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 בריפניז: אכן חמורן מצב בפני לעמוד כיום עלולה ובאקדח ברובה להשתמש לטרה שלאאומהל_4
 הצבאי הנספה משרד אל המצורף וינפורד, הקולונל לירות. אותם ומלמדת אזרחיה את עכשיומזיינת
 : לאמור כבר, לא זה הצהיר בושיגגפון, הבריפית הצירותשל

 איש איש עוד. חוששים ואינם מהו בזק' "מלחמת של פעמה כיום יודעים האנגלים"האזרחים
 במתחים". לאימוני-קליעה מקדישים הם הרי פגרת-סוף-השבוע את אולם כקודם, במשלת-ידו לעסוקמוסיף

 במרכזים יבשת-אירופה. ולארצות לבריטים שניתן ללקח לב הושם לא בארצות-הברית,כאן,
 האנשים אם תורת-היריה. את ללטוד הממופע לאזרה עוד שאי-אפשר כמעפ שלנו הגדוליםהעירוניים
 מגעים חוקים של בכוחם רשמי, באורת נחנק זה הרי בנשק להשתמש כשרון בסירת חוננו שלנווהנשים
- והשלפוגות, המשפרה קנינו. ועל בנשק השימוש עלהאוסרים  פשעים, למניעת הטוסדות עם יהד 

 מצמצמים היו והקונגרס,- המדינות של המחוקקים המוסדות העיריות, מועצות בגיס-ההמישי,איגודי-המלחמה
 קנין זכות את להגביל הצעות-הזק וכמה כמה הוכנסו כבר בנשק-האש. השימוש רשות את הרףבלי

 פעילותם מפני כאלה, בחוקים הצורך בדבר הצהרות נתפרסמו ורשיונות. רישום ולחייב הפרפיהנשק
 יךרש שלפיה פדרלי, חוק הצעת זה בנידון הגיעה חוסר-ההגיון לשיא אכן ההמישי. הגיס אנשישל
 באים- ממונים לשמירת כנראה ייסרו אשר ציבוריים, באוצרות-נשק אותו להחזיק רובה בעל אדםמכל

 שנקל כאלה גדולים נשק כאוצרות החמישי הגיס אנשי את לשמש כל-כך עשוי אינו דבר שוםבימים.
 ואזרת אזרה נכון-כל אשר את לדעת יותר מימיב תשויצרי בנורווגיה. הדבר אמנם שהיה כפילתפסם,
 עת. בכל לשימוש מוכן בביתו, רובהו את שםטח,יק

 דוגמת גדולות בערים היריה תורת לימור הרי בגלוי, רובים לקנות אפשר שעה לפי אםאך
 ארכו- מפר אחד-22 ציבורי מפוח רק לי, הירגע לפי יש, ** במנהפן לגמרי. אחר ענין הואניו-יורק,
 עכשר נסגרו מועדוני-הרובים, לפני קודם פתוחים שהיו הלאוטי, המשמר של המפותים בית.בתוך

 אסור הורשו. לא רובי-אויר 0,22. הקליבר מן ברובה אף לירות אסור ניו-יורק טחוז בתחומיבפגיהם.
 עמו לקחתו או בבית טעון רובה להחזיק לו אסור בעלית-גגו. או כתלי-טרתפו בין אף לירותלאדם

 לתרגילי-יריה. אפשרויות באין בחברים, להרבות שואפים אינם לקליעה-ברובים המועדוניםבמכוניתו.
 לכך. לרשיון זקוק קצין-מילואים ואף הרגיל, לאזרח מוהלה איסור בחזקת הם הרי לאקדחים,אשר

 טועדונים המון מוצא אתה שם יותר. קפנים ובישובים בערים קיימות אינן כאלה מקיפותהגבלות
 וביהוד אירופה, של המר לנסיון בניגוד הוא זה כל להגבלות. עכשיו ניתנים הללו גם ואולם ברובים,לקליעה
 למעלה עכשיו פועלים שם ומקום. מקום בכל ציוילים ע"י קליעה תרגילי שם נעשים שעכשיו אנגליה,של

