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 וכו׳, התובלה ההנדסה, התותחנים, תים,
איש. 25,699 היה

ש ה \2הנ בי צי ב
ה הגדול הנשק ספק היתד, צ׳כוסלובקיה

 אבריאל, אהוד מדינת־ישראל. של ראשון
שהתמ לפני עוד כשליח־הרכש שם שישב

הראשונות: העיסקות את עשה ציר, נה
 51 מיקלעים, 5021 רובים, 24500 •

 דו־ מיליון 7.9 המחיר כדורים. מיליון
 הספיקו הכרזת־המדינה, לפני שבוע לאר.
 לארץ, להגיע זה נשק של שלישים שני

שון, במיבצע הופעל ממנו וחלק להב נח
לירושלים. הדרך קעת
 1.8 שעלו מטוסי־מסרשמידט, עשרה •

דולאר. מיליון
כ מ־ליון כבדות, מכונות־יריה 75 •

 כדורים מיליון חמישה בוקעי־שריון, דורים
דולאר. אלף 705 המחיר: רגילים.

 20 דולאר), אלף 210( מיקלעים 100 •
או שתי דולאר), אלף 165( מטוסי־נורסמן

דולאר). אלף 350( ניות
 לישראל בא צ׳כי נשק של אחד מישלוח

 שהובילה המצרית האנייה כאשר — חינם
הישראלי. חיל־הים על־ידי נתפסה אותו,
 שמואל מק״י, ח״כ גילה הכספי, הצד על

מעניינת: תגלית מיקונים,
 נפגשתי ,1956 בתחילת ,20ה־ ״בוזעידה

 צ׳כוסלובקיה, ממשלת ראש עם בקרמלין
 ביחסים הקיפאון על לפניו טענתי נובוטני.

 לפתע לי אמר השיחה, בהמשך ישראל. עם
מיל ששה חייבת עדיין ישראל כי נובוטני,

 הנשק, חשבון על לצ׳כוסלובקיה, דולאר יון
החוב.״ את למחוק החליט ועתה

י0\י2נר טווי של הדרג(!
 במצור, נתונה היתה ירושלים כאשר

בש יקר נשק נאסף המדינה, קום ערב
לירושלים. ונשלח פלה

 קריית־ענבים, ליד ירושלים, במבואות
 נרקיס. עוזי של בפיקודו כוח־פלמ״ח, חנה
ל השאר אליו, מיועד היה מהנשק חלק

כולו. את לקח הוא ירושלים.
להע אם שאלה ״היתד, בן־גוריון: מגלה

 המצב מפני אבל למשפט. נרקיס את מיד
מזה.״ נמנעו הקריטי

 מפקד־הפלמ״ח: אלון, יגאל מגיב כך על
 נלקח לירושלים מיועד שהיה ״המישלוח

 לא כי מאי־הבנה, כתוצאה הפלמ״ח על־ידי
מישלוחים. לשני מחולק שהנשק ידעו

 בן־גוריון מנע צה״ל, הקמת עם התוצאה:
ואלון רב־סרן, לדרגת נרקיס של מינוייו את

 שר אישור ללא זו לדרגה אותו מינה
 שכך חודשים כמה כעבור רק הביטחון.

מי את אישר והוא בן־גוריון, של רוגזו
נרקיס. של נויו

רעגזו את שעה טבראללה
ה חברת מנהל נפגש 1948 מאי בראשית

 עבדאללה המלך עם רוטנברג אברהם חשמל
 ברצונו כי הודיע, המלך בעמאן. עצמו,
ל הוחלט מאיר. גולדה את מחדש לפגוש
בידיעה אותה ולצייד גולדה, את אליו שלוח

— ולפיה בפאריס, צרפתי ממקור שהגיעה
 לתת החליטו וסעודיה סוריה מצרים, #

בארץ. ביהודים להילחם לעבדאללה
 ירצחו — ניצחון ישיג שצבאו אחרי •

 פלסטינית ממשלה ויקימו עבדאללה את
המופתי. בראשות
 תוכן־המזימה את לגלות נתבקשה גולדה

