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נרמזו ממת

אירופהמומחים
■טע־ •הגדולות,־■ וההמצאות ■הת־נליות

שות ידי שי  היו לא להתפאר, האנו
 עבודה של עקביות מסקנות ;תמיד

 ■אצא תכלית, לבל החוקרת ;:מתמדת
 מוצלח רעיון פרי קרובות לעתים

 דמיון בעל •מלומד סל במוחו שניעור
ם. בחיי קטנים ידי'•מאורעות על; ו  י

 הממשית שההגשמה יש ולהפך; יום,
 כך ידי על נכשלה גדודים רעיונות של

חשבונות׳ י את שיחשב ימיי■ נמצא . שלא
 לשמוש. לםגל: :;;;כדי •הנדדשים ■הר,בנה,• י,

 גם ברעיונות. המשובחים את .אפילו
וסבו מקרה. קרובות ?עתים דרוש ?זה

 מוצ־ ?מקרה זכינו ■בעת שדוקא רני,
 •בך כל •משונה ?זה והגורם בזה. ?.־
ה ז ו ?ה י נ ו ש״ב •יה ים •רב כי ששני, ו ח ש

 נ־ מסק את כשישמעו• תקנה ?ו !,דשא
 המטפלת הלאומים•י. חבר־ שועדת הי:

 •• הילבליים ן י עונש ■ח '•פרטי - כקביעת ■
ה ע? שחוטיוי■.:: טיי יי;??בון י:עומדת■ אי

יאידו לט׳* חבהב?י .• הבית • •;?בדק •?בנים אחת. בה '

1

 שה?ך מ?ומד, אותו אומר היה מה ;■■
המ את דאה אי?ו כבר, זה לעולמו

 הידיעות היום? וה?.אומי העו?מי שק
המדי רוב ש? הכ?כ?יות המקצועיות

 ואך בהרבה. בינתיים ע?ו ?א נאים
 רק ?א ביום הם* •מכריעים בן פי ע?

 המכסות ז בעני גם א?א מבם, בענין
ביותר. המורכבות

 ש?־ התחי? הימגן■״ מכסי ' תשיט עם .
 .הפוליטיקה, ע?. בדבר הנוגעים טון

 י'.מפגי דווקא' ונובר הולך. זה ושימון•
פי מומחה - המדינאי' איז רוב שע?•

 בדבר הנוגעים גם אמנם צרכי. כ?
 1אבי ה?אומי, ?משק מומחים אינם

 וט־ עצמם. בטובת היטב הם ;בקיאים
 בל־ דוב פי' ע? קשורה שטובתם ביון
 ■הדי והמכסות, המכסים עם .אמיץ שר

 זה, מאשר גדול יותר', תשש ;?הם אין
 •הללו ;התקניות בי. יבטלו אתת שפעם
להטי־ המאוחדת אירופה יבשת בתוך

באנגליה בחזות באספתבגולה

 חלום הוא אירועה ש? אחדותה
 שעד פי ע? אך אב? דנא. מקדמת:

 הנםיו־ ב? מחפיר כשלון נכשלו ׳•באן
 בם־ החלום מראות ■את להגשים נות

האמו בטלה לא מעולם הרי .ציאות,
 נסיונות ולאחר איר-ופה. כאחדות נה

וני חזרה העולם מלחמת ש? הדמים
 ובסיסמאות בצורות עוז, ביתר עורה

 אידו־ יבשת י יש? .;בפול-יטיקח :שונות: ׳:■
 ובאותה ״פאנאירופה״'׳ . 'בסיסמת פה,'

 שבה אירופי,:של.שיתוך־פעולה; 'תכנית
 אריסטיך חאחדונים •ימיו5 עדי טיפל;■;.

:;״;ל ך: ::•י '■:,:■׳'■-;׳: ־ י בריא!
אירו־ של היתר־ה ההתפלגות

הם־ מנקודת שצדקו "הכחיש,1 אין
וי,כל בי

מפ במה בשביל אחריו
 ;טובתם דרישת; נס;של•

 ■נורו' כמכס
 ריוה. אחרים ובשביל הפסד עלים

 יש?־ 'אומדים משקים: ?,בשב אפילו
 המגמות ׳יקומו;ע?'.;׳;ידי;׳תמיכת י •מים

 הפ־ י לכאורה ב? - קודם אירופה לאחור
 :.לאוכד •שמשקים 'בעוף קשיש, סדים

 '.מאליו, מובן ' 'ירויהו. אחדים יים
והניזוקים הדברים ישתוו זמן שלאחר

נניו-יווק העבוים המודם, אגודת
שנוסדה שנה 20 מלאו החורת ם,  מיו
 בניו-יורק העברים המורים ״אגודת

 של .ד,ר'אשונה. -ההסתדרות ;וסביבותיה״,'
 כנהוג, באמריקה. • היהודים - המודים

הזה, ׳החג את. לחוג ועד־יובצ, :נוסד
 ברי. נאמד: .הועד שהוציא; בכרוז. ..

 ההגוך של מצבו כי יודעים, שהבל. לנו,
 הזה בזמן . העברי ־ המורה ושל העברי
 אבל השלמות. מן מאד רחוק :עדיין
 ■המצב היה שנה וחמש עשרים לפני
 ס•־ 'וביה זקן יהודי .שבעתים. גדוע
 .־חגוךיהי־ סמל -אז• •הי־ .וחוטרא דוד

יי ; • ׳׳׳■י ;■ ;;׳ י ; י בא-מריקד,. .'־ודי
 .הר־. הקשיים .-את יודעים׳ הבל אמנם ;

שעמדו העצומים, והמכשולים בלם
 אגודת של דרכה■י על היום .עד ועומדים
הוגן ליחס ד,חנוך, לשפוד העברים

 אולם ■ חדשים; .•ולמוסדות:חגוך למורה ,
 .מאות על להראות בידנו'כעת• יש אם.