 אקטיביות. קבוצות של כזה רב מספר לנו אין הגדולה בארצנו אנחנו כאלה. קלוביםמ-3000
*- 

 או ***, חפשי" כ"קלע כחייל, המשמש המומחה,- הרובאי כי הוכיח 1940 בשנת המלהמהנסיון
 אדיר גורם לשמש יכול וזריזותו, תחמושתו רובהו, טלבד אחר דבר כל בידו שאין -כפרפיזן-יערות,

 בפקטיקה השיבות.חדשה. לידי הגיע הוא אדרבא, ובטל. העובר כחזיון נחשב הוא אין שובבהגנה.
 המלחמות מאז שהוא אחר זמן בכל הדבר נהוג משהיה יותר הרגלי לחייל עצטאות ניתנת החדשההצבאית
 בימינו, הטקפיקה ע"י הנדרשים הגדולים הרוחים מפני באמריקה. ה-18 במאה יבאינדיאניםבצרפתים

 עליו לפגים. אחר זמן מבכל יותר מקציניו הרגלי החייל רחוק קטנות, ליחידות החדשה התיוקהמפני

 1911. מפטמי Gazette~ )0~5 Marine ,-~The ארה-ב, של חיל-הרגלים-הימי מירחון בקיצורים מובא*
 ניו-יורק. שבתוך הגדול האי של עירית-משנה**
 מדים. ללא גם ואולי מרכזי פיקוד ללא באויב-פולש, הנלחם אדם***
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 אנו אם ביחידות, קטלנית אש לשלוח בכוהו יש כי לדעת עליו רובהו. על ולסמוך בעצמולהאמין
 בהצלחה. יפעל כישואפים

 אינדיבידואלית בקליעה אימון כי האוטרח צבאיות, מפקדות של ושגורה ישנה הלכהאותה
 שתקפה נפסדת הלכה היא כות-האש, את מהוה המונית, אש מהירה, אש רק וכי להיזם, זמן בזבוזהוא

 שנלחמנו. מלחמה בכל בפשות אלפי במהיר לנו עלתה והיאנתערער,
 הן דורות, במשך רבי-צבא של אלילם היתה רגלי חיל המוגי התקפת לעצירת המוניתאש

 צנחו זה במקום חיל-הרגלים. המוגי במערכה הופיעו לא 1940 בשנת אולם בחוץ-לארץ. והןאצלנו
 שטפו-עברו משורינים, בכלי-רכב כלואים אלפים, ואי-אלה במקלעים; עוינים חייליםמשמים
 באש-תותחים. כנגדם להשתמש היה הנמנע שמן כך, כל רבה במהירות בלתי-מוגנות דרכים וכמהבכמה

 שבדוטה ממוכן, תיל-מהגדפים ושל רוכבי-אופנוע של פלוגות נלוו אלה נעים ארגזיםאל
 את ומתקנים הפנקים לפני מגששים הם מדויקת. אש-רובים לפגיעת נקלה על ניתנים הם הרילצנחנים

 מוקשים, לפני מים, מוצף שפח לפני הרוסים, גשרים לפני : מתעכבים שהם מקום בכל הקרקעפני
 כהרום בכך ויש כאלה, גייסות לוית בלי להתקדם יכולים פנקים אין קשה בנוף וכדוטה.מחסומים
 הדחק. בשעת להם לסייע כדי - אנשים להמצא צריכים להם וטסביב לפנקים טחוץ ;חולשה

 המוני-צבא, נגד יפה פועלת היא דהרתו. בשעת מדויק נשק איננה הטנק שלמכונת-היריה
 ביותר מסוכן הוא המנק אחרות. אמות ממרחק תוקפים נגד לא אף מוגנות, קפנות קבוצות נגד לאאך

 פחות הוא שלו הדלק בית-קיבול הנהו. חסר-ישע מפרים שני של במרחק אבל מפר, 300 שלממרחק
 את לאלץ היא פנקים של פעולתם כושר לנמילת השימות-להלכה אחת מילין. 100 של מסע-קרבמכדי

