
? נכבשו, הגומני0 פינו את ?בל ומותח מולודטשנו '
קרוב בשני ראשים על פרוסיה המזרחית. - במשד יומיים יגיעו לגבול גרמניה. - שיחדור הבלטיקום

(ה.) םטאלין הודיע בפקודת-
היום על שם הגנראל טשרני-
הובסקי, שצבאות 'החזית 'הביא-

רוסית השלישית כ'בשו בהםתע־
ן רות טאנקים, רגלים ופרשים
! את העיר וצומת־הרכבות מ ו ־

ל ו ד ט ש נ ו. מעוז חשוב
של ההגנה הגריגזנית, החופף על

הדרכים לווילנה ולידה.
לכבוד כיבש' מולודטשנו הריעה אמש

מוסקבה, כ־2ו םילידים מ־ו'י! ר"ותחים,
(ח.) הודעת הלילה ־סובייטית אומרת' כי
עם כיבוש מולודטשנו שוחררו 150 מקומות
וזורגון, םלובודה, או־ :וספים, בהמ הערים כ

לינץ, ראקוב.
דרומית ל n י נ 0־ ק שוחררו עוד 100 מקו-
מות• מזרןדת למינסק הושלם חיסולם של
-( מחנות שר-ו- .שרידי הגרמנים המוקפים :••

נים.
בכיוון באואנונימע! שוחררו 511 מקומות

נוספים.
בא־זור ביצות הפר־שייט, דרומית־מערביה
למוזיר, שוחררו העיר ־.'ורוב' צומת הרכ-

בות סטארוסקי וצו־ «<: מקומות.
במשך היום הושמדו אב טאנקים והועלו

19 מטוסים של האוייב.
-,במשך 5 ביולי ערכו הילות הה-
זיה הקארילית קרבות תגופה וכבשו
את סאלמי ועוד כמה ישובים !דולייו

אחרים.
התעופה הסובייטית התקיפה את תחגות
הרכבת בבאראנוביטש, ליוה' ווילנה. נפגעו
רכבות צבאיות ומחסנים. פרצו הרבה דליקות

והתפוצצויות.
, 5 (ר,) ואנקאן הופר ה ב ק ס ו מ

כותב ־.
• הצבא האדום ממשיך בהתקדמות הבזק
שלו מערב־ לעבר פרוסיה המזרחית והימן
הגאלטי בשני ראשים. האחד מאיים עכשיו
על ווילנה' צומת מסילות ־ברול המוליכות
לקנ־גסברג ולווארשה, ועל דווינסק, צומת
מסילות הברזל הלאטבי כמכילה פמולנםק—
ריגה. הטור השני מתקדם לעבר באראנו־
ב־טש במסילת ,־,ברול מינסק—בר־סק ולע-

בד גרוד:,-,.
במשך 11 יום ההקדם הצבא האדום למע-
ל- מ־«ד2 ק"מ. שפעת טאנקים, תותחים
סובייטיים מתקדמת עתה לאורך הדרבים
המוליכות לברלין. החלוץ הסובייטי הגיע
לכדי 210 ק'ימ בלבד 'מהגבול הגרמני ממורח
לכובאלקי. אם ימשיכו הרוסים בקצב ההת-
קדמות של עכשיו, הר־ יניסו את הגרמ-
נים ב־אן. השעות? הכאות על פנ־ 150 הק"מ
האחרונים לפני גבול ה"דייד". הצבא האדום

הולך ומבתר את החילות הגרמניים ממע־
רב למינסק ויחידות גרמניות אין מספר !ל-
כדו במרחק 30 עד 80 ק''מ מאהורי החזית

העיקרית.
: "הצבא האדום "פראבדה" כותב היום
מכין מהלומות אדירות עוד יותר ומבטיח,
ב־ לא ייארכו הימים וליטה, אםטוניה ולאט־

ביה יקדמו את פני הצבא האדום".
להודעה הגרמנית

, 5 ;ר.) כתב סוכנות המודי- ן ו ד נ ו ל
עין הגרמנית מוסר' כי טאנקים סובייטיים
פרצו אל העיר סמורגון במסילת הברזל
מינסק—ווילנה, במרחק 0א ק"מ מדדום־מז־

רה לווילנה.
/ח.) הרוסים עומדים 22 קילומטר מגבול

לאטביה.
ש צ ו ק ד, ו ל ס, 5 ור-ו כתב "אפ־

טונבלאדיט" בברלין הודיע היום : ',האובלו־
סיד, האזרחית הוצאה מווילנה ומדווינסק וב-
ברלין אין שום סימנים לכך, כי הגרמנים

חושבי םלהתייצכ למערכה נגד (־'רוסים".

