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 לביקור מזמינה ,64005 טלפון ,43
 מבחר הלקוחות: לרשות בחנות. יעיל

ו הארץ מתוצרת בדים של עשיר
ה מן לעונה, מיוחד חוץ תוצרת
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ד ד כ ה ב או טו ו
 המשוכפלת, בהזמנה נאמר יקר,״ ״חבר

 מוזמן ״הנך עמידר, חברת לעובד שנשלחה
 שני ביום שיתקיים ואוהדים, חברים לבנם

תל־אביב.״ יחדיו, במועדון 14.10.63
יכו הממלכתית, השיכון חברת בעמידר,

 חברים שאינם עובדים להימצא אמנם לים
 מפא״יי אוהד יהיה שלא עובד אבל במפא״י.
בה מאסו אבן להיות הופך היה במהרה
 את עמידר דרי כל ראו כן׳ על הבונים.

 של כנם באותו להשתתף חייבים עצמם
ב אשר ההזמנה, שעל עוד, מה מפא״י.
 ארץ־ פועלי מפלגת שם התנוסס ראשה

אל יוסף השיכון שר חתום היה ישראל,
ל עסידר. נמצאת פעולתו שבתחום מוגי,

 שניה: חתימה גם צורפה הרושם, הגברת
ענזידר.״ מנהל אורון, ״אריה
לפקודת־ היתה לכנס!״ וטוב אוהד ״כל
 ומקרית־גת, מקרית־שמונה התרכזו הם היום.

 עסקני את לשמוע ומירושלים, מתל־אביב
קולו חייבים מדוע להם מסבירים מפא״י
ה של הנצחון בבניין לבנים לשמש תיהם

להסתדרות. הקרובות בבחירות מפלגה,
והס בבוקר 9ב־ התחיל שהכנס העובדה

 כשארוחת־צהרים הצהרים, אחרי רק תיים
 הפריעה לא מלכד, כטיט בתוכנית כלולה

ב שפנו האזרחים החברה. ולמנהל לשר
 — שכון בענייני החברה למשרדי יום אותו
ריקים. חדרים מצאו

 לחבריס/אוהדים יעצה החברה הנהלת
ש השאלה, חופשה. כיום זה יום לקחת

 כמה המדינה: מבקר את תעניין בוודאי
 על חשבון לעמידר הגישו חבריס/אוהדים

ביחדיוז שני יום לאותו אש״ל הוצאות

היסטוריה
רימון ט□ יונק
 החול דיונות מול נישאות, גבעות על

 מצבות־ שתי ניצבות עזה, לעבר המשתרעות
 נקוב־ מגדל־ביטון אחת, גבורה: של ענק

 לפני זה, במקום שאירע קרב לזכר פגזים,
 של פסלו מתכת, יצוקה השנייה, ;שנה 15

 רימון כוחותיו, בשארית המטיל, פצוע גבר
 20 לפני שאירע אחר, קרב של לזכרו יד,

קילומטרים. 1000 של במרחק שנה,
 אנשים מאות כמה ניקד,לו שעבר בשבוע

 בקרב נצחון חגגו הם אלה. מצבות ליד
 שנה, 15 לפני בדיוק יואב, שבמבצע נוסף,

ה כוחות מידי יד־מרדכי קבוץ את שיחרר
 אמריקאית אשה ישבה החוגגים בין מצרים.

 כדי מניו־מכטיקו, במיוחד שטסה קשישה,
 יום חגיגות עם בבד בד כפול: אירוע לחוג
 ספרה, הופיע יד־מרדכי, לשחרור 15ה־ השנה

 ימי ששת את המתאר דום, עמד לא השמש
 ימים, ששה — יד־מרדכי קבוץ של הגבורה

 לוחמי של ומחלקה הקבוץ חברי עצרו בהם
 לעבר שנעה מלאה, מצרית חטיבה פלמ״ח,

תל־אביב.
 לאר- מרגרט כוס-מים. כמקום סיפור

 כשהגיעה יד־מרדכי, על לראשונה שמעה קין
 מאי חודש של אחד שרבי ביום למקום

 טיול במסגרת היהודי, בעלה עם יחד ,1959
 במקום למצוא קיוותה היא בנגב. מודרך

 אך צמאונה, את לרחית כדי קרים מים
 נתן שלא סיפור־גבורה, שמעה במקומם

 חזרה נכנעה, היא תמימה. שנה מנוח לה
רש שבועות, תשעה בקבוץ שהתה לישראל,

כ בקרבות, שהשתתפו החברים מפי מה
 ששת קרבות את שתיארו מילים מיליון
 אנשי־ עם פגישות של שורה לאחר הימים.

 האזור, בקרבות שהשתתפו ישראליים צבא
 גבעתי, חטיבת מפקד אבידן שמעון ביניהם
 של האסטרטגית משמעותו את אף הבינה
ש אנגלית, כתוב יד כתב התוצאה: הקרב.
 לראשונה הופיע מערכות, להוצאת נשלח

בעברית.
 רבת- וסופרת עתונאית לארקין, מרגרט

 לערוך היה מעשיה כל כי טוענת מכר•
 ואמנם, עצמם. הלוחמים דברי את ולקצר
 הוא מרתק, כסיפור־קרב הנקרא הספר,
הלוחמים. של סיפורם וראשונה בראש
ה של ביותר המזעזעים מהקטעים אחד

 מותו סיפור הוא כה, עד פורסם שלא ספר,
• סו) בעמוד (המשך

ב מניות שבע הראשון, סיפרה את •
 כעתונאית שכיסתה, לאחר כתבה זהב, מכרה

ב שהואשמו שניים של משפט אמריקאית,
 מביטוח־ להיהנות כדי מסוס־נוסעים, פיצוץ
 עצמה לאיקין מהנוסעים. שבעה של חיים
 כשהפצצה בנס, ניצלה זה, במטוס טסה

באיחור. התפוצצה
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