 •א ה •תעברי שהחנוך 'מאורגנים .פודים
 ימאות• כעת :לנו; יש אם ח*־ר,ב; ה:'וד';■יתיע

 הי־ ילדי מקבלים שבהם מוסדודדהנוך,
הב קמו:'לנוי■■; אם ;,עב־ חנוך היידים

מצוי ועסקני־יהנוך לחנוך ■חשובות רות
ח הרי — נים  לפי ורועה, סמר־ כל'ז

 חמורים :אגודת ׳,של עבודתה אמונתנו,
חעברים.

 בבוד7 ־ להוציא אומד• ועד־היובל•
 קר; לברוא היוביי"; ״ספד !מאורע

תערוכה :לסדר מורים; כשביל• לפנסיות.
לכנס והחנוך;• הלמוד. ספרי; כל של

ועיד־רפדגוגית/׳■;;;,בי■■:׳׳
: יהודית ; ^במושבה; אץ.נתת ך

 בא- .'לחקלאות • היהודית. •;• במושבה
• י'.ספר:: ■י■ (שעליה הייטסטאון מדיק־

לפני ;:ריבוצק״י י סופתו;.א.;■ נ,,הארץ";;

 אספת על מספד •ה״ניו־סטייטסמן״
 סום־ במחוז יכפר• שהתקיימה בהירות,

 הפרלמנט חבר •היו .הנואמים סיקם.
 כד־ נאם, ציד-־פרלמנט לורדים. ■. ושני
 .שהממשלה ואמר .המשמרים,' צירי .;רך,יי:

 בתים. עבוד־,:תבנה. יותר תתן הלאומית
/ חדשים:• בו  שזה פיפר, בנאומו ■הלורד ו

 בנראה, ששם, מגרמניה הזר עכשיו
היא גרמניה לדעתו, היטלד. אצל סעד

 הלאה מפדיע־־ם. הצרפתים רק מגיה?
 ובנימוס בך מהה הקהל הצרפתים!".

 בן אחרי ־נואמים..• לרביד• שמע ,רב
והקהל. המועמדים בין שיתה התהילה

 טע־ באסיפה. יו 'שה יפועלי־ם, האברים .
 תהיה מלחמה במלחמה, שרוצים גו,
 את ותעלה עבוד־ תספיק הבל, את

 כמובן ללחום? .צריך מי י המהירים.•-עם
:נגד תמיד 'חמה יל ה גלו נ א ם; י צרפת ה עם

 של 'תקרתם■ שהייתה •• מועטים)< ׳ימים
 תאמרי־ ושהממשלד! יהודיים• חייטים 1 איי.י י מי אבל• בשפע. יהי,נ~.-מפוצים

לפי נהת .אין .מא.ד; -בה תמכה קאית. |ף^ומע.ך צעת<ב; בר־• לפוי איך וידע•
יה.  שאחריה? ובתקופות

התנועה חסידי גם נרתעו כאן עד
 חהשובים החידוש־ם אחד כידוע,

 בית־הרושת בנין היה התבנית של
ימצאו שהמתיישבים במושבה, לבגדים  לחת־ ..הקושי בפני■ .ולוחמייה האירופית •1 תלאומץ :מדינות הקמת בעקבות פה,

^ כריתות ;:.ידי על הרשות  להגשמה מוכרחת • הבנה בעבודת • היל ן ף:ג .ןם׳■
ךג הצוךך •?!הרגשת י כרתה בעל מה ת. }. בד י לבדוק רעיונותיהם, של מעשית •1• -

הארצות של הכלכלי המבנה את יוק 1 היא אךץףן אירופית. :הברות
בניו־יורק הפקידים אגודת בין סבסוך | ט־ לקבוע כדי הבודדות !•האירופיות כי, להגשמה, ■הקושי ■את גם שהגבירה

ד* קמש, פירושה חדשה ■מדינה 'בל בדבר בדר־טסטאון החברים ואגודת 1 המעבר. בשעת שיקומו השנויים הם- 1 א
בית־החרושת. הנהלת ׳ של השיטות 1 נסיוגות יש ומאמרים 'ספרים בקצת | ם*נינ/ןמען חדשים וחוגים חדש מי

ו ןעךוי■ אבל כאלה. רפויים ך ןא מ ו ן לפי — הזאת •הקטנה המלחמה הדי ן, ן

ההק־ ש? ,המתה" ״בעונה עבודה בו
הוק שכבר לאחר עתה, אולם לאות.

 :חמתישב־ם ■בשביל • בתים ־!רבה מו
פרין •כמעט, ׳נגמר: בית־־הרושת נין י־ י

באמריקד! התרבותיים הזז״ס מ!
השנתית -האספה

 י ודק בניו־י ■ .׳.. נתקיימה :האלה בימים ;
ההב של •האדנעים השנתית האספה

להיסטוריה. האמריקאית היהודית רה.
 רוזנבאך, א. ד״ר החברה, : ■נשיא

 על קצרה סקירה נתן הפתיחה בנאום
במשך החברה של' '.ופעולתה תעודתה

•היהודים,. ש?. ומנהגים :;ם 4:״ ■: ,ע"י; :׳שנוסדה; מיום ;•,קיו׳מה שנות 3 אני־ עמה 'קשורה מדי• . רב ; "וזמן צדפת עלי־ יי שמפיצים תמה", ״יונה ממש
.ההסתדרוי־ת, מספר ורב הולך אדלר, •בודש .׳'שטדויס,׳•ד״ר אוסקאד נש־■' יא .:בציהות ::שלום,׳: ביחסי" ;גליה;״ שום נרחינות' לדאות .אין. רעות. רבות

או לחבריהן כאלה קורסים שמוסדות בי מעיר, הנואם קוהוט. אלכסנדר ה י איטליה, . על . א־ מל־ אך אבייו מעת ■ מחוסרי אין. מיליטאריזם, ;:יצל • סימן
אה־ ידי על שנוסדו .באליה שתומכות ההברה נתעשרד, הזה הזמן במשך חבר יעל •העונשין, פרשת על הבש, על דו ומד■ הא עבוד־, ם ו בשל ' צ־...להיות י