ההודעה 'הגרמנית
בענין מקרבות בחזית ממזרה אומרת
ההודעה הגרמנית: "בגזרה הדרומית
של מזית ממזרת פונתה העיר קובל
בהתאם לתבנית בלי שום ולהץ מצד
האויב, בגזרה המרכזית נמשכים קר-
בות מרים 'כאזור באראנוביטש ומולו־
מוסיפים צב־ דטשנו. מדרום למינסק.
אותינו'להסוג תוך כדי קרבות. ?מצפון־
מערב לווילנה מתחוללים קרבות כב-

דים עם סורי מחץ סובייטיים",

בנוומאנדה נמשכת ההתקדמות ?
התקפות־הנגד של הגרמנים נהדפות

מיפקדת צבא הפלישה, 5 (ר.) מו-
דעת הלילה אומרת, כי צבאות הב-
רית הוסיפו להתקדם, עיקר ההתקד-
מות היה בגזרת החוף. סאן־גיקולה־
דה־פיאר־פון ולאפמאגיל שותררו וכ-
מה יחידות מתקרבות עתה ללה־היי-

די־פיאי.
.האזור קאן עורך האויב התקפות־
נגד נמרצות, אר עמדתנו בקאדפיקת
נש.י*רה איתנה. ממשך הלילה התקי-
פו מטוסי מיפקדת החופים ריכוזי סי-
רות טורפאדו ואניות אמרות בדיאפ

וגי אואלין.
לונדון 5 (ר.} הצבא הקאנאדי הדף

3 התקפות נגד גרמניות באזור קאר־
פיקה וכל עמדותיהם גשארו שלימות.
אייזנהאואר ביקר בנורמאנדיה
לונדון ל (ר.) המפקד העליון של
צבאות הפלישה' י גיניראל אייזנהאואר,
חזר היום ולמושב מפקדתו באנגליה,
אחרי שביקר במשך 5 ימים את צבאו-

ורמאנדיה. תיו בחזית ג
?מלבד התייעצויות חשובות עם גי־
ניראל מונטגומרי, לויטגאגט גיניראל
כואדלי ומפקדים אהרים, עשה גיניראל
אייזגהאואר גם שגי סיוריס •מאחורי

הקווים הגרמניים•

הודעת הלורד קרופט לשאילת ת הלורד םטראבולג'י. ?— מאה אלף יהודים מובנים להצטרף. — ושוכ "קשיים"..
, (פאלקור). — ן ו ד נ ו ל
לורד םטראבולג'י הגיש היום
בבית-הלורדים שאילתה אל
הממשלה בדבר:הקמת צבא יהו-

די-ם.
לורד פטראבולג'י שאל, אם ידוע
לממשלה, שמדיגאים ואירגומם מק--
צועיים באמריקה וכן הפרלאמגט הב-
ריטי תומכים בהצעה, בי, גוסף על
מיליון היהודים המשרתים כבר בכו־
חות המזויימם של האומות המאוחדות,
תינתנה אפשרויות להקמת צבא יהזדי
בפיקוד בריטי או של האומות המאו־
הדוח, שילהם בכל שדה קרב, כפי
שיידרש ושיהיה- מורכב ממתנדבים
שעליהם לא חל כיום ש־ות חובה צב-
פליטים ממוסרי־אזרחות א/ בגון: '
ויהודים ארצישראליים ובן ממתגדבים'
מארצות מיטראליות ומשטחים ששוח-