 היילים בארבעה מעשה מספרים מבפנים. להשאר מובהקים, מיפים של אש-רובים בכוחעובדיהם,
 ביושבי-הפנק, ופוגעים יורים והיו במקצת, פגום מבורד, מנק על ציד ערכו שעות שלוש שבמשךברימיים,

 עכשו עוברו Journal Infantry לפי מתוכו. לעלות מגסים היו שהללו פעם כל זה, אחרבזה
 פנקים. כנגד מוצלחת לפעולה לחיילים-רגלים מסוייטיםטכסיסים

 כי לומדים, אנו ופלגרריה, צרפת בחזיתות שהשתתפו בזמננו, וחיילים קצינים שלמתיאוריהם
 היתה ולו והפינית, השוייצרית המיליציה את המציין מדוייק כושר-יריה באותו בנות-הברית הצפיינולו

 קלה צורה אולי טקבלת בנות-הברית של החזית פריצת היתה מזוינת, אזרחית אוכלוסיה נםאצלם
 התקדמותם את בערך, שעה, למשך לעכב רק צורך שהיה דומה מקומיות פעולות וכמה בכמה יותר.הרבה
 ההגנה שתאורגן עד או תגבורת שתבוא עד ממוכנים, גרמנים כוחות של קלושים-למדי גופיםשל

 פלוגות על אף או גרמניים, מנקים של קומץ על או צנחנים, על נאמנים ספורים הטון ידועיםטחדש.
 "הפרגדיה בספרי מורשה העיקריים. הגרמנים הכוחות לפני הרחק מרכזים שכבשו רוכבי-אופנועשל
 במרחק צרפתיות מסילות-ברזל תחנות שכבשו רוכבי-אופנוע של קפנים כוהות על מספר צרפתאשל
 אנגלים חפרים בקבוצת מעשה לרוגמה מביא הוא הצרפתים. לקוי-החזית מעבר רבים מיליןשל

 אם ואתים. במעדרים זה, אחר בזה תוקפיהם, את והרגו כן אחרי נתלכדו והללו כזה, גוף ידי עלשהותקפו
 קבועים אזרחים, שמתי-מעם וכמה כמה אחת על האויב, של כזו טקטיקה להשבית עלולה מעדר שלידית

 זה. בנידון גדולות לעשות יכולים היו אחדים, צלפים חיילים או אספרפגיות,בנקודות
 היתה בנות-הברית של החזית מאחורי שלהם רוכבי-האופנוע ושל הגרמנים הצנחנים ?להעזתם

 החזית מאחורי שהאזרחים משים ורק אך בהן מצליחים והיו איומות לריזיקות יוצאים היו הםמפליאה.
 המצב את כיום ומתקנת הולכת הגדולה בריטניה אכן בפגיהם. להתיצב ואומץ-לב נשק מחוסריםהיו
 במהירות.הזה

 ורעיונות חדשות בשיפות למלתחה תכנית שערכה האומות כל בין היחידה היא שנרמניהדימה
 השיטות את לשפר נסיון ירי על המלהמה את מתכנים השאר, כל אגחגו, ואילו השמרה. שלחדשים
 ב-'Infantty שנתפרסם במאמר פיליפס הקולונל אומר למלחמה", בנוגע הבמוס האחד "הדברהישנות.

,Journalה "זו 
~ 

 בנות-הברית עת". בכל להכשל עתיד בנושנות שהמחזיק ודאי פוסקת... שאינה ה ך ו מ
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 משוריינים תאים מתוך המונית באש הצורך את ההן השנים מלקת למדו 1914-1918 מלחמתסיטי
 הזאת, המסורת את התשיב האמריקני הצבא רגלי. חיל המוגי מפני הגנה : אחרות במלים -ימצודות

 הצבאיים הלימוד מספרי בכמה דיוק-הקליעה. את מאשר יותר המוגית, אש על הרעיון את דיוק, ביתראו,.
 מנוהלת אש-קיבוצית במתן באשר מדויקת, קליעה החיילים את ללמד חשוב זה אין כי נאמר,האטריקניים

