
 אנטי־אווירי, תותח המוצגים, אחד את מקרוב בוחן יואל ." יע ״לא
בסיני. בעשרות נלכדו כאלה תותחים בחיצוניותו. נאה רושם העושה

פ הו ״ היי  חל? על מאד. יתאמצו ומוטי יואל אס אפילו יזוזו לא הכבד השרמן של הגדולים הגלגלים "1 ״
טווח ארוכי משוכללים צרפתיים תותחים הנושאים דים מיוח צריחים הורכבו בתערוכה המוצגים השרמנים מן

 לתעווכת־הנשק, מסתננים ומוטי יואר
ומתנערים מדוקדק מסדד עודכים

 המוצג הסובייטי, 15המיג־ בוודאי יהיה הכללית ההתענינות מצירי אחד
וסואץ. אל־עריש בין לנחות ואולץ אווירי קרב לאחר שלל שנפל כפי אביזריו, כל על

ל, רי פ  לנחיתת מוכן היה הכל .1948 <\
 הכינה מרבדים שגויסה הכיתה המטוס.

 האבנים כל את ממנו סילקה המסלול, את
סמר תקעו עציון כפר חברות המיותרות.

 החברות השימורים, קופסות בתוך טוטים
 סקר המפקד ללפידים. סולר יצקו יצחק מניר

ש הקטן, התעופה שדה את האחרונה בפעם
מרוצה. נראה הוא שעות. מעשר בפחות הוכן

 הראשון לקשר למטוס, חיכה עציון גוש
 את מהמפקדה, ההוראות את אתו שיביא
 הבשורות את הראשונה, לעזרה החסר הציוד

שבו לאחר הטובות, הבשורות ואת הרעות
מצור. של עיים

עש הציצו הכבד, הטרטור קול כשנשמע
 הקשר. ותעלות ההגנה מעמדות ראשים רות

 הלך הטרטור החידוש. את לראות רצו כולם
 הכנפיים את כבר ראו הראיה חדי וקרב.

 מתבלטות ובאות, מתקדמות כשהן השחורות,
ה חברון. הרי צוקי של הכהה הקרקע על

רעשנית. מכונה של כקולה נשמע טרטור
 אולי פרימוס. כמו מטרטר הוא ״פרימוס.

ב ספק בהערצה ספק אמרה יותר,״ אפילו
 עתה הוותיקות. המטבח מעובדות אחת לעג
 מלחמת של היסטורי פרימוס אותו עמד

 ספיטפ״ר סובייטי, מיג של בחברתם תש״ח
 הנשק למיסדר מוכן צרפתי, ומיסטר בריטי
 השלט בבית״דגון. התערוכה במיגרשי הגדול

ה שמו כאוסטר, אותו זיהה לידו שהוצב
הנכון. מקצועי

★ ★ ★
דקיטודשריון

 צריח מתוך הציצה שחורה ומתה ץ•
 היה מתחתיה שניבט הראש טנק. של ^

 רכן הצעיר הטנקיסט נצצו. העיניים שזוף,
 פלדה בכובע הכומתה את החליף פנימה,

עלי ובתוקף שמסביבו בצריחים הביט חום,

 ״קדימה!״ פקד: כתפיו שעל הרבים הזית
הפ לא המרחקים אך ארוך. היה המסע

 הפלדה מפלצות הצריחים. יושבי את חידו
 מסוגלות היו סיני, אל רכבו עליהן הקלות,
 כי עליהן. שתוטל ביותר הקשה לעבודה
 הטנק של הצרפתית בשפה הרשמי בקטלוג
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ש־ ובהסברים הקטלוג של העברי בתרגום

\זר-א̂ב ירדית שני תת גננובני יואר
 תגנו ננר תנזנרננות את ראו תת אי.

 הנשק את רבדתז רבית־רגון רצאת
 ררך התגנבו השניינו הרשתית.

 נננזסו בו פראית, שר ננורת בתוך
ה! תן \2תר ושר נשתת שר אתרון

 הערבות
 המאז מם

הירוקה

 במרחק
 ר קבוצת

 !ישתלשלו
 ק צעדים

 הוחזקה
 הג יותר.

 ע׳ כמונח
ד,̂מ כלים

 לפתע, תערוכת לבאי סיפקו השחורות הכומתות
 ק נביחה עצ־ את ״הוכיח קצר: משפט התווסף הנשק,

את זהות קדש.״ במבצע מו
כזי רעש ★ ★ ★

ה ח בי רמ נ תו נ ״יצאתי תי1ם
שב מה

ר ה ■יי פ נ פ ה הזחלים לחיילי מרחוק נראתה נ
אחר בזה הקילו־ אדמות. עלי עדן כגן חרמ״ש״ ■4

באו ואז, פני על יום באותו שעשו הרבים מטרים
הנביחה. --------------

הגדו אבק שריון. מוסע חיל־רגלים *

" ! ע נ ת ה א במבצע שלל שנפל סוקול, סובייטי אימונים מטוס ״ " ״ל ! שן ע מקרוב בוחן יואל ל
גדו׳ זו פצצה בתערוכה. המוצגות מדחפו. את להניע המנסים ומוטי, יואל בידי עתה נמצא קדש,