ררו מידי האוייב. לורד סטראבולג'י
טען, כי למטרה זו אפשר להשיג מאד.
אלף יהודים בארצות שונות, דבר שיע-
לו חשיבות עצומה מבחינת בוהות הא-
דם בשביל האומות המאוחדות. הוא
הזכיר את הצעת ווייצמאן לטשמבר־
ליין בפרוץ המלחמה בדבר גיוס היה-
דות לשם מלחמה באוייב המשותף:
.אז •את ההצעה כטענה .הממשלה.דחתד,
שלא היה לה ציוד בשביל צבא יהודי
— טענה שאין מקום לה היום. בהמשך
השאילתה הרים לורד סטראבולג'י? על
גס את השתתפות הגבורה של היהו-
דים בצבא האדזם, את הצטיינותם של
גנראלים יהודים בנצחון האחרון של
הצבא הסובייטי במיגסק, את שרותו
של הבריגאדיר קיש בצבא הבריטי,
את הצטיינותם של החיילים היהודים
בארץ־ישראל ושל היהודים המשר-
תים בצבא המארשאל טיטו. הוא ציין,
כי אימ מבקש את העברתם של יהו־

..יגעים גם להצעה זו. ואירגון הטיבה
כזו היה דורש חדשים רבים והיה מפ־
: לפיכך גם הצ- ריע לפעולות אמרות

עה זו אינה מעשית. ,'

"אם אירגון חטיבה יהודית
מיוחדת קטנה יותר, בריגדה או
"ברי־גייד גרופ"־ 'הוא 'דבר־"מע־
היוק, אך שי, אינני יכול לומר
האפשרות נידונה כעת בתשו-
מת לב ערה ביותר" — הצהיר

לורד קרופט.'
לורד סטראבולג'י לקח את שאיל־
תתו בחזרה ואמר: "אם אין די יהו־
דים להקמת עשר דיביזיות" מדוע לא
יהיה בכ"ז ליהודים כח צבאי משלהם'"'
הוא הקל בערך הקושי הכרוך בשאלת
השפה בצבא יהודי- כפי שטען לורד
קרופט. וציין. כי רוב היהודים מבינים

אידיש.
לוויכוח בית־הלורדים על שאלת
הקמת צבא יהודי על דגלו יש להד

סיף (לפי סט''א):
לורד מלטשט אמר, שהיהודים בכל
תפוצות העולם רוצים להשתתף בקי
רבות ממש. אלה המשרתים כעת בא־
רץ־ישראל ובלדב מרגישים שהם מבזי
בזים את הזמן בתפקידי־שמירד' מפ־
ני שאין מרשים להם להשתתף במל־
המד, ממש. הרגשתם היא שלא ניתן

להם מה שציפו וביקשו.
בשם הממשלה הכריז לורד. קרופט
בתשובתו: הייגו מקדמים בברכה

(סוף בעמוד אחרון)

דים אלה המשרתים כבר אלא הקמת
צבא יהודי מסף.

גם לורד מלטשט פנה בשאילתה.
הוא צמצם את היקף שאלתו והדגיש
'את הצעות הסוכנות היהודית שחזרו
ומשנו בדבר הקמת בריגאדה יהודית
שתהיה מושתתת על הגדודים היהו-
דיים שברגימגט הארצישראלי, ד'ממל,־
אים עכשיו תפקידי ?^-",ךך, בארץ־י־ויף"
ראל ובלוב, אבל משתוקקים לשרת

בהזית.
סגן מיניסטר המלחמה, לורד קרופט,
הצביע בתשובתו לשואלים על ד""אי־
מעשיות" של ההצעה בדבר הקמת צבא
יהודי והסתמך בטענתו זו על עובדות
ומספרים שונים. אשר לבקשת לורד
מלטשט בדבר הרחבת הרגימגט האר-
צישראלי כדי דיביזיה יהודית. שתקה
הלק פעיל בפעולות נגד זךאוייב, אמר
לורד קרופט' כי אותם הקשיים שהצ-
ביע עליהם בקשר לשאלת צבא יהודי.