 טאי-ריוק. הנובע הפיזור משום היסב, במכוונות מאשר מכוונות בלתי ביריות הפגיעות יותרתרבינה
 בטאמר מנתח, שו ר. ס. הקפמן לו. מחוצה והן בצבא הן רובאים, ידי על בשנינות הופרכה זוהנחה
 מסקנה לידי בא והוא והכמות, הדיוק בדבר הטחלוקת פרשת כל את כבר, לא זה שנתפרסםטוסמך

 ; שאוטה בהם תשיג לא ההטונית שהאש בתנאים אף תוצאות להשיג יכול הקליעה שדיוקטפורשוע
 הצבא. לכל ברובה יסורי אימון תובת על תוקף בכל עומדהוא

 אף פוב, קלע יהא שלנו חייל שכל לפחות, נראג-נא, תותתים, או אוירונים פנקים, לנו איןאם
 של מקרה מפני כזה בפחון-חלקי לדרוש רשאי האמריקני הציבור בתרגילי-סדר. כוהו רב לאאם

 אחריף בשפתים לגמרי מוכן יהא שצבאנו לפניהתקפת-אפתעה
*

. 

 נגלה בשעת-מלחטה, אזרחים צלפים של הגדול וערכם מלומדי-נשק, אזרחים באוכלוסיםהצורך
 אכרים בעלי-אהוווה היו האנגלים אצל נושאי-הקשת-הארוכה צבא ואנשי הרובה, היות לפגי רבים ימיםעוד

 בפעולות רב ומקום תמיד, בה להתאמן זכר כל חייב האנגלי החוק הארוכה. הקשת בשימושהבקיאים
 לקשתים מתחרה באירופה קם לא שנה מאה בטשך כמעפ ואכן היבחרויות. תפסו בכפריםהציבור
 בקרבות-נצחון. אנגליה כבוד את והאדירו חיל אל מחיל הלכו והםהאנגלים,

 שבעולם. ביותר הנאה המיליציה אולי ולהם זה, ברעיון השויצרים ההזיקו דורות לפגיעוד
 לספרה, בקליעה ואימון באוצרות-הנשק(, א )ל בביתו אחד לכל שמורים כדורים 120-1 כידונים,רובים,
 אפשר שעות שתים-עשרה במשך כי ידוע ביומו. יום דבר הוא בלבר, ירית-"סרק* רק זו אםואפילו
 לאיש הכדורים 120 י המערכה. לשדה השויצרית המיליציה מן אוחזי-נשק איש אלף מאות המשלהפיל

 ומשום מחפיאים אנו שאין משום פולשים, מ-121 םםפיקיםי~פי-רברי_.קצע.שםנצבנ.ןשתוע.אלהפפר"
 גמל. עובדתי יסוד לה יש אבל הפרזה, אמנם זוהי אחד.4. במחי פעמיים להכות אנו שיכולים י' ןן

 כפר למצוא קשה ביריה. הצפייגות על הטיוסד ביותר נאה מיליציה של ארגון לפיניםגם
 של תחרויות אלפים 15 עד נערכות בשנה שנה מדי לכלי-נשק. וס~ש מפזה-רובים שם שאיןהפינלנד

 כשרון-צלפות של בלתי-משוערים גילויים ראית מזה וכתוצאה המיליציה. אנשי ביןקליעה-ברובים
 שלהם. אחת אבידה כנגד אבידות 10 של בשיעור לרוסים אבידות בה גרמו שהפינים הרוסים, עםבטלחמה

 בשמונים פגע יחידה באותה אחר איש לרוסים. אבירות 41 וגרם יריות 45 ירה אחרסרג'נט-טיג'ור
 לפחות.איש,

