולה

 בגרמניה הדפיסו 1934 ■בשנת
 בשנת ■21.601 לעומת ספרים 20.852

 ' - .1927 בשנת • 31.000 ,1933
 יאצף 17 — הא?ף עשרים .מתוך

 השבועונים מספר .חרשים. •הם . ספרים
צמאה. עשר בששיה ירר והירחונים

הגרמנית בספרות
בברעכשיו. . נדפסים הספדים רוב

לייפציג. י במקום לין
 ׳כרוזים נתפרסמו .האחרונים •בימים

 לחג במתנות . . .ספרים שיקנו :צק-הצ;

., : . . - . .•המוצר.

וביון ברומיניה ־ באנטישמיות גלחמה
 ברומניה הפנים . צעניני ■■ המיניסטר

 השצטונות 'כא ואת ■המשטרה: את צוה
 .עצ' הדין חומר •בבל לשמור המקומיים

 ישנו: שצא כדי בארץ, והסדר השקט
 יהפ־ האנטישמיים. שצ .•הפרעות •מעשי
 הרי- באמצעים צהשתמש דורשת 'קורה
 את •המפריעים. האנשים לגבי ;פים

 'צצבוש גם נאסר •הצבודית. המנוחה
 ביהוד שונות. הסתדרויות ש*צ סדים

 בשבע "י" צהשגיח י השלטונות ' • צריכים
 המפיצים התעמוצה, בעצי' עלי עינים

בה:  נגד ומסיתים דתית .או גזעית אי
 נמוקים • בשצ האוכלוסים מן . חלק

...... דתיים. א! גזעים
 חוק פורסם־ (יון) בסאצוגיקי גם

 בעיקיפין או במישרין ״חסתה. ;;האוסר
 הצק נגד האזרחים מן אחד הצק ש-צ .
 •האוכצוסים בין איבה . והפצת שני .

דוי:, ירי • .על  הפוציטיים היצרים . ..■ג
 במובן מתפרש החדש החוק :והדתיים״;

 תהא י אנטישמית : תעמוליה שבל■ זה,
אסורה.

שבת_ חלול נגד בווארשה ההפגנה
 נוס־ •האחרון שבזמן זה, עם בקשר . :

 יהודים סוהרים נאציווקי ברהוב :פו
 בשבתות חנויותיהם ■הפותחים אחדים,

 ״שומרי חברת החליטה ומועדים,
 נגד בפעוצה צהתהיצ תיבף שבת"

יהודיה, בשכונה שבת חצו?
 שבשבת .•היה, : הראשון המעשה

 ברחובות רבה הפגנה נערכה •האחרונה
 כמה •השתתפו זיו היהודיים..■בהפגנה

 רבנים ובראשם הדדים יהודים מאות
אחדים. חשובים

 הרהו • בל דרך עברה • :■ההפגנה ;
 הפתו־ החנויות ליד ועמדה גאציווקי

 גוטשבטר, •הרבנים היהודים. שצ חות
 אצו י צבתי־מסחר .נכנסו ומיימון בהנא

 המחצצים הסוחרים י׳ב עצ צדבד ונסו •
 ■אחדים :■ .במקרים ■ . .בפרהוסיא. ■ .שבת־

 סגדו והסוחרים הרבנים ; דברי השפיעו ׳
 קדם •הקהצ וכ̂י חנויותיהם, את תיבף

שמחה. בתשואות מעשיהם את

ברינה חבדה־קדישא
יהודי לקבור מסרבת

 דיטריך מריגה היהודי הסוחר
 בקובנה האצה ..בימים, מת לווינשסייך

 בבית־המש ־גופתו את,: ; צשרוף •וצוה־
■צרי־ אפרו את כשהביאו שם. רפות

ת דו פי ה 8,החבשי ב
איטלקי, אוירון אחרי עוקבים השחורים החיילים

:מנהצים בידי תמצא
הבשרי"
חירות

 קבועים,י:בעצי
•הבל' בתוצאות תלויים 'שאינם.
באבס־ ויהיצופי־גברי לקונגרס

 עבשיו, גם רצוי בזה שגוי קוסיב׳ה.
 הציוניות, ■המפצגות מנהיגי .יעשו. •וטוב

 הדבר. ע'צ דעתם את יתנו אם
־,'..■ ■ ■■■■■* ■,־.-■" ״ ,
 לפנינו ועומדת קיימת בעתים אבצ