1.715.000 יהודים הושמדו נמשו שנתיים
«הני,'ת השמדה בלבד. - סו'בום מהריד מפי איו־גוני־ם ניצ-־יים ̂'ני ב

ב י ו - י ו ר ק. 5 (םט"א). _
למעלה ממיליון ו־715.000 יהו-
דים הושמדו 'בחדרי גאזים וזה
בתוך שני מחנות השמדה —
מוזנה בירקנאו ואוישיביץ בש-
לזיה העליונה החל מאפריל

19-12 עד אפריל 1944 ־-
סך הכל מחריד זה פורסם היום ב"ניו־
'ירק־טיימס" בשם שתי הסחדרויותיסייע לא־
יהודיות, שאחת מהן היא וועדת הפליטים
הנוצרית האייקומנית והשניה הוועד לסיוע
פליטים בציריך, ואחרי הקירה ודרישה מצדם.
בין ההרוגים במשך השנתיים בתוך 2
המחנות השמדה אלה מונים : 900.000 יהו'
: 100.000 מהולאגד: 45-000 דים מפולין
מירן: 130.000 מצרפת: 50.000 מבלגיה ,•
; 30.000 מביהם מורביה 60.0004 מגרמניה

ואוסטריה : 30.000 מסלובאקיה : 31111.000
יהודים ורימ שהוגלו למחנות שונים בפולי;

והוצאו משם להורג.
סך הכל איום זה אינו כולל את יהודי
הונגאריה שמאז ־־6 באפריל :משך גירושם
למחנוה בירקנאו. הדין וחשבון של שתי
הסתדרויות אלה מציין שהחלק השלישי
מ־400.000 היהודים שגורשו מהונגאריה נט-

בחו או מתו בדרך לשתיה העליונה.

ערמת התליינים
ן, 5 (מט"א). על השמדת שליש ל ו גיד ו 
מ־12.000 יהודים שהועברו ממחנות טריזיינ'
שטארמ לאושווינצים מודיע "רובוטגיק" הח־

שאי מן המחתרת הפולנית פרטים אלה :
כשהובאו לאושווינצים שני ""מטענ־" היהו'
דים — בל אהד בן 6000 — מן המבצר
טרזין בשנה שעבדה התנהגו ע מהם י הנאצים
בחסד חשוד לכתחילה. הרשו להם להישאר
במחנה יחד עם בני־משפחתם, לא כפו עלי־

ד.ם בל עבודה ואפילו רופאים ואחיות מטפ
:יוה משלהם הותרו להם. אולם אחד־ כמה
שבועות :הקבלה באושווינציט פקודה מבר־
דין לפנות מקום במחנה בשביל גולים חד־
שים מאירופה המערבית ואז ־ומהי מיד
בגאז' רעל 800! ־הודים ואתם רופאים, אח-
יות מטפלות וילדים. השלטונות הנאציים עשו
את כל המאמצים שמעש־־הטבח לא "ודע
להמוני היהוד־ט הנותרים בטרזין. ולא עוד,
אלא שלפני ההוצאה להורג נדרשו הקרבנות

(הסוף בעמוד האחרון

חג לביה"ס? "תחכמתי" בחדרה
חנוכת הכנין הנופך — .לא ־יארבו הימיים י - והחינוך הנאמן
לקרשי ישראל יהיה נהלת ד'רופ ולא הלקח המיעוט — מברכתו של

הרב מאיר ברלין
אווירה של שמחת מצווה שררה אור
ליום ב' בהצר בית הספר "תהכמוני"
בהדרה — לרגלי חגיגת חנוכת הא-
גף הנוסף לבנין בית הספר, שהוקם
בעזרת ההורים והציבור הדתי במו־

שבה.
מטובי' הציבור הדתי ונאמני החי-
נוך ה"מורחי הסבו ליד שולחנות ערו-
, כפת השמים ושמעו בשמחה כים תהת
את פרשת הקמת בית הספר שמלאו

לו 13 שנה לקיומו.
• .תיווסד זכרונות מאלפים מראשית
המוסד הצלה בדבריו הפותח, עסקו

בית הספר מר ה. ד. פיקרש. ראשון
למברכים היה הרב דמתא, רי"ד כהן.
בשם המועצה המקומית בירך יו"ר

המועצה ה' מאירסון.
בתשואות רבות .נתקבל מכתבו של
הרב מאיר ברלין, שבגלל מהלתו נע־
דר מהחגיגה. במכתב הברכה הביע
הרב ברלין משאלתו — משאלת היה־
דות הדתית — שלא יארכו הימים
שבארצנו בכלל ובהדרה בפרט יהיה
ההימך הגאמן לקדשי ישראל נמלת