 החלטת בסיס על הסכם ולהציע לעבדאללה,
הדדי. תיקון־גבולות הסכם או — האו״ם

היתד, מוחלט. בכישלון הסתכמה השליחות
 עבדאללה, עם גולדה של השנייה הפגישה זו

 במקום אבל חיוביות. לתוצאות קיוותה והיא
 שדיבר כפי יהודית, מדינה הקמת על לדבר

פלס מדינה שתוקם עבדאללה הציע מקודם,
 ריכוזי־ יקבלו בה לירדן, ממערב טינית

 כעבור אוטנומי. מעמד היהודיים האוכלוסיה
לירדן. בכללותה זו מדינה תצורף שנה,
 פייסנותו? נעלמה לאן למלך? קרה מה

 בדיר־ משהו בינתיים ״קרה התנצל: הוא
 איני התקומם... הערבי העולם יאסין...

לבדי.״ לפעול יכול

הציבען הבריגאדה
 ספק־הנשק רק היתד. לא צ׳כוסלובקיה

 אימנה היא המדינה. ראשית של ביותר הגדול
 הירשתה ישראליים, וסאנקיסטים טייסים
 שהועמד בשדה־תעופה בסים להקים לצה״ל

 בשם ניקרא הבסיס אדמתה. על לרשותו,
 היה בו שהתאמנו הטייסים ואחד עציון,
הוד. מרדכי העכשווי, חיל־האוויר מפקד

 הכבדים המפציצים נחתו בבסיס־עציון
 מנשק מפורקים כשהם באמריקה, שנרכשו
 ומשם לפעולה, הוכשרו בעציון וחימוש.
הבסיס. את סגרה ללחץ, צ׳כיה ניכנעה
 בעוד האירוניה: שיא כיום הניראה פרט

 ועוזרת ישראל את מחמשת צ׳כוסלובקיה
 ארצות־ זו היתד, שונות, דרכים באלף לה

 את להפסיק המדינה מן שדרשה הברית
 המתנדבים את מתחומה ולגרש הזאת העזרה

 לבסוף בשורות־צה״ל. שפעלו האמריקאיים
הבסיס. את סגרה ללחץ, צ׳כיה ניכנעה
 להקים רשות צ׳כיה: עזרה בה אחרת דרך

 תושבי־ יהודיים לוחמים של בריגאדה
 — הצ׳כים ארצה. ושילוחם צ׳כוסלובקיה,

 הקומוניסטיות, המדינות יתר כמו שפעלו,
 זאת ראו — מסטאלין ישירה בהשראה
בספרד• הבינלאומיות הבריגאדות כהמשך
 לדצ׳כית״ ״הבריגאדה צעירי פוזרו בארץ

 הגרעינים ואחד צה״ל, של היחידות בין
כרם־מהר״ל. קיבוץ את הקים שלהם

ברבגרגן? ןד\ז2 גזה
היתד. צה״ל של הקשות המערכות אחת

ש הירדני, הלגיון נגד
 יחידות בלטרון. התבצר

 את להבקיע ניסו רבות
— לירושלים דרך־המלך

 משום אך נכשלו. וכולן
 את להטיל מרבים מה

חטי על בעיקר האשם
ברו שהורכבה ,7 בה
ש חדשים, מעולים בה
 אימון לקבל הספיקו לא

צבאי.
 שפיקד לסקוב, חיים

זו, בחטיבה גדוד על
וקובע: החטיבה, על מגן

תפ גיבעתי אנשי •
 אך — לטרון את סו

פעו בתום אותר. פינו
נחשון. לת

 שקיבלה ההוראה •
 ״תקוף היתה: 7 חטיבה

— וזאת מחיר!״ בכל
מוקדמת. הכנה כל ללא

הרוגים. 120 :המחיר
הצי אלה התקפות אבל

 באלצן ירושלים, את לו
 מן להפנות הלגיון את

מכ שהיו כוחות הבירה
שם. המערכה את ריעים
אח חטיבות גם •
בלטרון, ניכשלו רות

 בקרבות־מוקד אלא — בלטרון רק ולא
שונות. בחזיתות
 שהסתיימו לטרון על ההתקפות באחת
 מרכוס. האמריקאי האלוף נכח בנסיגה,