 ששמה זו, בצרה ת ו עש צ מה הישאצה:
' • ;• דיפרטמנסלית״? ״מזכירות

 שבל. ממנה:.' .אחד• מוצא רק. .יש
-־ .״המזרחי״ ■ובבצצן חמפצגות  ים־ :

 שנעשה 'הנפסד .מסידור את כימו.לבטצ:
 אף זה בסידור- בו אין באמור, בלוצרן.
 רבה. תקלה בו ויש תועצת של קורטוב•
 — העליה צמהצקת :■מנהצים ור\זיש\ך

 מזה? גדוצר .-אבסורד, •: ״להיות יבול -ובי
 ..שלא ציונית מפצגה שתמצא ,יאומן, צא

 צפחות צההגבר בבחה :שיש תוכיח,
״בסאות תאוח על זו .מצערה במרה

והיהודים איטליה
נ.יד.•;:• :<£■■■*:

ם יק^■ ו הממונה פאךיוי יירה_9 המיניסטר, ה י נ ^ ן בו תי  של ?נכדיהם י או ה
די 1$^־ו בתי־ ,האיטצקיות, ׳ההםהדרויות כצ עצ הו מפי־ מציבורנה, שיצאו הי

 בארצות התרבותיים והמוסרות זספר
 ראש שצ הקרוב ועוזרו . צאיסליה ׳מחוץ

 עט■ -בשיחה אמר מוסוליני,' הממשית
־ ברומה: יט״׳א שצ ,סופרו

 •שבארצות ■האיטצקים :בבתי־הספר.
 טור־ יון, בטוניס, ■בגון. התיכון, הים
 וארץ־ מצרים סוריה, דוצגריה, קיה,

 יהודים, תצמידים הרבה צומדים ישראצ
 עצי אם .— •האצה בארצות היהודים

 רוחנית מסורת מתוך או מוצאם ידי
 את ומביעים באיטליה קשורים —•

 צבתי־ יצריהם את בשלחם זו 'חבתם
 עצ , שולחים אנו בידוע, שצגו. ־!ספר

 צבמה צאיטצקית מורים חשבוננו
 ורק בארץ־ישראצ, עבריים בתי־ספר

 מורה עוד . •שצחנו •האחרונים בימים
 גאטיניו. הפיופיסור את צתל־אביב,

 •צתר־ מבון בירושצים. גם .::ייסד? בקרוב
 הסופר ידי עצ שיתגהצ איטצקית, בות

 .האיטצקי ■היהודי צספרות וההיסטוריון
סגראוי. :אצרו

רוחו, נחת את המיניסטר הביע לחצן
 נבנסו שיצר המתנדבים צלגיון בי

ארצות מכל •איטצקים יהודים הריה

את ו ושעזב איטליה ערי ושאר זה
 הכד י איטציה' יסוד צפני עוד איטציה

 ■•־:זו .1870' ׳שנת צפני ■ היינו .אוהדת,
 פטריוטיות שצ יפה דוגמה באמת היא

 -1:הוגים האיטלקיים . שהיהודים ומסירות,
 יש שצנו בצגיון הישגה..:■ צמוצדתם
 1911 בשנת שגצחמו יהודים, ■מתנדבים

 שהשתתפו אנשים וגם בטדיפוליטניה,
איטליה. דגצ תחת העוצם במלחמת

 ■ההב־ את הטעים פאריני המיניסטר ; :
 וההיטצריזם ■האיטצקי •הפאשיזם .בין דצ

 צערבב אין אופן שבשום .הגרמני,
 •המיניסטר, אמר הגזע״, ״תורת .אותם.

ואיטל רומאית תפיסה צבצ ״מתנגדת
 היחס שצ •העיקר שודר אצצגו קית.