רים. היהו מתולדות חשובים ידוקומיטים• נוגע אינו זה ב^ באי־״ו — הלאומים, שואפת: י למה ״•ו גליד,.׳ אי: י .,.עם .דות י ■"ליד ו
הסי. אחת זו לעבודה נגשה .השגר, ־ חהב־ כי אמד, זה עם •באמריקה. דים 'וילל. בלל 'לסוסקם גר־ עם בידידות לחיות לא באמת —

 החישטיריח קורסים לפתוח״: עוימדת י.דד,
 רבעו[, להוציא גס ׳באמריקה, ה י ו־ יה

 את יהודים מלומדים' יפדפמי'■; :שביו׳;■
זה. במקצוע חקירותיהם

חדשה אפגה

אילה. עם מטיילת בפאריס גברת

̂■■׳:׳ בניו־יורק • . ״טאג" העתון דברי והעונשין צתת־ סד ; העד הכלכלי ■המשנר .אהלות; במו

י1״ ־' ' י י •0ם: י ״ י " , נ י ם'מ ו 1 י נ םו, הנ-־י כ א׳־י״ סננן! ייש לוי
ת של הנימוקים .את חזק •העולם, צות א -הו5 תרצה שלא הממשלה, בי רצינית, ץאב ׳בדבר הנוגעים" של ,.טענות ו

■האגודות, עם שלה הקשיים על סיך | בי' .מחושבים חשבונות הס העיקר 1 מקום י שבבל ־ •ובפרט ■הללו, :׳־הוגים
ומי פנים, ,משוא. ובלי הדעת - שוב ן את תמכם בהעלאת רואים ומקום

לעשותם? יכיל ן ףע •ביותר ■החרוך; :•הפועל •האמצעי :
מו שום: באמת נמצא לא עד,כאז ן. שתכד אלא' עוד יולא■ המשבד ;מצוקת י'

 יצדבד, .בלי עמוקה ידיעה : לו שיש. : .סד 1 המרי־ את הביאה :החליפין .שער בובת
;ובשי־ 'הארצות; בין הסחורות בחליפי 1 איכד של מכסות קביעת לידי .נות

;ואבספורט ;: .פורט;: ;  ידי : על •המתהווה; י האינטרסים דוד 1 הממשלות,.מטעם ;
; לחליפי; רב טבשול ,הוקם •כך ידי: ׳ועל איטליה, נגד העונשין; הזדמנות ךר3|

:' •הטבעיים. ;הקהודית •יק
ם במה הכריחה מה, | שוהחתי שנה ■<תמש שלשים י .',,לפני■ ד ;מארצות מומחי

 26 באנגליה, קילו 47 לעומת בפולין, 1 ■ידיעה עמה ה-מביאה לעבודה שונות 1 .•בפיזיקה, .גדול מלומד ; עם. .׳,••בגרמניה
 ת־ הי בפולין הסבון בת י תצר בצרפת. העונ־י| ועדת של אחד מומחה כזאת. ן דברנו ;בפוליטיקה. מאד שחתעניז

 יא,• קילו 11 לעומת לנפש, קילו 0,9 1 ״תפקי־ העתונאים: לאחד אמר שין ן מם־ בעיות .על, אחת הרצאה בנידון
ד ; ששמענוה ; פוליטיות .הריות ח בבלגיה; :8■ •באנגליה, 9 הברית, צות 1 לספל: •עלינו •כי למאד, עד קשה דגו | בי

 עניות מפני בא זה בל בדומיניה. 3 1 נגשו לא בכלל באן שעד בשאלות 1 מצךד ״אני לי: -:אמד ו.בוהנו י בשוך •
, צדק ז־ מומחה אליה!״. 1 יזהו !הפשי.1 המסחר בזבית בהחלט ־ ׳שבב■" לבך • גם הגורמת האוכלוסים: 1^
ש לידות מא־ | בעבודת..הוע־ בעצמו.'ב* :יודע שהוא. ן ברוד ביותר. ההשיוב תדבר .■;בשבי.לי לין/ל  ;מקרי ׳15 בפו

ת | א̂'׳ ש־ם עגיגים, על״ מרובד. ־זאת דד, | הארצות■;■;' ׳:בון/ ;הסחורות;■ ;.■;;??,■;״:שחלייפי; ת מי ל'  הולד< ש
 ,המנו־ המומחים רוב בשביל הרשים רק 1 תוצאת בי מעצוך,: בלי שיהיו ;צרייך;; ; יי:

ם היא . העבודה .של הטבעית ־ 'חהלוקה . םי  הלאו ' יחבר י ׳בועדות, היושבים |
ד/ הפני-''|;בהברה;■הם;;יב.ומבנה;;:: א.י:..נוגעום : ב ; הבל ;;;שתדוורים;■1^,;ב/':בזמ ;תםז'נה;יבהידה;י:;,?נל::לקבל:י
סמ■ .̂•אב גך^, היותר בזול נעשיתי׳ :;■׳■ באור־יש ש־ם מתקבלים .'ללינדון איפ | התקרבות . הראשונות;■של ־תוצאות• הלאו-מי.ים,י.| י המשקים של הכמוס• מי | י

 שתסתלק או את•.התכנית• שתשנה או
הענין. מכל לגמרי

׳ בפולין 1החייט רמת.
 :השבת והסבון הסובר תצרוכת

 האו של החיים לרמת יפה מרה 'לקנה
מציינים, פוילין עתוכי במדינה. לוסין

הסו תצרוכת הגיעה 1933 בשנת כי | לעצ־ כשהיא משמחת אינה שבודאי
קילו 9,8 של לשיעור נפש לבל בר