הרוב ולא חלקת המיעוט".
(הסוף בעמוד האחרון

הוחלפו 910 עצורים גרמניים מא"י
, 5 (ר.) סוכנות המודיעין• ן ו ד נ ו ל
הגרמנית מסרה היום. כי עומדים לה־
תליףבאיםטאנבול 910 עצוירים גדמג־
יים אזרחיים מארץ־ישראל כנגד או-
תו מספר עצורים בריטיים אזרחיים

מגרמגיה.
הסוכנות ציטטה מברק מאגקאדר.
'צבו נאמר, כי אור ליום ג' עברו הע־

,יורים הגדמגלים את גבול סוריה—
טורקיה, בעוד שהבריטים הצו את
גבול בולגאריה־טורקיה. הידיעה מו־
:ויפה, כי השלטונות הטורקיים מפקהים

על החילופים.
— הצירות הצרפתית בבריטניה
הודיעה על גיוס האזרחים הצרפתיים

בבריטניה.

דואר לפול•!
המשוחררת
נודע דנו, כי מנהל הדואר באר•; המציא
למשרדי הדואר רשימה של כמה עיירות
בשטחי פולין ששוחרו על ידי הצבא האדום
ושלשם אפשר לשלוח מכתבים ומברקים י על

אחריות השולח.

8 קמ. מארצו, 20 מלינורנו
מפקדת צבא הברית ביס התיכון
5 ;ד.). מיל החלוץ של מממנה השמי-
ני נמצא עתה במרהק פמומ מ־8 ק"מ

מאראצו.
;ה.) צבא ה"בריד?" עומד 20 קילומטר מלי־
בורנו. קםלרינג מטיל תגבורת שריונים לה-
א?•.־ את ההסתערות על אנקונה ועל ליבור־

נו.
גלגל .החוזר...

(ח.) מיניסטר המלחמה האמריקאני מטימ־
סון הגיע מניאפולי לרומי ומעל גזוזטרה
"פאלאצו וונציה" — ארמונו של מוסוליני
— קיןנל מסקר צבאי לכבוד חג העצמאות

האמריקאנית,

הפצצת "הלוך וחזור"מבריטניה לרוסיה
מפקדת צבא הפלישה 5 (ר.) מפצי-
צים כבדים של מיל האוויר השמיני
שיצאו מבריטגיד, כ־ 21 ביומ כמת-
קפה ראשונה "מלוך ומזור" בין ברי־
טגיד ורוסימ, מזרו היום לאנגליה
מאיטליה, וסיימו בכך את פעולת ההר־
עשר, "מלוך. ומזור" הראשונה שנערכה
גר3 פימת. ד'ת"ליי לאי.ר.ך._כל,,הדרך
. ידי? אותת טיי- בת H אלף הק"מ על
סת של מטוסי "מוסטאגג" מרהיקי טוס.
בדרכם לריסיה התקיפו המפציצים
מפעל נפט בהולאנד, במרחק 80 ק'י'מ

מדרום לברלין. מרוסיה טסו לאיטליה
והתקיפו בדרבם בית זיקוק לנפש
בדרוהוביטש שבגאליציה. הבוקר הפ-
ליגו 'מאיטליה והתקיפו את צומת מסי־
לות הברזל באזיה סמור למונפליה
שבדרום צרפת' וחזרו אתרי כך לאיים

הבריטיים,
...5 .(ר.) אמש ..ערכו י מפציצים ,ל ו, נ ד ו ן..,
בריטיים ההקפה כבדה על מתקני. פצצות
מעופפות בצפון צרפת. מטוסי "מוסקיטו"
התקיפו מפעל נפט סינטיהי בחבל הרוהר.