 ושתוף־חיים •המדינה אצ :הצדאציל
 אמו הבדל בצי האזרחים שצ הרמוני

ומוצא". ודעות נות
 פאריני •המיניסטר עוד העיר לבסוף

 המונים של ההגירה שבארצות זח, עצ
 באמרייקה. •כגון ואיטצקים, יתודים

 היהודים שוכנים ובו', ארגנטינה
 שוררים : וביניהם יחדו והאיטצקים

וסוציאליים. פוציטיים טובים, יחסים

נבכוסלומהיה נסוגים הנאצים

1 אותו לקבור הברה־קרישא ה סרבו, ̂י;
במ עסקו אשר • נאציים, מרגלים צ ש שהדבגים..| ■ מפגי היהודי ב-בית־העצמין

 צקבור אסור ישראצ דין שצפי אמרו,
יהודי. בבית־עצמין האפר את

•התח בבל השתמשו הנפטר קרובי
 צקבורת האפר. את שיביאו י בולות,

 אשתו, הציעה ׳שאומרים, ובפי ישראל,
 .גדול סבום צוויני.שטיין שי הנוצרית

הצציחו. לא אבל קבורה, דמי
 לקבור הקרובים ההציטו ■סוף סוף. .

 הנפטר. של באחוזתו האפר צנצנת את
 את יספידו שצפחות רצו, הם ם צ ■או

 החזנים אל פנו המנהג, לפי חמת
 הרבנים אבצ אזכרה, שיערבו■■■ בדיגה
 במת צהתעסק אסור הדין שיפי פסקו:
בזה.

מים ש? תולדה אש
ן י נ ב  .(אונגרייה) שיגיד: עירית י צ ש ־

 צצוחית מהמת המוקד על עצה במעט
 עמדה ■מהדרים אהד שוצחן עצ מים.

 ניר, פיסות ידה ועצ רוקה צצוחית
 דרך •הניר את הדליקו השמש קרני

 בכצ ׳שאחזה דציקה ופרצה הצלוחית,-
: שבחדר. י הנידות

1
נאסרו :כה ■עד. •הגרמני. המצחמה טריון ■יםוף-. החציטה .צ׳כוםצובקיה ממשצת

כאלה. מרגצים: 82"מ־ :•פחות צא
 בקרב בהצה עוררו אצה גיצויים
 מה צרעת שגובהו הגרמנים, הפליטים

זו, בארץ צד,ם האורבת הסכנה , רבה
 זאת ■וצעומת גרמניה. עם הגובלת
 בפראג הגרמנית הקוגסוציה מוסיפה

 צגרמניה שיחזרו ■היהודים אתי צשדצ
 •מן כספיהם. את שוב בה וישקיעו

 את שוצצים צחזור המסרבים הפליטים
.הגרמנים. הפאספורטים

כנרא־ הגדישו היטיר סוכני אך
 שצהם •חבריוגות במעשי הםאה: את

 בצ׳בו • הנאצית :צמפצגה הזיקו ■ ו-ב-זח
ם; ? סלובקיה.  •הגרמנים : מהבדיה רבי

 של ובועידה. מחאה מתוך ממנה יצאו
הגר־ הסוציאציםטים הנוצרים מפ?גת
 מסונפת כה עד שהיתה מפלג־ מנים,
 ספר את שוב 'ביקרו הנאצי, לכוש

 הסעיפים את מתוכו ו־יצייאו •התקנות
■.־; והאנטישמיים. ̂ ה־-אצים

 שנתקבצו •ההחצטות, מן אחת י
האנטי־ בי אפיצו אומדת■ זד, בועידה
צאנושיות. סבנה .•היא שמיות

 נגד חמורים באמצעים לאחוז סוף
הגיסטאפו, 'וסוכני הנאצים פעוצת . ז י •־׳ , י . ■• ■ •••

 כה עד שפגשו הרפה ההתנגדות
 צהם היו וצרוב עזותם את •הגבירה

 •מגרמניה. •היהודים •הפציטים, צקרבנות
 חטיפת .הוא האחרון גבורתם מעשה
 צפראג שבא ריינהארד, יהודי, סוחר
 צמבור , ברז,.־ ־,1■בגרמני ־ .פצאוין: .מעיר

 יכך עצ מודעה מסר הוא רכושו. את
 הגים־ סובני צה ינענו ו-מייד ■ בעתוגות

 ובאו ביהודים •׳שהתחפשו טאפו,
 הם ומתן. מ׳שא כביבוצ, עמו, לנהל:

 ■ברחו בעל אותו והובילו הטפוהו
: : •צגרמניה. • : • י ;

 יהממ־ את עוררו זה בנון ■מעשים
 •המשטרה :התהיצה ובפקודתה ׳שלה

 במדינה. :־נאצים קני אחרי ■ לחפש
 נאצית אגורה גתגצתה בקארלסבאד

 ברלין בכספי נתמכה אישר נוער, שא
 צבאית. • ברוח . חבריה •את והגבה

מסועפת הבורה. גם• *גלתה המשטרה•

צמיגים־ צ׳כיים צבאיים סודות סיירת

נספחי הסדר שומר
 במאךו־יך;ל ה״אדבסרבר של . .סופרו ?