לשר־הביסחון: שהבריק מה זה
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ארטי תיאום הקרב. בשדה נוכח (״הייתי

 חיל־ מצויין. — שירדן מושלם. — לרי
וחרפה.״) בושה — רגלים

ערך חסר נייר :,סוב בעיני המגירה

1601 הזה העולם

שנס הרבות ההתחלות
ש בשבוע לפניך תמנו
 למציאות הופכות עבר

 אבל ורבת־קסם. חדשה
 הזאת המציאות היזהר!
 מיק־ אך להיות עשוייה

 היזהר ביחוד סם־שווא.
כבי גדולים מסיכויים

 א׳ ביום לך שיתגלו כול
 מתאים שבת יום הבא.

 בשום אך ולהרפתקאות־אהבהבים, לטיולים
יותר. רציניות להתקשרותו לא ואופן פנים

ק לא אתה אם מע תחזי
ת מל,  צרות לך צפויו

 את תזניח אל צרורות.
 את לא ואף בריאותך,

ת  זכור המצטברים. החובו
חד, פגיע שליבך במיו

 של זו בתקופה בן־דגים,
בחש קח שנת־הכוכבים.

מן שנופש בון המת בז
 כפוי וחוסר־דאגות אים

ב להתחשב לא שהחליט לאדם נס דרושים
ליצירת־אמת. טובה תקופה חיצוניים. גורמים

★ ★ ★
 בקפדנות תכנן השבוע,

 הרגיל מן גדולה אף
 מעשה צעדיך. כל את

בצו יבוצע אם גורלי,
אח יגרור נחפזת, רה
והתחיי סיבוכים ריו

לעו מיותרות. בויות
 שבוע זהו זאת, מת
רו להתקשרויות טוב

 ולהרפתק- מאנטיות
 מצא בנות-יום. אות
 עוד לפגר תצטרך אחרת הנוח. הזמן את

אדום. לבשי :בת״טלה בתוכניותיך. יותר

★ ★ ★
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עצ את התרת סוף־סוף
ה מן וכמה מכמה מך

או קשרו אשר עבותות
תה אל אחד. למקום תך
כאי לפעיל איפוא, סס,
לש מחדש, ונולדת לו

ה לפי לא דבר כל קול
שלך, הישנים חישובים

 שקורה מה על־פי אלא
ש מה או עכשיו לך

 דע אבל בזבזן, תהיה אל לך. לקרות עלול
מסוכן. — בשתייה תרבה אל כסף. להוציא

★ ★ ★

 גוררת מדומה הצלחה
שלון אחריה  חרוץ. כי

תן דאגה: אל לן תינ
 להוכיח נוספת הזדמנות

 בת־תאומים, עצמך. את
 הנסיגה, סן לקח למדי

 מדי מהר תיכנעי ואל
 א׳ יום תכלית. ללא או

שי כל את ישנה הבא
 בן־תאו־ ,עבודתך טות
ש דחף בת־תאוסים. הרגלייך, כל ואת מים,

רע. לאדם יקשרך בפניו לעמוד תוכלי לא

★ ★ ★
מצ אתה אלה בימים

בהצל להשתחרר ליח
 נוספים מקשרים חה
 יותר חולם העבר, אל
 אינך כי — העתיד על

 או אותו לתכנן מסוגל
מ הבאות. את ליזום
 את תבזבז אל אידך,

 צורך יש :כספך כל
ב ובייעול, בחיסכון

 לעצמך קני השבועי. התקציב הוצאת עת
חדש. הכל לבשי תכלת. או סגול משהו

★ ★ ★

 עם המקסימה הפגישה
אי אשר נערת־החלומות

 גורמת לאחרונה תרת
 — ואולי מפח־נפש לך

 תהסס אל יסורי־קינאה.
 מעמד. ולהחזיק להמשיך
ו פרי, ישאו מאמציך

באה לזכות עשוי אתה
 אתה אם מאידך, בתה.
 העניין כמה עד תגלה
 לחיצי־גיחוך. יעד תשמש אתה לליבך, חשוב
מבת־טלה. או מבת־עקרב במיוחד היזהר