אידן: ספרד אין לה יד בעני! ה"תבוטיס"
, 5 (ר.) היום אחר־הצהרים אמר ן ו ד נ ו ל
אידן בבית הנבחרים, כי הוא נוכח לדעת,
שהידיעות האומרות' פי ממשלת ספרד עורה
לגרמניה בהרשותה לה לבחון חמרי נפץ
ומצופים בלי טייסים בפאמפלונה — 'נטולות
כל יסוד. הציר הספרדי הודיע לו לפי הור־
אור. הממשלה הספרדית, כי ידיעות אלה
כוזבות בהחלט. בעיציר הפועלים שינווליאמר,
כי מאחר שהידיעות באו ממוסקבה מן הר-
או- שאידן ־פגה לממשלה הסובייטית כרי
לקבוע, אם 'יש לה הוכחות לטענה זו, השיב

אנו יודעים . אירן: "הנני משוכנע בהחלמ, כי
יותר על ענין זה מהממשלה הסובייטית".
בחשובה ?ל שאלה נוספת אמר אידן: "אין
בידי כל ספק, כי נוכח יחסי הידידות הקיי-
מים בין הממשלה הסובייטית ובינינו, היתד,
הממשלה הסובייטית מספרת לגו ברצון על

כך, אילו ,ייחסה לדבר חשיבות".
דדים אנגליה 5 (ר.) אמש והיום
הופיעו 'שיב מטיסים בלי טייסים כשמי

דרום אנגליה,

הפועל"המזרהי מוחה נגד י. גועבוימ
במכתב למר ד. בן־גודיון-יו"ר הנ-
' בן־צבי יו"ר הלת הסוכגות ומר י.
הנהלת הוועד הלאומי. הביע הוועד
הפועל של הפועל המזרחי את מחאתו
הנמרצת גגד התנהגותו של מר י.'
גרינבוים, יו"ר וועדת ההצלה שהור-
כבה על ידי שגי המוסדות הג"ל, שסי-
רב לקבל את הרב הראשי הראשון
לציון, בענייני הצלה. גוסף לפגיעה
הגסה בכבוד הרב הראשי — מצ־
מציין המכתב — יש בסירוב זה גם
משום אי מילוי תפקידו, ביו"ר וועד
ההצלה' המהייב אותו יחם הוגן לבל
אדם ובפרט לרב ראשי. התנהגות זו
של מר גריגבוים היא בניגוד למקובל

בכל מברה מתוקגת.
בסוף המכתב מובעת התביעה לפייס

את כבוד הרב הראשי.
"הבוקר" מודיע:

50 גבאי בתי כגסת' המיצגים צבור
מתפללים של 200 איש ממעיד העתיקה
החדשה, ־בירושלים, ערכו כנוס מחאה
בביתי הכנסת "מגהת יצחק", לרגל
הפגיעה המעליבה בכבוד מרב מראשי
עוזיאל: הבנום הביע את מחאתו הגמ־
רצת נגד עד י. גרינבוים, שבהוד ירד
ועדת ההצלה של הישוב העברי הר-
היב עוז בנפשו לפגוע בכבוד הראשון
לציון שהוא כבוד כלל ד'ישוב? מרא־
של"צ לא בא אל מר גריגבוים •בפגיה
אישית' או פענינים של אינטרסים

פרטיים, אלא בעמן צבירי כהצלת
מולכים למות"...•

'משלממ מבין הגבאים נתקכלד.
בסוכנות היהודית •על ידיי הרב פישמאן !
ותבעה 'במפגיע כי יו"ר 'ועדת ההצלה
מר י. גריגבוים יתפטר מתפקידו זה,
או יבקש סליהה מכבוד הראשל"צ
בפומבי. הרב פישמאן שמע את תבי-
עת ממשלחת ומציע לד, לשלות לסוב-
בות היהודית תזכיר בכתב, שבו תובע
מתאתם ותביעתם. לפי מצעתו של הרב
פישמאו תפגשי ממשלתת עם יו"ד מנ-
מלית הסוכגות היהודית, מר דוד כן־
גוריו'ן ותגיש לו תזכיר מהאה על.בד.

הספרדים לענין גרינבוים
הועד הפועל לעדת הספרדים בירד
ושלים, בישיבתו מיום שלישי זמ' דן
?בכובד ראש כדבר עלבונו של כבוד
מרב הראשי לא"י הראשל''צ עוזיאל,
מצד י• גרינבוים, יריד ועד ממצלמ,
בסרבו לקבל אותו בראש מש,לחת
צבורית ?בעניני הצלת ימודי מבאלקאן'
כיון שיו"ר ? הנהלת הסוכנות יקבל
משלחת מודמבת מהנציגות הספרדית
הארצית וחברי הרבנות מראשיה לא"י•
כיום ט"ו בתמוז מתבקש הצבור הס-
פרדי לארגוניו ולמוסדומיו !לתמנע
— מחאות' משלחות . מפעולות חלקיות

מפגני ת וכדומה.