 ־הליטה הספרדית הממשיל־'; .בי מודיע,
את לאסו־  •חברת <שצ הסרטים .הצגת. '

 •־•חברו?•• ■:•:אם• .־מדינה■ בבי;.. פאדאמונט•
 הספרדי ר ד.צ בפגי: השרוף .לא .זו

 •הסרט .שצ הניגאטיב את בוואשיגכטון
ט־ י ד ן עם..-׳מאיצי אשה" הוא: ■ ״השטן

?. ..?;■ ל■■: ריר•
 אחדים שוטרים מראים זה בסרט

 השותים האזרחית . הגווארדיה מן
,■ ;:גווארריה מרזח, ■בבית . .לשכרה ו  ז
 שנוסדה איש, אצף .׳שצשים. :המוגה

 מחייצים מורכבת 1844 כשנת עוד
 ־צהכנס . 'אפוד . וצחבדיה משוהר־ים,

השרד. 'בבגדי מרזח ובית לקפה
 ■במצחמה הצטיינה: הז:את הגווארדיה

 במה צפני באנדאצוזיה השודדים עם
 את הטיצו '•האצה השודדים שנים,
 העיז לא ־ .ואיש .השופטים • עצ פחדם

קשה. דין פסק כנגדם להוציא

אידי־  ?.;את ההם בימים . תקנה. .־;וו
 הבדיחה, : הוק , בשם ' .־ידועה השיטה

 בידיה שנפצ שוד־ בל? ״דגה? פי־ שע־•
 בשעת בידיה שהומת .רשמית ב־ו־ע־
?י:?■ בדיחה.

 כן ;אחרי,: השתמ׳שה זו בשיטה :״
 המו־ בימי בבאדציצונה גם הגווארדיה

 סוציאצים־; ?כנגר? אגודו מארטינץ של
 בצצ' בדרך ■ ■ואבצי■ ?: ואגארביסטים, טים

 את ' צהכנים הגווארדיה מפקידי סרבו
 הפוציטית המלחמה צתוך אנשיהם

. ,הפרדים. עצ בשמירה והסתפקו
 יסדו האחרונות השנים במשך
 .״גוואר־ בשם■ הידועה הדשה, משטרה

 גדודים הם אצה אסוצטו". ;די דיה
 מזוינים ז׳;אגדאדמים שצ קטנים
 אבטומו־ בעצי ״ ביותר, החדיש :בנשק?
 מקום צבצ האצים ואופנועים •ביצים

 הסדר את להחזיר .כדי מהומות של
בגו. .על

רגעים
־ גרזמגי׳מ •פקודה

י ׳*לדרישת ו נ י מ  לתעמולה ה
 היהודי עליוועכון אסרו גיבילס׳

 השנה להשתמש?בלוח בגרמניה
,?נןחו.ך^העתון• האזרחי*•

טבטונית:3;פרללך ׳מיניסטר של במתו
 ,- •̂י ״, י ..״ ״־ • :

ל^?ךיעות. כפלומת ך,ךהוךים צועדים
: ?'רקנצפיונית מחשבה נושאת הדגל את

לעשות??׳ מה לעשות, ״מה

^ ושטח, נפח מכל גךשו היויךן
מסמן. •גבול ובל נעול בבר גן כל ■ו' •ד : •ך ד:- : -י ▼

 — פתח כל על חילים נעמיד כעת
 היודן את לגרש
1 הזמן מתוך

 :בה תתשרסם ^קודה כי ברלין נא תדע
 !והבט העם, שמע — הזה בחרף
 בדאמ?ר מקור פה נךעד אנדזנו

 יךעדו... ךך.ם
בטבת!