 למכר הודיע סארוקו, מושל פזנסו,
 צזת־ מאדוקו אנשי בי הצרפתית, סל־

 איטליה, על עונשים להטלת נגדים
 רבים נזקים להביא' הדבר עליו? שבן

לק־ איטליה יבולה, ■למעשה לאובלויסים.
 אליה ולשלחם. ■ ממארוק־ סחורות- בל

 אלא טאנג׳יר, החפשי האיזור דרך
זב בי היא, ־צרפתית הממשלה שדעת

 ארץ שהיא מארוקו, על להטיל יחיא אית | .
 :בעוגשין; ההשתתפות. :חובת את חסות,
די ,באמצעים, לאחוז צורך ויהי־ י

 פניי- #ת' דוב פי על המדרש ;ליבית
 והדבר ונשינ־!.• אנשים. הצעיר', הדורי
 יותר, ומאורגן שיטתי באיפן יעשה
 הצי לדור •הלמודים מותאמים שניתי,

 בעניינים מאד מועטה ■שידיעתו עיר',
 ליהו־ הקורסים גמרא. כגון החמורים

 בתג״ך, בעיקר הם .הצעירים■ דים
נדי־ העברית, בלשון ישראל, בתולדות

 תעו־ באמריקה, החשובות .תדדויותז.
;'־לא ■ הדתית,. היהדות לטובת בדת
צעיו•מ*.,:״ישרא :■:הםתררות ה־א:

שם: ילו קניה הצעיר" עראל

ן ■י:ה :׳■עלי

 החפ־ העיד. • ׳את.''טאנג'י,־ ::גם להבדיע
 לחלק רשמי באודה הנחשבת. שית,

 קשר. בל שתפסיק השולטן, ;ממדינתו.,ש?
איטליה. עם

בפאריס ו,־תעשי־ המסהר בהוגי
 עגין רגב* בללית דוה מו־ת שוררת

 יום־יום נשלחו. צרפת• עתוני העונשים.
 תהי דדך טון 18■ של בבמות לאיטליה

 להם ■ ■מגיחים אין ועבשיו מודאנו, נת
חנויות מאות שש לאיטליה.׳ להבנס

 וצרי־ יינות :וברות מ היו- ;ר •בלב ;בפאריס
• :מאיטליה.; הבאים מזון׳ ביי

בהודו גזנית הפל־וז נגד מחאה

 שנגלה ..חריט הומר פוך
 ../■באמריקה. היהודים:

 'הקלוב'..ר,יהירי -יעל. צת
 -- .קיש •פדופיסוד ריקה;

 הי״י רימאח בראשית • ים :־גרמני
;פנסילווגיר, דלנית •:;׳; ועוד.:

 תמהר: •ביום: . השנית בישיבה. י:י■
 יו ו;: ■;■מ רא פי ש ישראל ר;:- הול* ל; צר,

 ער :בוואשינגטון י: הקונגרס; של,
 העבדיב , הבתבים י :ואוסך ריינארד׳

 חיי על — ניומאן לואיס י הרב
 -אקשטיין■ דיר ;האמריקאי■ סול;

 ועוד הקודמת במאה שטרדאש
• • •- שונים. רים ' '

 •נבה־ הבהירות נתקיימו לאתרינה ;
 שעברה: בשנה ו שד אייה שוב דו

- .׳■■רוזנבאך .ר״ד■  ■פרופיסור׳ ..נשיא; י■ -
 ■■י ■פיליפסין :דורי גוטהייר, ריבארד

';,;.״ל■;; . . ישיאו סגני
לגדולים תודה תלמוד

 באמריקה יי• מתפשט ' תאחרו!; בזמו י י י
 שנהוץ בשם ׳בי ־רעיון, ויותי' ;.:י'.ותד.

 תש־ נ~וצ־ כן לקטנים, יהודי •׳תנוך
 : הזח הרעיון •למבוגרים. .יהודית . נרד,
 קיימות' היו־ ומעולם מאז חדש. אינו

 מד־ בית בבל. התודה. ללימוד,• חברות
ם.יושבים היו יהודי. .־ש הודי  .נין־ .י

 :ו־ ט ים מ ו,י . ת ו שבת ב ■י או ב; מנחה״למערי
 ביחידות. •או יתבודה׳ ולומדים ביים

 .כליל'•;עוד : נעלם י ־א באמריקה ,נם -׳-
 היום ;עוד הזה. היהודי, הנאה, המנהג

ם אי צ מו  האור־ של .בבתי־מדדשות י:אנו'
 בשעותיהם . יושבים יהודים תודובסים

 משניות, ' גמרא, ולומדים הפנויית
שהת •התנועה אולם ועוד. עי!־יעקב

 הורה להקנות האחרונות בשנים חילה
מה. י •דבר חידשה למבוגרים•
למשוך זו תנועה :מתכוונת ראשית,

בגי היהודים בין ,לנטוע ו בפעיל־ ;חא־־.
ו עי הד את.• ■ אמריקה ב ־צעירי הדור
ת הי הד היהדות של אידיאלים וד נות ע*

א/ ־ יש ה יי• : דת ירו .הנוע את ־הנך ו וי׳זי

זה ם :־וגי ־..■;היו; מס;יפ־ ־, • דיץ■ ר• הר־ י
ד ש ים בלמוד אןתצ.וחד דידסים מזמן באט־
אד■ זו: •הסתדרות בה הדהי, עוז; ב יז י י 1 ודים
לעניני מרכזי י ועד נוסד י־.: פעויית בני־
את ד!■? י: הזה הועד ישראל. ■חרבות• 1
ל:■מין התכניות את ■■:•■עבד; ם,' ■הקורםי ,־ד- ;׳.
אמצעים לספק ידאג גם■ ■ מודים; י פריה;;

־ הקורסים. • למען אפרים
חלקים בארבע־ שיאו: ר
הלמודים: ;תבנלית׳'י דקוג־

תולדות חגים, ..באט־
בפילוסופיה י קים מחק־

 מתיסדים הקורסים
העיר. של שונים

רגעיינו'
ם י י ט ו ז כ .א

קטנה,• ה39 בעיר ישנה
׳ . •-▼. ד...................* 1■ .■ ■.•■: ־ ׳ ׳ ״ י1: : ץ . ~ • ' • ׳> • . . ■