.תורה ועבודה" " הפועל המזרחי ו י רשימת
אספות י והרצאות .ב!ע־בח

ביום ששי ובשבת י"ז בתמוז יתקיימו
: האסיפות וההרצאות דלקמן

: ביום ששי, מסיבת אוהדים בירושלים
בבית הדייר מ, מרגלית : בשבת — נאומים
ב־20 בתי כנסת (פרטים בכרוניקה של "ירו-

שלים" מיום ששי).
נתל־אביב : נאומים בבתי כנסת (פרטים

של "תל אביב" מיום ששי). בכרוניקה .
חיפה : בשבת יעשה בחיפה ש. ז, שרגאי
(פרט-ס —י בכרוניקה של "חיפה" מיום

ששי).
י פתח־חקור.: במוצאי שבת אסיפת חברים

בהשתתפות ישעיה ברנשטין.
בי"ברד,: כשבת ביב אחד'''צ ינאמו הרב

כ. פ. טכודש ונ, תגיד בבית הכנסת.

ברמת־יצזזק: בשבת ב־5 אחה"צ ינאום
פילץ בבית הבגםת ברמת יצזזק. . הרב י.

: כמוצאיי''שבת, בדירת הס- בראשו! לצ:ון
ניף, אסיפת חברים בהשתתפות י א. קסטנ־

בוים.
כפר פינס : כשבת יעשו בכפר נ. גרדי

ומ. צ. נדיר,.
שבי ציו! : בשבת יעשה במקום ד"ר רוט-

שילד.
כרמר : בשבת לפנות ערב, ירצה מ. צ.

נריה בבית הכנסת.
כפר עציו!..־ בשבת ירצה א. בויאר על

"המערכה •*,ציונית והיישובית".
: בשבת ירצה בביר. הכנסת פרדם־חנה

לפני קריאת התורה מ. צ. נריה.
קביצת 'בנר': בשבת ירצה ד. אינטדיליגא

טור י על: "הפועל הדתי במערכה",

"יש צורך בעצבים חזקים"
מגרמנית מודיעמ מיום, כי תיט!לר נאם ילונדון 5 (ר.} סוכנות המודיעין
בפני אישים השובים של מעשימ מנ־
שק וייצור המלחמה מגרמני אמרי
ממיעצומ שנקראה על ידי מיניסטר
התחמושת אלבטר שפר. היטלר אמר:
"אין להעריר את ממלחמה הזאת כמ־
מלך המאורעות יום־יומ, במסגרת של
מלחממ בעלמ ממדים עולמיים ומים־
טוריים כבירים כל כך' אין חשיבות
מכרעת להצלחה או למפלח זמנית.
כמערכת• גורל זו מגדולה ביותר בדב־
רי ימי האומה הגרמנית יש לכל אחד
רק. תפקיד אהד —־ ולהלחם ולפעול

למען הנצחון בלי רתיעה.
ברי לי, כי דרושים כוח עצבים
וכוח רצון עצום כדי למתגבד על

ימים קשים כגון אלד,. מאומנם יכול
למאמין מישהו' כי מנמגמ כמו מגר-
מנית, שזכתמ לנמול מצלחה אחר הצ־
!למוז במשך שנים כת רבות, תוכל
למבשל עכשיו ן ממשובמ מיא: לא.
אנו נתגבר על מימים מקשים מאלמ
וםופנו שמצה במלמממ. מלתמה זו
אמת מלחמת ממיילים כלבד. בראש
וראשונה היא מלמממ מטכנאים, במשך
ממלחמה מצלימו אויבינו להדביק את
מגרמנים בשטמים רבים ובאמדים אפי-
לו לעלות יעל י גרמניה, לפהות לפי
שעה. אולם כשרון ההמצאה הגרמני
קרוב למתזיר את שווי המשקל הטכני.
בדרך כך ייוצרו תנאים, אשר יאפשרו

לנו להחזיר את ג,לגל המלחמה".