 :פיררנו הבטחות ;ולמרות יקרה אם
— ולאם לתינוק החלב יחסר '.:•ד■״״ ז- ד :•

 יומנו את נקלל העם,: אנחנו,
והם...

י - - שלהם! יומם את

 ?מובן, ישנה, עוד אחת מגרעת רק
 — בודאי לתקן ;יקשה קצת ואותה

ניסן בחדש כי מאד עד חבל י ד ״ ■♦.• :■ . נ — .
 ?חלים השמים

!במי כמו
5אב ־

 הבריטית הממשלה
בחיל הבריטית והתרבות

 ;אבצ קטן, ;שנוי ■ בא י האחרון •בזפז ,
 חברי־ הממשצה. ביחס .ממש, מהפכני

 ביותר המעינין ו־דבר. צאמנוה, טית
 הוא חוץ, צעניני ישהמיניסטריון הוא,

 : הפצת צשם .זו .בפעוצה צ י תה ה ש
 כידוע בהו"•.. הבריטית התרבות

 ;צשנת ש צי'׳ במיציון צרפת ■אה מוצ
 בחו״ל צאומית תרבותית תעמוצה .עצ

 ■מיוחדים ומרצים ספד בתי ומהזיקה
 ;;?■:■'?;?•?':??;??; בך. צשם
 .;עכשיו?;? ■הקציב ■ הבריטי"י• ?. אוצר?'■?:?־

 הפעיט ? הסכום את. ■ ■הראשונה בפעם
 , ותומכת :;' ■• בחתהצה י : י״ש ? 6000 :צ ש
 ■; ם ד• מי א י '? ים יחם צ ;ת י ט י הבד ה נ;ועצ ״ ב

זרות". ארצות עם
 ■ •חמו־ מזביר בדידג', צ׳אדצם :.סיר. .

 שהפו־ העתוניס .צנאי־כח אמר י .עציה,
 שתפקידו •זה, במוסד תומך אופים־ דיין

 התרבותי את . צצמוד צזרים צסי׳ע
 וצהקות מרצים • וצ׳עצוח ׳ הבריטית

 צרפתי עתונא־ צחו״י. אמנותיות
 את בבש־ :״אנגליה ; ב• פעם, ב 'בת

 וצאהד י' בעט״ '■;וצרפת בחרב ' ים מצי
הברי־ *שצטון ישצ •שנת :: ■■ששים:

 .הצרפתית ;■, ;■■הלשון ■'?;■. ארה נש ■ ם יש ':.ם י ט :
 תנאו־ והחוגים המצרית התרבות לשון
•?.':.?:■ ?.:• ;שם.::?׳:?,'.?;■ דים;

פני ציינו' דבר יודעי .  מה, זמן י
 ההוצנדית האמנות• :שצ ■■ שהתערובה

 בין •המסחר■ ■הגברת ציד* הביא בצונדון
׳ואנגציה. הולנד

 ראשונה , בפעולה החציטה המועצה .;
 מוסיקאים מבקרים עשרים (הזמין

ת  צשבוע. אורחיה ־?■היות זרות מאיצו
■ :;.;■■?? בצונדון. ימים

 קונ־ בשביצם יערבו השבוע במשך
 יער־ .במובן, בריטית, צמוסייק־ צרטים

 אחדות סעודות גם בשביצ-האורחים. בו
 הבריטי י •המטבח מן ■ שיטעמו׳ בדי

■ המפורסם.'

*ע.:

הדס יעקנ

הנחירות ?מלחמת האחרונים הימים
(מכתב .

ליד יגיעו האצד. שהדברים •כשעה
 נחצת הבחירות מצחמת' כבר זזהיד! כם

 בבר ידועות יהיו ׳ותוצאותיה ■העבר
 ■מט־ תמונה צ-יתן .כדאי אבל ■בעוצם,

•האחרונים. בימים •הזאת יהלך.והמלחמה

 ■המפלגות •בין ■הפוליטית וההתנגחות .
 •הרת־ אותה נעדרה ביחס. רפה היתה
ת  בחירות־פרלמנט של• והרתיחה חנו

 לא ■הקהל •הקודמות. בשנים כאנגלית
 בימים כמו ..■הימעדכולת ; לתוך גימשך ־

גל ה ב  הפוליטי •החוש טושטש האם ע
ההתעני־ להיפך: לא. האנגלי? עם שלה

 מאשר יותר גדולח צבור בעסקי ■נות ■
 יותר:' בקי ■הבינוני •הבוחר קודם.