 עטורים להביא אפשר אנגליה. עם מלחמותיהם בשתי הבורים אצל המצב היה לזהובדומה
 של המדויקת-להפליא האש ידי על שנגרמו הבריפים, בצבא מבוכה מקרי של פרמים המתאריםשלמים
 מדברי אחת הערה להביא אולי כדאי הבריפים. ממספר בהרבה פחית היה שמספרם הבורים,צבא

 בכוח שעות עשר במשך שותקו "הבריפים אז: שכתב הדרומית, באפריקה גרמני טשקיף בלק,הקולונל
 רובים. לירית ביותר גדול פוח זהו מפר". 1000 של ממרחק רוביםאש

 כדוגמה מרויקת. רובים פעולת של ערכה על דוגמאות קצת מוצאים אגו אמריקה ימי בדבריגם
 יושבי- מתוך צלפים של כות לנו היה כאן 1815. בשנת ניו-אורליאנס של הקרב לגו ישמש ביותרהמוצה
 ואילו איש, אלפיים לו אבדו בספרר, הטלהמה מן ותיקים חיילים הבריתי, הצבא נאה. בפיקודהיערות,

 כדי אלינו להתקרב אחת פעם אפילו הצליתו לא ההם הותיקים ופצוע. הרוג איש 71 היואבידותינו
 בכירוניהם.להשתמש

- בנשק-אש" ה נ ו מ א ה 1 ד י 1 יודק המוראי של המופלג"קור-רוחו - 1914-18 במלחמת אמריקה של בחיל-המשלוה ביותר הנודע הגבור של מפעלו"ל הרשמי בדין-וחשבון נאמר   שגרמו "הם 
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 מ-13 יותר הרג זה אמן-יריה היומא. במשך בהתקדמותו להמשיך יוכל כי לגדודו רבהבמידה

 נכנעו עמם קצינים וחמשה גרמנים ש-132 השאר, של רוחם את כל-כך ושבר מהם כמה פצעגרמנים,

 ! זה טוראי של הקמנה כיתתולפני

 המלחמה את להציל נם ואולי להתקיים, זכה ממקס 1914 בשנת שנסוג הותיק הבריטיהצבא

 העמים צבאות בכל ביותר הטובים הקלעים אולי היו אלה בריטיים שאנשי-צבא משום רק ההיא,בעת
 אכן מכונות-יריה. לאש נתונים הם כי היו סבורים שהגרמנים כל-כך, ממיתה אש שלחו הםהגלהמים.
 בדיוק-הקליעה פגים בשום הצטיין לא האמריקנים, של והן הבריסים של הן לחזית, שבא ההדשהצבא
 הסדיר. הצבאכאותו

 לא ומימיהם ברובה במחו לא לירית, כנראה ידעו לא הראשונה העולם במלחמתהצרפתים

 להתקרב ומנסים גרמני אחרי היו רודפים כיצד מספר, *רשינג הגנרל למפרה. בקליעה הרבהתורגלו

 בכדור. ולהפילו רוביהם על לסמוך תחת רימון-יד, בו להטיל בשביל לטרי,אליו

 יותר ברובה אינפנסיבי אימון התאמנו שהם מסופר הגרמנים של החדשים צבאותיהםעל
 וכוחות-הקרקע חיל-התותחים אנשי אף החשוב. נשקה את ברובה רואה הגרמנית המפקדהמלשעבר.

 תרגול-הסדר צומצם זה ולעומת יסודי. באופן ניתנה הקליעה הוראת ברובים. מזויינים חיל-האוירשל

 בתרגילי-קליעה-במטרה קבוע באופן שהתאמנו יחידות ישנן שי הקפמן דברי לפי סגורים.במבנים
 אחוז 7 רק שתפס 1917, בשנת אצלנו ברובה האימון זמן את מביא הוא לזה בגינוד בשבוע.יומים

 ללמוד בשביל ימי-חייו כל את להקדיש לאדם שנחוץ כל-כך, מוגבל זמן זה והרי האימון, זמןמכל

 1917. בשנת ויריביו מאביו שינוי תכלית שונה כיום הגרמני החייללדייק.