כךמיה. שכונת ב<ןןצה
ל-קיטנה, דומים חיים׳ ד :1-2. . •..•••״.•׳ •■—■ •■ ד •

נע, בננה עץ בדוח
:ד• . ׳■•: י , י •▼■׳ . ו י • ־ ■ ־ •־ד. ד

 .061-0 סוחו עוד שר קרוףו';

, . ־ השקןטה הערב -בשעת
סבתא יושבה הגזוזטרה על

. •1 . קר ז — ״.*•••־• ▼

ומביטה... ״ומביטה
: י י ־ ■ ׳ • ד * ״ 1 ז ־ . • ■ ■

ת בו א מ אמה, רבות ו
 חשבת. לא כמהן אשר

לה סועדת המשפחה
: ׳ ■ • ♦ * ־ ד ■ ■▼!•ד.••. • • ־ י /

טעים־טעים, והמרק ז . ד ■■.. * x ■י ■.׳ר■ י 7:

כלה בתבל כאלו • ־י \ . ׳.׳•־• •*•׳■ ׳,׳ י
גדולה אחת שלוה רק יש

• ־ ז : ; ;־־. ־ .׳ • ■דג ד י ■■

סימפטיים. ואנשים
ד . . י • • ך־־ •: • • • •י ד -

 גבהו לכל זקוף ועץ
— וצוחק מלמעלה צופה

ריק, ד&פק חדשות׳ אין
הו... הו — העיר אביב ותל ־••.▼״ •• .*• ■ד י • :•/׳•

^ ד,ךחק דךחק! מז
; כ א

נספרו הצנזורה
 הבד־ ספרד, בירת מאדדיד, בניי

 לאור ח־וצאים; .העתונים:את .׳לקינות זהב
 שנעשה מה לדעת כדי תשרה, בערי

 הרש־ הבחינה מ! מאדריד בי :ארץ,
 ?.מ:. דאגה של ״במצב עדיין היא .;זית

נה •על צנזורה היטל־ ולפייך מות",
 .כעש לאור יוצאים• במאדריד תונות.

 עו;.•־ קצת מהם ■יומיים, עתונים דים
ערב. ני

.להרי מתחילים ..הבוקר- עתוני £את י בנ^ו-יורק ביאליגן ■שה
מאי מאדדיד שי אני .כיי: , בשש, ז ■ר? פלשי: ■ | אשו פרץ שם׳ על■ ! הסופרים ודת אג

■ו־מאהריםי״לקוב, בלילות :שבת חדים ! הרבי• ■ העונה את פתתה יו,־,ז בניר
יה;••: שמאידע לפעמים יוצא ולפיבך מוק־ בתבנית .;■ תרבות נשפי ש? עיו;

מתפרס הלילה, במשך שקדח ,כעולם ביאליק. ליצירת דשה
ולוג־ יפאר■ם. עוד ב בבוקר רק ייד ::!מאדר תרגומו 1 .הופעת : לכבוד :;נערף.. שך .־׳נ־ .;

ווילינג־ ודד1* בהודו, למלך המשנה
 להפרד ,מהודו צאתו לפני רצה, טון,

 במשתה ״בייקולה" חק^יב מחברי
צ׳ימנלאלסיטאל־ .סיר ׳לכבודו. •שנערך

איג־ אוך ב״טיימם מכתב פרסם וואד

תה. או ת'' שו של לבו שימת י את עורר ו •שב דיה" | הדרושה הבנה עבודת• לע

 ביותר. מורכבות בעיות יוצר המגן
לה או להתקיך וכדי זאת להבין כדי

 צריך זזמכס להעלאת הזכות את ג!
המדי אין רוב פי שעל פרטים, •לדעת
כלל". בהם בקיאים נאים

̂.,״.■.:.6•■״, ■ 1 אירופה. ■מדינות״ ישל ומבסית בלבלית | באי- הסחורות בחליפי המעונינים' ■ ̂ו• ב.לות.יובים ם;; כחבר ׳•,ואפייר. .דהויים •י:•ין •י: ן ׳
הנימוקים על ■בהירות תקום סוך םוך1:זאת . בעבוד-ה העובדים ולפיכך רופה.

.ןכ בעד 1 חבר ולפיכך המסוגלים, האישים הם י ..ףק ^:ידן |;אן1 ׳טעד ד׳. ן *ים..ומדזמ-ים _: ת'א־׳ | חו ־ ,  1'י" מ ת ־
 בזמן בו עצמו, הכירך ואפילו תעודות;:!טדים, •על מבוססיט שאינם כוחים 1 -הבינלאו־ ..העבודה ולשבת הלאומים

י המובשרים. המוסדות הם הם טית כ אין אירופה. לעסקי מומחים לנו קמו | ו להבנס לחורים נותנים ו ד ו ה ב

 במצב ..באורחים ־אירופיים לקלובים
;יסת למלך .*צחמשנה יותר .רצוי בזר,
 ולא לכבודו, שנערך המשתה, מן לק

 דגל ;ונהיה';::דריסת; שלא .לבך; י יסבים
;׳'• זה. בקלוב' פ י ז־ ל־

̂^|ןי,יו. '״■' י • ̂י ׳■״־—,.,■■0̂6וזן

בפולין גדולה שביתה
.׳ו.באיי.ז:וד

;העל שלייזייח י :יתבת
:״״?!׳ ,שוביתים דו־מב־־־ובחי,

ש־מ־ מחא־ ת' בית ש ,׳'ים.
3 ם דורשי :פ פועלי ך ים.

כרה. ש הקטנת בלי לו,־ם

ה.; ■•מן׳ כבר הדבר ;להם נודע דון שיריי] ליל שווארץ
 האינטיליגנציר 'של גדול ' 'קהל: ביאליק.

 האול את •מלא בגיו־יודק::'־יהודית
הגדול.