 שלי ■הפוליטיות בשאלות ימאבותיו־
 •הוא אין כך משום דווקא אבל יזמנו,

הטפ הסיסמאות- ־מן ביותר •.#מתפעל
בספ •ההבמתוית לבל; !ומתיחס לגתיות ׳

ת '׳הת אין אמרנה ,וביאיז ידועה, קנו

ו
מלונדון)

להבות.
 •היו שבאנגליה בעת מקדם, בשנים

•הבחי מצחמת היתד. מפלגות, שתי רק
 אנגצי, כל •ופשוטה. קשה רות..חריפה<

 בשט־ נולד גילברט, ההומוריסטן לפי
 קונסר־ למשפחה בן בליבראל. או רני

ת בי  ראוהו לליבראציות, שנתפס יאטי
 צבוחר . רעה. לתרבות יצא כאילו

 •המחצוקת־ נהירה היתד. לא הפשוט
 והוא המפלגות שתי בין הפוליטית

 המסורת את להמשיך : עציו יכר רק ידע
 גצאדסטון, משפחתו. שצ ■הפוציטית

 בעיקר. •השמרנים, על שנוא היה בזמנו,
 מפני אלא ליבחאל, היותו מפני לא

בכל״•ה״וויגים על •מקודם נמנה שלא , 
 מבין ובא הליבראלית, המפלגה חברי

 •היה זה דבך (השמרנים). • ה״טורים"
.;-לפצוח,:ק^ד. י• ־ ־ \ לו

מכבר. זה ן עבדו '-החם ש״ם9ה ואבל:־׳
י;■•.. י 1 •/־״•.־.• י. ?; • 

. . : - ••• *.* •־ . <

מתפו •התחיצה הדו־מפצגתית השיטה
 ממשצת העוצמית, המצחמה ררת.

 ממשצת המי'.חמה, בעת הקואליציה
 אחרי' ג׳ורג׳ צויד של ה,,שעטנז״
 הגושים בין הפעולה שיתוף המלחמה,

 מם־. עלית •ולבסוף השונים •הפוליטיים
המדי החיים בימת על העבודה (גת
- ניים  <את במעט טשטשו אצה. כצי -

המפלגות. שבין־ הקודמים •הגבולות
 נשארו. •הפוליטיים המונחים אבל;

 נשתנתה. משמעותם :.כי אם בעינם,
 הנוכחי, ■המיניסטרים האש באלדוין,

 מי• אבל השמרנים,׳ מפלגת מנהיג הוא
•הפו ,׳השקפותיו בין להבחין. שירצה

ת'  של יאלו• ובין באלדיויי? שיל ליטיו
 •עתיד -הליבראלי, סטואל •הרברט סיר

 יותר •השמרני המנהיג ■אצל למצוא
הליבראל, אצל •מאשר' ליבראליזם

 ובין •הישמרנים בין •המבריל הקו
 העבודה מפלגת של השמאלי •האגף
 ■הדבר אבל יותר, בולט במובן, ׳ הוא,