ן גורמת מבורכת לשיגרה השיבה  הרבה ל
 תוכל לא ממילא שציפית. מכפי עונג פחות

 לעומת מזמן. רצית בו הקשר את לקשור
 בל־ לפגישה צפה זאת,

 אדם עם תי־שיגרתית
טו את שוחר שאינו
 לשרת נאלץ אן בתך,

תין את טרו  לן. ולעזור מ
תס רומאנטית פגישה

 הנימר־ בכניעתך תיים
 הנימהרת, ואולי — צת

 קצר מסע בת־בתולה.
תן יעודד  לפעילות או

 ולא גוברת, שכלתנית
בלתי־נכונה. מהשקעה היזהר לחלומות־שווא.

★ ★ ★
 אם השבוע, כספים, להוציא לך כדאי לא

ש- איפוא, מוטב, להסתבך. רוצה אינך

מאזנ״ס
 ־ בספטמבר 2(

באוקטובר 22

ומכופ כפולות לצרות תגרום הכי, בלאו
רבגוניים. בגדים או ארגמן לבשי לות.

 ותתכנןאת בבית תשב
 מאוד רצוי אשר המסע

החו בסוף תערוך כי
 ידידה עם פגישה דש.

 למיפגש הופכת ותיקה
 על מסעיר. אינטימי

 סיכויים לך יש כך
 בת- עם לריב רציניים

א אם הקבועה. זוגן
 את להעלים תנסה תה

תתגלה היא הפגישה,

 דווקא לאו אך מוכר אדם של השפעתו
בהדר תגבר — חייך על אינטימי ידיד
תמ חלום, כבתוך גה.
 במצבים עצמך צאי

 על מתקבלים בלתי
לעו העשויים הדעת,

 ו- חושייך כל את רר
 רק דימיונך. את ביחוד

ב בכך רוצה את אם
 כרגע ומסוגלת אמת,

י זה זעזועים, לסבול
 לתקופה אותך ביא

 ו- פוריות של קסומה
 שתצטרכי ספק אין אבל — סערת-רגשות

ובמפח-נפש. בזמן ביוקר, זה עבור לשלם

$ 1 )
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★  ★  ★
 ואתה — לשיא מגיעות בעבודתך הצרות

תנ אל האחריות. מן להתחמק איך יודע לא
ה את לקבל מוטב סה:

 מאשר שהן, כמו צרות
ש של בפקעת להסתבך

ואינטרי תירוצים קרים,
קש של שבוע זהו גות.
חמים, משפחתיים רים
שות עם גלוי שיח של
חברים־לנשק, או פים
 אמונה ושל אחוזה של

— מסובך פחות בעתיד
פחות הרבה גם אך

 עשוי זה תצטנן, אל אישית. מבחינה שליו,
בנסיעות. הרבה זאת, לעומת רציני. להיות

★ ★ ★
 הוא שלך כזח־הדיבור

המרכזית התכונה לא
סברת אם גם — שלן

ל יוכל בן־גדי אחרת.
 הוא אם השבוע, הצליח,

מרו בקפדנות לב, ישים
 ה־ או העסק לענייני בה,

תו בת־גדי שלו. מישרה
מ במחזרים לזכות כל

 אם — ורבים עניינים
ילדיך אם החיזור. אחרי לחזר תדאג היא

ל נסי אשמים. הכוכבים — חסרי־מנוחה
 מתעוררות אם קם. לנופש ולשלחם הרגיעם,

 הפיתרון את לדחות נסה רציניות, בעיות
כתום. או ירוק לבשי שבוע-#בועיים. לעוד
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