 הקובע 1915, בשנת הקנדים כות-הצלפים מפקד מקבריר, המג'ור דברי את לציין הראוי מןאכן

 בכוונות המצוידים רבה, עצמה בעלי רובי-ספורט 20.000 לצלפים 1914 בשנת מסרו הגרמניםכי

 לבסוף אנגליה. את אז זיעזעו הבריחי הקצינים חבר בתוך האבידות רשימות כי שגרמו, והםטלסקופיות,
 כגרמנים. בהצלחה שפעלו כנגד, צלפים יחידות להעמיד הבריטיםנאלצו

 ערך מכפי בהרבה גדול נזק לגרום יכולים מומחים רוקאים כי להסיק, יש לעיל האמורמכל
 גדול הוא באש לפצוע או להרוג בשביל במלחמה ממוצע באופן הדרושה המתכת משקלממפרם.

 לאויבו. נזק לגרום בשביל הוא משקלו כדי עופרת להוציא צריך שחייל נאמנה, הנחה ישלהפליא.
 1917-19, בשנות האויב כוהות אל צבאותינו שקלעו הקל הנשק של התחמושת כמות את נקבילאם

 הגרמנים אבידות של קפדנית אומדנה לעומת כדורים(, )304.677.672 הרשמית הסטפיסטיקהלפי

 דרושים היו אמריקניים כדורים ש-6000 נמצא ומכונות-יריה(, רובים )כדורי זה מסוג באששנגרמו

 משקל שלפנינו הרי אחת, בליטרה 35 עולים צבאיים שכדורים לפי לאויב. אחת אבידה לגרוםבשביל

 בריא-בשר. חיילשל
 פגיעות 310 מסויים בטוח משיגה טובה-למדי המונית אש-רגלים כי נאמר, אחד צבאיבספר-שימוש

 שמחוללת התמורה שיעור על כריעה. של במצב אחת שורת-אויב אל הנקלעים כדורים אלפים עשרתמתוך

 רובאים-מצטיינים קבוצות של שבתחרויות העוברה, מתוך ללמוד אפשר הצלפים קליעת זהבנידון
 שום ההמונית. האש לגבי האמור הטוח באותו יריות, אלפים לעשרת פגיעות 9000 לפעמיםנרשמות

 כזו. אש בפני להתיצב יוכל לא בעולםצבא

.
 שהעם הוא, בהווה המדינה של גורלה את לקבוע העתיר הדבר העבר. לזכרונות בנוגע כאן עד

 בבריפניה, הנעשה את לדוגמה לו יקח וביהוד אירופה, לקחי את רבה ברצינות ילמדהאמריקני

 הזית-הפלישה ההגנה. של חשוב כחלק בחשבון שם מובאת האוכלוסיה מצר הצבאית העזרהאשר

 בפוחה ערובה שוב כיום לנו ואין הגדולה, בבריטניה מאשר גדולה כמה פי היא באמריקההאפשרית
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 האדיר האכזרי, הטוכשר, האויב בפגי בהצלחה לעמור יוכלו בלבד והצבאיים הימייםשטוסדותינו
 עטנו. תולדות בכל כמותו עלינו עור קם לא אשר - ביותרוהמזוין
.

 נוכל יכול אז כי להצילם, כדי להביא שעלינו האישיים לקרבנות ראויים וחרותנו בתינו אם
 סיר, זה בהצלחה,-וכל בו להשתמש וילמדו הנשק לקול שיתרגלו כך, לירי ואזרחינו חיילינו אתלהביא
 בבפחונם. השרויים אזרחיים או צבאיים שלפונות מצד הביטול ליחס לב שים מבלי שהיות,בלי

 הישגי קשה. אינו הליסור אבל ; בכך להתאמן צריך הוא נשק-אש בכל להרוג אדם שילטדכדי
 המפרה אחת. דוגמה רק נביא המתחיל. של דעתו על מתקבלים שאינם כטעפ האחרון בזמן שלנוהיריות
 בתוך קפרו. אינפשים שני עיגול, לה יש 0,22( קליבר של )ברובים ירד 100 של לפוח הקפנההרשמית
 ירד. 100 של ממרחק כזו נקודה אל להביפ נסה רחבו. אהד אינפש פנימי, עיגול עוד יש הזההעיגול
 ארבעים כל הגדול בעיגול פגעו רק לא 1940, בשנת 9רי במחנה הלאומית בתחרות המגבהיםאולם