אג#'ו11נשיאאדלי! וויליאט
 על אחדים. בדברים •הנשך א־ פתח

חד־ רשות את ונתן הגדול .משודדנו■■■׳
בנשךיו׳ מוקדו:*, א.ד.׳בו

זזה

נתנו : ,;::נימר, יו:״ך;::יוש.: ה
ועמדו ק ביאלי ; .־■־.ת לציד

י • י. מאת ה;נבור־ .של
■הל■״'. לק יק ביאל את :■רב

עלי י ספד פיסקי ■ •1דג׳אי
בא .יאליק י ;:; .'עם יו הות

 חשיבותו, ל
לק־ שוואדץ

 ניא־ משירי אחדים קרא שוואדץ. י
 דקיו־ נשמעו האירי. : בתרגומו ליק
 יבאי־ בעברית ביאליק משירי •מים
דיה.

וי . .. . • . ־ י . ■י*"

הבריטי הצי על לוידג׳ורג׳
 לויד קטרג הא־דונים; ־■מנאומיו באתר

המשמ טענות על רבה •בחריפות ,ג׳ורג
 ־ עדך. לו ואין נתיישן הבריטי שחצי רים

:לאנגליה  ,:דולות מלחמה, אניות ;' יש :
 ואניות־ . •לאיטליה משיש . ארבעה פי

ם, י י שנ ; ; פי ; . ץ; רו  צי יש לאנגלי־ מ
 .:ן:מ ל ו פיל א ■: חזק :;יותר ממשי ;.מלה־מתי ,

 זה צי .של ■והתותחים :■באמריקה, .הצי
 אי־ מדינה. בל מתותח* יותר נדולים׳

בנ ג׳ורג/ לויד הוא, אחרת, יריפח־

 ;הלאו הממשלה ולא ׳האלה, האניות את
 ״נלסון" ״הוד", — האניות שלוש מית,

 שלהן הגדולים התותחים עם — ו״רודניי"
 האיטלקי, הצי בל: עם להלחם מסוגלות

־ :'׳•ברע ?פ :ות פשר ;א לו: לתת בלי;  בתות־ י
 .'ובכן טוב, אינו י הזה'■ הצי :אם'•;,היו.
 מיליון• '400 הממשלה..עם עשתה כ־ה

 בבלל? חזיון ועל עליו שהוציאה ;לי״ש,■
א ■בל:,;זה  דעת את לגנוב כדי ־ק י

ד,: סייס — הבריות! ת לוי א ׳ ג ר ו ׳  ג
: .נאומי•;

יי הצהרים.: לאחד לאור היוצאים :ים

• בורחים כיצד
'בקאטאלוניה, ־מדר ממנהיגי ארבעה

 ;■בתי ידי על .ארוכים למאסךים י צנידונו ■
 השומרים. את הזמינו י הצבאיים, ,,׳י!

 הסול,ר לבית הדין מבית שהובילום:
 במסעדה. ערבית פת י אתם !אבול

 ישארוחד, החליטו, השלמרים צו־יבעת
 ולא •להם לא יזיקו לא יין וקצת סובה;

 למסעדה נננסה החבורה; ובל ; :אבירים,
 איל בנעימות, זמן־מה בילו ושם

 על ,התנפלו י■פתאום, קפצו האסירים
 להם' חבה שבו לרחוב, וברחו השומרים

 לעלות הצליחו שנים• אבטומוביל. נבר
;האחרים שנים; . אבל ולברוח,  ו נתפס ,

 לבית־ ■ והובאו ברחובות •ציד לאחר
נאסרו. השומרים' הפוחד.

 המשטר־ י ממפקח היו הנאסרים
בבארצלונה. בעבר

הגרמניות הגזירות מן
 חוקי פי על נוהגים, היו עד

 •פי־ על ולאסור לדין •לתבוע ■:ירנברג,
 שהזרז. •יהודים הגזע" ״חילי? סעיך
 בפדא:־ אב?. ת, ו י ד א צעירות . אחרי
 נאסר. בשוויינפורט העליונה י ■קרניה

 ב״חי" ,שנאשמו ה, י ד ו ה י ו י אהד אדי.
הגזע". לול

 יחרשו•־. הוחלט בי •לציין, •יש אגב, .
יה.׳־ אצל;יתולשרי: להוםיך אריות •'.ניש־ם

 ה,־־ בדצמבר ואחד כשלשים אם ;י-ים:
 הגי? (נמקים שנח 35 של ?.גיל עו
קודם).;שנקבע 4ל׳

גוטליב ־שלזם

!היהודים נל את לגרש
ת הבריונים. -הצעת' פלויו תנ ה  מנץ? ליהורם; השנאה - יהורם. על -•
ה קושיה ל ת ה. הדץ.במשפט פסק פרסום אחרי - בצדה. ו - גיוונ  האיך ־

האחרונה. הנשימה עד ביהודים מלחמה - בתשובה״. ״חוזרים הברונים
בפולין) המיוחד סופרנו (מאת

 האנטישמיות ;שגלי י 'הסיבה, י;;;;;<כזךן;:■;
 בלי אנשים ומקיפים פולין' 'את מציפים

; •פוליטיים?" ובוונים: :מפלנות. 'הבדל
 הקוראים ..לקהל פנה- זו •בשאלת־תם

 ״סלובה" העתון של העורבים ■אחד
 הסיעה של המבטא מכלי (אחד בווילנא
 יקבר עצמו ■הוא .שגם במדינה),. •;השלסית

 ועתון באנטישמיות פעם .לא .נהקל;•
 בווארשה 1נארודובי״ ״דז׳יניק :הבר-יונים

 ״גרודנה הקושיה: את לתרץ •ממהר
 הפולנית היאוכלוסיה בין. ■כי .הוכיחה,

 פלי־ של מצב שורר במדינה ,והיהודית
 אינה גרודנה כי להעיר, ״עלינו חמה.