 גדול ספק• •השמאלי. באגף רק אמור
 הרשמית העבודה מפלגת אם • הוא

 ממטבע •הרב-ה (שנות •מעיזה. היתה
 פני־ סוציאליות בשאלות השמרנים

 בשאלות ■,ופמןז ■ במה :•אחת ועל מיות
לידיה. 1̂עוב השלטון •היה לו חוץ,

 הש־ ;. והליבהאצים השמרנים ■ 'אמנם. .•
 אימה ל־פיל הבחירות, בעת תדלו,

 פוע־; ■ כי:?ממשלת • ולהוייח הצבור, ,על
 שלאי פורענות אנגליה .על? תביא לים

 והרים הב אבל אסון, ממש במזה, •תה ה
הספ סאותה ■אלו להכרזות התיחסו

המפ יתר דברי את קבלו :שבה:1קנות
את ־ הנחיל ברובו העם ואם לגות,

 אין. הדי באלדווין, • (•ממי׳שצת הנצחון
 הא<חךות, המפלגות מפגי פחד מתוך זה

•ממ להחליף• רצון שאין משוס אליא
 הבינלאומית. המכובה בעצם שלה

 -ביותר מרוצה היתה. (א אנגליה אמנם'
 ממשלת- אבל הקודמת, ־הממשלה מן

 התלהבות עוררה לא היא ̂גם. העבודה
אי הרברט וסיר• ד אל.ו מו  שלא־-חוא. ם

 הכוחות כל את (גייס המוכשר האדם
 הזמנית בעזרתו אפילו הציבראציים,

 החעגי־ נעם המעורר ג׳ורג׳, צויד של
בטחון. רגש צא ;אבל רבה נות

 הראדיקאציים ההוגים י״ל רצונם
 על. ת׳שאר־ .הצואומית: שהממשלה היה

*צהץ •תחת מועט. ברוב אבל כנה,
 — י סברו בך — חזקה אופוזיציה

ת ממשלה תהיה א  פרוגריסיבית מ
 זע(ים6־ טמש^ת מאשר • יותר• 'י 'הרבה

:■'■ 1 ־!■ •־' ■ קטן.■־ ׳בעצת״רוב

 — הסיעות שתי — ■ הפאשיסטים
 •מדוע? הבחירות. צמצחמת מחוץ עימדו

רושם •היה פוליטיות. קרנות מחוסר
 משלהם, מועמדים ־ ■הציגו צא הם בי

 להעביר בידם יעלה כי:■. קוו שצא מפגי
 •היה אוצי ואחד. ציר אפילו לפרלמנט

 הסיבה אבל ,הנימוקים •אחד זה גם
לפשי ■הגיעה שהמפלגה היא העיקרית

את מנחם מוסליי גמורה. רגל טת  ו

•הבחי לעת בי להם ומבטיח חסידיו
ת רות או  כל את מועמדיו יציפו הי

 ■אלא•■ זו ■אין עתה ■לעת אבל. המדינה,
רחוק. צעתיד . •מפוקפקת נבואה

השתת על :ויתרו מוסציי •אנשי אם• -
 כי מכאן להסיק אין. בבחירות פותם

האנטי • תעמולתם . אח י גם הפסיקו הס
 הרע •הכספי מצבם מפאת אבל שמית,

 את וצהרעיל גדולות צפעול ינצו צאי:
ת היהודים". ב״שאצת הבחירות אויו
מועמדים בי לציין, יש• זאת .לעומת
 (הכריז לעצמם צורך ראו רבים

 לפאשים־ ■מתנגדים הם •כי במפורש,
 הכיח . ברעיון .ותומכים ולנאצים ■ טים:

ליףןוףי§, הלאומי

 מף של להכרזתו חיה מיוחד ערך
 של חפוצינןיקח על צ׳מבדלין 'יוויל
באלדווין שחרי ׳־א״י, '■האי:הוא אחרי'

 בממשלה, ̂ ביותר ; ?:.הוזשובה: שיות;
 הש־ גם לו ■ויש הכספים,; כמיגיסטר

 חשובה •השמרנים. מפלגת על -רבה פעה
 הרשמית הודעתו, גם היא ביותר

 אטלי, •המאיזר ■של כאחת. והלבבית
 העמדה על העבודה, מפלגת בשם

 בארץ ■היהודי למפעל בהחלט החיובית
 ממפלגת ■ אחרים . מועמדים .ישראל.
 זה דוה הלך •הם? גס ד :ביטא •העבודה

 פאספילד •הלורד אפי(ו בי אומרים ̂ ויש
בתשובה. לחזור נוטה

 יהודים . 'מועמדים .וארבעה 'מארבעים
מפ על 26 נמנו ובמחוזות בלונדון'

 שמרנים 12 לעומת ■העבודה, לגת
 במספרים .1 ענין ■־ יש י ליבראלים. 6ו־

 היתד. ■צא ב(צ שבדרך מביון: אצה,
 על הרבה חביבה' העבודה: •מפלגת

 צלי- מטבעם נוטים היו הם ■היהודים.
באנ נתקבלה להם שהורות בחאלים,

 שנת־ הקרע אחרי האמאנציפציה. גליה
 ה״יהום בגלל: ■הליבראלית במפלגה •הוה

 אחד עבף ■גלארסטון, ייימי רול",
 ובכל חשמרנ״ס (מהנח הרוטשילדים

השנים ... •עד ,■היהודים נותרו זאת
 הליבראלית. למסורת נאמנים האחרונות•,

 •היהודים הימדינאים נדאח3 זזו כעת
..............שמאל. לצרי

ל; .־״טיימם" של ■המאמר  ;גרמניה ע
 •החד •בבל ;חזק ?;רושם עשה והיהודים

הד: לא של •ו-הן יהודים של• -ן נים,  י
 פרט־ןם נמסרו טורים •שני לאורך דים.