 סרקי-העינים אין כאלה קלעים לגבי ! הפנימי בעיגול פגעו מאלה ששלושים אלא שירו,הפעמים
 אפשרית. בלתי מפרה מהוי"שבפנקים

 מועיל בה אין 0,22 קליבר בן ברובה שההתכשרות פועגים, היבא מקציני שכמהבעוד
 : לשונו וזו היפב, ידוע מומחה מצך בהחלט לכך מתנגרת דעה יש הרי צבאית,ליריה

 )הצבאי( 0,30 בקליבר כן אחרי לאחוז יכול הקפן הקליבר של ברובה להשתמש היפב שלמר"יורה
 שנתאמנו קלעים בשני מקרה היה שנים כמה לפני פזה... מאותו ההצלחה באותה בערך בוולירות
 בו להשתמשם הראשון ביום 1-0,30-06הגה, בקליבר מימיהם לכן קורם ירו ולא קפן קליבר שלברובה
 ירד*. 1000 של העולמי ההישג אתהשיגו

 לאזרחים הקליעה תורת להוראת רצינית תנועה לעורר יכול טושל או שריף, עיריה, ראשכל
 בה אין במפוחי-שעשועים קליעה להרחיבם. או קליעה מוערוגי להקים אפשר כזו בתמות בתחומו.אשר
 אטריקגים אזרחים של מועדונים לפגי יפתחו הלאומי* "המשמר שמפותי הראוי מן רבה. ישועהמשום

 לעורר כדי בהם יש ופרסום רחבה תעמולה וישרם. זהותם את לקבוע יכולה המשפרה הקירתפהורים.
 את לנצל אפשר וההגנה. היריה תורת את בהצלהה וללמוד רובים לקנות להצפרף, וגבריםאנשים
WPflמפוחי-יריה להקים בשביל למחוסרי-עבודה( פרודוקטיבית עבודה ליצירת הממשלתי )המוסד 
 צבורית בהתרמה להשיג אפשר תחמושת מכבר. הקיימים המועדונים מן מדריכים להשיג אפשרחדשים.
 במתגה. להשינ אפשרורובים

 אשר בוספפילד, למשל, כך, אזרתים. של חשובים איגודים קמו כבר אמריקניים ישוביםבכמה
 את וקבעו לעיר שלמה תכנית-הגנה יהד, וקולונל-צבאי-בדימוס, העיר ראש פיתחו ניו-ג'רסי,במדינת
 ורובים אקדוחים תחמושת, לקנית דולר 5000 קצבה עצמה העיר באימון. חשוב כחלק הקליעהתורת
 תוכנו נשים. כמאה גם ובכללם העיר, של המאומגת הרזרבה על הנמנים מאזרחיה מאות כמהבשביל
 של אלפים חמשת בתחטושת. וצויד והותקן נבדק האזרחים גירי אשר הנשק כל וכדומה.הברזל מסילת- תחנת ברכת-המים, דוד-הגז, - העיר של נקורות-הסכנה להגנת תרגילי-אימון ונערכותכניות

 הולנד, של הנפתחים לסכרים פולין, לביצות בדומה בלתי-מספיקות, למחיצות-הגנה האפשריים,אויבינו ובין בינינו כיום המפרידים האוקינוסים, שני יהיו בפרם ללמוד, שהות עדיין להן יש כאלווספפילרים
 סז'יגו. ולקו 9זלנהר

 ?ליס... יהמ15ר יקשית חצאית-כמים זו מהא יבוא, ומסמקיה יאת,נחשה לא אם לסיסם. ני9ךף שלא סיכויים יומר ך4ים סן לסמ"שן, שייטיב?כל
 לודגי מב1" הנרימנפזר
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