 תקך; זח מלחמה .ומצב מן..הכלל יויצאת
בולח"... המדינה •את

ארד הדז׳יניק בזה. די אין אבל  נ
ד על . בהתקפה .■ ■יצא ,:■דובי' ה  י
 אפי־ טוצןאים אנו אין •שדוגמתה דים,

ב״רייך ׳היהודים בעתונות.של;:צודדי ל-ו׳

 הזה, היום עד שטענו לא השלישי".
 או שטרייבר של ; ה״שטירמר״ בי

 לגרש .ידרשו י ביאובאבטר" . ה״פלקישד
 אגוד בהיר בי\ם . היהודים כל את

 בדרי־ גרמניה. של י הבירה עיר. מברלין,
 היאנמי־ .: היום יצאו זו שת־בדיונים

במדינתנו. שמיים
 א •ב תיאבון ״ח .ומד: א הצרפתי; ■ המשל י, .

 של התיאבון. גם הסעודה״. בשעת
 התגבר במדינתנו האנדקים

 כמשפט הדין', ופסק האחרונים. בימים
 ברחוב מדכא רושם שעשה גרודנה,

 בחוגי; גדולה שמחה עורר היהודים,
 הנאשמים ■בל י למעש־ הלא חבדיוניס.

 אינם •והבריונים לחופש, ייצאו בגרודנה
 התיאבון, באי עם ■; כיוס, מסתפקים

האח בזמן שנעשו בלבד, בהתנפלויות
 — יומית•,. ייום כמעט ׳׳להופעה רון׳

פעו־ לעשות בדרישה יצאו ־ הבריונים

ה .לה חנ  ו,הפ־ היהודים נגד ושיטתית י
 דע־ ילפ תחיה, י ביותר המועיל־ עולה
 יאחר־ הבירה •י׳•מעיד היהודים יגירוש• תם:
 •והעיי־ ׳הערים־שאד של תורן יבוא• בך

 מנמקים והאנטישמיים שבמדינה. רות•
 ווארשתבהיא. כזה: באופן הצעתם את

 החוטים: מתרכזים כאן. הבירה. עיר
כו .•במדינה האוכלסיה של החיוניים

יהו 400.000 פלחמה ובמקרה לה;
 לעירי ממשי סכנה • וזים; - בווארשה • דים

 ה״דז׳יניק • מעיר ״פולאני הבירה.
 ;רחובות• :דרו העובר' ■ נארודובי"

 פחדי איזה חש בווארשה היהודי הגיטו
 •מל- שמבטיהם האנשים, •למראה טמיר

 מבני שאינו • למי .ושנאה קנאה אים
מעוררים היהודים הצעירים גזעם...
 י־,צ 'של תמונות אודה ;עובדי בעיני

 בולשביסטיות.' (צ׳קה) רזניצ׳ייי-קות
 של הראשונה ״הדרישה הימסקנא: מכאן

הקט להיות צריבה הפולנית המדיניות
 אי (אם במדינה היהודים מספר נת

והרחק בליל!) לגרשם עתה לעת אפשר
 האוכלופיה הבירה. מעיר השלימה תם

להו תובל לא לעצמה כשהיא הפולנית
 כלכלית, פעולה זה, דבר לפועל ציא

תס .לא היהודים, כלפי מכוון שהודה
 זה . בנידון להופיע השלטון • .•על פיק;

צריך הדבר. את ולהחיש באיניציאטיבה 1

מוואר־ היהודית האוכלסיה את להרחיק
̂ז ־■ י '■■■7;־.־,־ ,׳; ״ <<•!׳•־'/ ••-׳,; .• .• • .• ׳ •.•׳ ׳ . ... *♦,ז״ ׳•׳

 של הראשית הסיסמה עכשוו זוהי י
 ערף שעה •לפי ליחס אין האנטישמיים.•

 עצ־ להם גם • הבריונים,: לדרישת ממשי
 לפועל להוציא יוכלו לא כי ברור, מם
 לידם יקבלו. אם אך מזימותיהם, את
 שלא מה במדינה. הממשלה רסן את

 בידי גם -יעלה• לא היטלר בידי עלה
 מקש*. האנטישמיים מה? אלא האנדקים.

 הסתה פעולת החדשה בסיסמתם דים
 ודיינו סבנה.' לנו נשקפת ומכאן רהבה,

 בימים נחשול.ההתנפלויות:את נסקור אם
האחרונים:

 נופצו אובורניקי בעיירה \ג\:3 בזזבל
 המתנפלים היהודים. בחנויות שמשות

 במפגיע מהם ודרשו היהודים על איימו
 ובדוג־ לישנו. בערים העיר״. את שיעזבו

רוזי: ■נעלמים. ■ הדביקו קי  בלפ■ י הרם כ
 לבתי בריונים • פרצו בראוויץ היהודים.
 בולשי־ ״•יהודים, בקול: וצווןו היהודים

ם אדמתנו את עזבו ביקים, לכ או' צ  ו
 בדיוניים . פרצו •בצ׳רניאקוב■־• לרוסיה!״

 במה שמות. בהם ועשו היהודים לבתי
 הרחיקו עצמה בפוזן נפצעו. יהודים

 מאחד היהודית; התזמורת את המתנפלים
נופצו וואדזיסלב בעיירה הקפה. מבתי

 בוואנג־ יהודים. של בחנויות שמשות
 נשיא בבית אש הבריונים הציתו רוביץ

'■■:/;ב. גוטגולד. הקהלה

 ;נפצעו ;.';נובי-פיניו נעיר 'בגאליציח.•
 הובו בליוב בפוליטבניוו יהודים. שני

 ■ ;:ובמה נים, ו ■;ברי "י ע הודים הי ים הסטודנט
 שבקראקוי באוניברסיטה נפצעו. מהם
 הפגנה• האנטישמיים. הסטודנטים .ערכו

יהודים. הוכו שוב היהודים, נגד

 היחו־ האוכלוסיה׳ :.נושאת בזד, •במצב
 שתממש־ ומחכה, השלטון אל עיניה דית
 על להגן מכרעת פעולה איזו תעשה לה

 ההתנפלויות החזרת מפני• - היהודים
 ההולכת הבריונית, להסתה קץ ותשים..