שני: ומאמר הקר" ״־פוגרום על  ראשי
 גס בגרמניה. ■היהודים למצב הוקדש?

 לנאצים לרצון אינם. הטון וגם ההובן
 גבולות: את יעבור זה גליון אם הוא וספק

 ה״טיימס"! של זה (גליון השלישי ■הרילך
 גר־: אבל המערבת.) בגרמניה. הוחרם

ע?הרשמית מניח ד  בי• היטב עכשיו ת
 :נ'גד :אכזריותה מעשי ימשכו עיר בל

 !5■א־נג־ 'מצד אליה היהם •היהודים■;::יהיה?
 • קר אבל • ועצור, מנומס אמנם ליה,

ד י ; '::.?;?;? ■■ ■;:?:!■;;?■; .ומחנכה
פה ■מודגשת זו• נקודה  במאמר .י

 זאת (עשות צורך היה •ה״טיימס״.
 מלהחוות פוסקת אינה .שגרמניה מביון
 לנצל ורוצה לאנגליה והגופה הן כווני

 לתג־ בדי הבינלאומית, התסבוכת את
י  תקיפותה־ ואת השפעתה את כי

 במפ<- רוצים הרייך שליט• .באירופה.
 חלשה איטליה כי ■האיטלקים, של תם
 ביחס מזימותיה את לסב( תובל לא

 אפילו מצדיקים הם כן על לאוסטריה.
 עד אצלם ישחית •חצאומים הבר את
 מבינה ■ ■'•אנגליה :צת. :מם1.בבחינת ■; כה

■ההתחםדות׳ לוט 'תחת החבוי' את :יפה־

 אשר. גאדווין, הידוע ו־עתונאי הזאת
 :?■חרבה'״ נדם ? הפרדאיטלקית לעמדתו;

■■הגר ההשפעה ■תגבורת מפני הפחד
 הדבר : את ■מדגיש באירופה, מנית
 צ׳רצ׳יל ווינסטון?; גם ״?מאמריו. ;•בבל

 את לו, המיוחדת .•בחריפות :הביע,
 ועל בכלל •הגרמנית .■הסכנה על דעתו
מא: בפרט, ודים יה בלפי'?•ה ; ; ■•העוול  מר ב

 .;את וזעזע מאגאזין״ ב״סטדנד שנדפס
?. הגרמנית. הדיפלומטיה .חוגי

 להודיע .'ה״טיימם" גם בא ו י ׳ועבש .•
 ;בי;;:;■'■:?בחשבה תטעה שצא לגרמניה,

 יחסי ■ חם טנומםים פוליטיים יחסים
 צא בי ?בכזפורש ■אומר העתו! ידידות.

ם ידידות יחסי לקיים יתכן ע  ארץ, '
 הצק נגד בזו בברוטאליות •הנוהגת

:??';:?;;■׳ 'מאובצוסיה.
 הראשי המיאמר תמצית .בעצם זוהי

 חוץ גם, צוין בו אשר ב״טיימם״,
 במדינה, אמון . צתת אין .בי •מזה,
 י מוברח :: והכספי הבצבצי: מצבה . •אשר

•אנטישמית. ■מפוליטיקה לסבול•
 צהשמע, ראוי ־•ח י זה פרט ז.ם
 עדיין גואש צא שאנט 'שהד״ר טב־ון

 ־ה; אנגל מאת הצואה לקבל מתקותו
א; 'תקות —  הנוכחים, בתנאים שו

ת:של;הערך •■ ששטרי בעת בו  ׳גרמניה חו
•■.■:.;■ בירידה־?מתמדת. • נמצאים י• הישנים