הימלר משליו יהגו על הטמאים ' II1J.I1UUP?——w—»ww
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מרכז התאחדות התימנים מודיע,
שהוועד הפועל של המאמדות מתי־
מנים המליט ?בחיוב ללכת לבהירות

לאסיפת הנבחרים.

מגילת בני ברק בראדיו .
? הערב •ב־8,30 ישודר תסכית "מגילת
בגי ברק" ליום מלאת 20 שגה ליסוד
המושבה. התסבית ערוך בידי מר ?ב,
צביאלי ומבוצע בהדרכתו על ידי
תלמידי ביה הספ רמעממי מזרמי בבני

ירק, המקהלה בנצותו של מר ינאי.
אמרי התסכית• ינאם נשיא ממועצה

המקומיה, מר י. גרשטנקורן.

התימנים. הולכים לבחירות

,בי. 1. רשימת נשי מזרחי ונשים דתיות ?בלתי מפלגתיות 3.. 3
נשלחו ברוזיפ לכל בתי הספר לחלוקה
בין ההודים. פגישות הוועד במקום עם הנ־
שית והעסקניות בקשר לבחירות התקיימו
: הדרה ביום השני, בת־ים כיום הש־ כדלקמן

'לישי, נחלת־גנים כיום הרביעי.

אתמול התקיימה ישיבת וועדת הבחירות
המרכזית בהשתתפות נציגות מהערים הגדו-
לות. הם עיבדו תכנית לפגישות פומביות

כמקומות שונים.

המזרחי לקמת הנחירות ל08יפת הנבחרים

לעומת היקף הפעולות שיש לסדרן —
הזרז עד להאריך הבחירות קצר. על וועדי
ה•-. .!ים וועדות היתירות המקומיות להזדרז
בעבודתם ,־בסידורה בהתאם להוראותיג,-

בחוזר-נו.
קרן־הבחירות

מופנית בזה תשומת לכ החבריס להכרות
המרכז הארצי • על חובת כל חבר להשתתף
בקרן הבחירות. על כל חבר לתת את חלקו
להצלחת פעולותינו גם במרצו וגם בכספו
...ולהיענות לדרישתנו בכל מידת יכלתו מבלי

?',לחכות לדרישה מיוחדת.
את ריכוז הפעולות בסביבת תל־אביב ובמ־
חוו הדרום קבל על עצמו י הרב יעקב ליטמאן,
רבה שלי נחלת יהודה. על החברים בנקודות
אלי לר-תכןנן לביקורו של הרב לייטמאן
בימים הקרובים. על ביקוריו נודיע לכל מקום
. לזה במכתב אילו ימים מקודם וכן 'ניתן

סירסום ב"הצופה".
י כפר אז"ר ותל־ליטוע'סקי

היום יבקר מר ז. הימאן מפתח־תקווה,
מרבו הפעולות בשרון, בכפר או"ר ובתל־

ליטוינפקי, .
.כץ בני־ברק ופרדס

מחר, מ"ז תמוז. יעשה מר ז. הימאן בבני־
ברק ובפרדס־כ־ן.

הרצליה
ביום י"ג תמוז נתקיימה ישיבת הוועד
בהשתתפותו של מר אברהם פינשטיין'מטעם
המרכו הארצי, כביתו של יו"ר הסניף מר
בלאס. מר פינשטין הרצה על ערך הבחירות
ודרבי הפעולות. נבחרה וועדת בחירות מקו-
מ-ר? בהרכב: יוסף בלס (יו"ר), זאב אדאמ־
סקי (מזכיר), יעקב לוין, מאיר ווקסלבוים,
יוסף $ודקוב, החברים :בנסו מיד לתפקידם.

שכונת מונטיפיורי
כישיבת הוועד נבחרה וועדת הבחירות המי
קומית בהרכב ישראל פלסר (יו''ר)' יוסף וונ-
דל וואםרמאן (מזכיר ומרכז), ישראל משה
הרשטין, מרדכי פסל, חיים קוד, — ישעיה
האנדלםמאן, כ"כ ביהכג"ס הכללי, אליהו

קשתן, ב''כ ביהכנ"ס המזרהי ויהושע ברלינר'
ב''כ ביהבנ"ס חסידי פולין.

שירה
Rectangle

שירה
Rectangle