*ליום. מיום' ומתגברת
 גרם, אשר גרודנח, •של פסק־הדין

 היו (כידוע, הבריונים לשיחרוד י למעשה,
 בימי הפרעות באירגון נאשמים הללו

 שנפלו היהודים, שני וברצח השבועות
 שאמרנו, כפי עשה, הפרעות!) בעת הלל

 היהודית האוכלוסיה על מדכא רושם
 לערעו־ הדין בית כי מקווים, במדינה.

 נת־ לעת־עתה זה. דין פסק יבדוק .דים
 בגרוד־ הדין ■פסק; של הניימוקום פרסמו

 וכראי הם, אופיניים אלה. נימוקום נה..
״הארץ": לקוראי אותם למסור

 אנו קוראים — ביוני״ 7ה־ ״ביום
 הלוויתו בגרודנה נערכה — בנימוקים

 בצאתו יהודים ע״י שנרצח ,.,קרושץ של
 הטרא- הגורמים מפאת המחולות. מאולם

 הל־ לכבודו נערכה קרושץ׳ למות גייס;.
 הרוח מצב כי מאליו, מובן חגיגית. ווי־

 ובראש אנשים, חבורת טתוה. היה בעיר.
הש הבריונים), פנסיוק'(ראש וראשונה

 את להסית בכדי זו כושר בשעת תמשו
 בעיר, פשטו הפורעים .ביהודים. ההמון
 מתו. מהם ושנים נפצעו יהודים הרבה

הנא כל השתתפו החקירה תוצאות לפי
 הם הראשיים .הנאשמים בפרעות. שמים

 ■וזימג־ •מרטינצ|וק קוזלובסקי, פנסיוק,
 היה; לא .כי יתכן, פנסיוק, - לולא .סקי.

 הסית הוא• • הפרעות. -לפרוץ אולי בא
תן בהמון  היו השאר לפורעיים. פקודות ונ

 להיות, ויבול פנסיוק בידי עדור כאי אולי
 מעשיהם, י על התחרטו כך ■ אחר בי;

ה; קשה למשוחררים בנוגע  להוכיח הי
 אמנם, היה, ז׳וקובסקי אשמתם. את

היהו ״הלאה וצווח: . הקברות בבית
 זו מקריאה אבל — פולין!" תחי דים!
 בפר־ השתתפות על ראיה .להוציא אין

 הביאו לא ין1ה פסק בקביעת עוה.
הצד שני נאומי את בהשבוין השופטים-

בבעלת התלמוד, בדבר הדיון ואת־ דים

להר בכלל היה כדאי לא ובו', היהודים
 הדבר המשפט, מסגרת את כך בל חיב
 נוצ־ של מסוים חלק מצד פשוט: הוא
 פני ליהודים. ביחס אי־רצון ניכר רים

לה מבלי בבך השתמשו וחבריו סיוק
 אין נוצרי שרצח יהודי בעוון כי בין,:

 הדין בית היהודים. בל את להאשים
 בנוגע קל.: .עונש לנאשמים ביחס הוציא

לעוב השופטים ; חבר לב• שם לפנסיוק
 וכי מקודם נענש לא הנאשם כי דה,

 מקווה, השופטים חבר באשמתו. הודה
 מל־ דרן כי סוך, פוך' יבין, פנסיוק כי

 זק;1י:לגרום עלולה׳' ביהודים. בזו חטה
 נ־ י הב בשטח ביהוד הפולנית, למדינה

;י';׳ י. ־ לאומי..."

 שנה "של למאסר פנסיוק נידון כידוע,
 וזיגרנסקי :מרטינצ׳וק וקוזלובסקי, אחת

 בקשת לפי אחד. כל חדשים לתשעה
 עתה לעת הנודונים שוחררו הפרקליטים

י. ■■ אחד. לכל זהוב מאה ש? בערבות

 כי וחבריו, פנסיוק ״יבינו" הבאמת
 היהודים בלפי במלחמה להשתמש אין

 ■חבר שצזקווה כפי■ — במעשי:אלמות?
.דאןנועיו, ..ל .גדודגה. ;;.של: ;;;ם י פט ו היש  א?ן .

 היומיומיים..מצדי־ החיים מן העובדות
מיות. הות הבר נם באו יתירה. אופטי

 של חבריהם לבטח . גרודנה, ש? יונים
 שבועות. מימי ה״גבורים" ושאר פנסיוק

 רה1ה,ת את מבינים -הם ,האיד והוכיחו;
 פסק פרסום שאחרי י בלילה • בתשובה.•

 יהודים, על ״נעלמים" י' התנפלו - הדין
 הרגיל הסדר לפי ובו׳,; •שמשות נפצו

הבריונים. של

 .פנסיוק הבריונים באש בדעת יומה
ת.בכדי שו  הוא. דרכו? את להיטיב לע

 האחרונים בדבריו. מזימותיו את גלה
 מעשי... . על ־ מתחרט ״אינני לשופטים:

 אמנם, בולשביקים. י הם כולם היהודים
 אני חושב כי היהודים, את אני שונא
 <זומי- מחמישים פולין. ׳לשונאי אותם
 יהודים. הם : 28 בולשביסטיים סרים

 סיצקיביץ■ את אוז/שקה, את קראתי
 שהתענינו פולנים, ■סופרים שאר וגם

 חמתם ועל אפם על חיהוידים, בבעית
 היהודים היהודים. את יותר עוד שנאתי

 ?חיות האפשרות את ממנו עושקים
האח נשימתי עד במדינרונו. ולהתפרנס

היהודים!" הלאה 'ביהודים. אלחם רונה
 את לגלות באמת קשה אלה בדברים
 יותר הרבה שהוא לפסק, הנימוקים

י הדין־״. משורת לפנים מאשר


