
ת ■1 ו ר ■■ ש

ישראלי להקלטה
דוקטור רדיו ע׳׳י

.24433 טלפון תל־אביב, ׳4 אידלסון רחוב

 למשלוח שבירים בלתי תקליטים מקליט
 ובר־ חופות הקלטת בחוץ־לארץ. למכרים

תקליטים. ועל מגנטי סרט על מצוות

היסודי לנקיון
 סומכת הפסח חג לפני

 רק הנבונה חבית בעלת
לכ טקסטיל־שמפו על

 עדינים אריגים ביסת
 מפות כרים, וילונות, במו

ובו׳. שמיכות

 : היחידים המפיצים
בע״מ. נורית חברת

 ההתידברת חגיגות ועד
השניה העודם במלחמת

ג ה לכניסת (עשור י ר לחזית) ה ד ס

ברמת-גן כאיצפזדיון בערב, 6.30 בשעה במארס 31 כ
ר ר ע ת

ההתבדבית משא ־ לידית עצרת
: ת י נ כ ת ב

שרת משה מר הממשלה ראש נאום .1
רובינא חנה מפי יזכור .2
שמיר משה מאת עם חזיון — הדגל נושאי .3

 פרידלנד צבי בימוי
 ברנד ג׳ניה ובמה ציור

 קפלן שלמה מוסיקלית הנהלה
הרמון יונתן תנועה

הבסחון שר בנוכחות לצה״ל העולם במלחמת היחידות דגלי מסירת טכס .4
למתנדבים. דברו שישא בן־גוריץ דוד מר

 מקהלות, צבאיות, להקות שונות, במות שחקני 50 איש, 1000 ישתתפו בהצגה
קרב. ויחידת תזמורות

ם י ס י ט ר : כ ג י ש ה ל
 : 23512 טל. ,61 ציון חובבי רחוב החייל, למען הוועד משרד :תל־אביב

״אמנות״, החיילים מסעדת ! 47 נחמני רחוב החייל, למען הארצי הועד משרד
 נח״, ״תיבת ;שטריקר רח׳ רסקו, שב׳ ״הירקון״, אכסנית ;דיזנגוף ככר

 רחוב יונה, מחנה ; 91 הירקון רח־כ לחייל, התרבות בית ; 93 הירקון רחוב
 פנת הגר״א רחוב המרכזית, התחנה מועדון ;ז׳בוטינסקי רחוב פנת הירקון,

 העיר קצין ; 300 רחוב פנת ירושלים שדרות ״יפו״, מסעדת ;סלומון רחוב
״המקדים״ ; 83 אלנבי רחוב כרטיסים, למכירת סוכנות ״כנף״ : תל־אביב

 ספורט, מכשירי ״מרטון״ ; 121 לוינסקי רחוב כרטיסים, למכירת סוכנות 8
 ״במה״ ! 31 אלנבי רחוב כרטיסים, למכירת סוכנות ״כרטיס״ ; 84 אלנבי רחוב

 למכירת סוכנות ״רוקוקו״, ; 50 בן־יהודה רחוב כרטיסים, למכירת סוכנות
.93 דיזנגוף כרטיסים,

 .חיפה. העיר קצין ; 5 בלפור רחוב החייל, למען הועד : חיפה
 ירושלים. העיר קצין ; 4 בן־יהודה רחוב החייל, למען הועד : ירושלים

ת־גן מ  ביאליק. רחוב כרטיסים, למכירת סוכנות ״הכרטיס״, :ר
 רחיבות. העיר קצין : רחובות

ה ר ד חדרה. העיר קצין : ח
 כרטיסים. להפצת משרד ציון, חובבי רחוב רובינסון, : פתח־תקוה

 העיר. קצין החייל, למען הועד מועדון 1 נתניה
והמועצות. העיריות ע״י המקומיים הועדים ואצל

מיבצע הבריגדה: זכרתחז
 הזה״, ״העולם לפניית נענו לשעבר היהודית הכרינאדה מלוחמי מאות
 י היה שהמצע מאחר ההם. הימים מן מרתקות חזיתיות חוויות שיגרו

 אולם שהגיעו. הרשימות מן קטן חלק רק כאן מתפרסם מהשתרע, קצר
 של כמסבת-ההוד רכי־עניין, מזהירים, חוטים הן שנבחרו הרשימות כל

ובשותפיהם. בנאצים היהודי העם של ורכ-הפאר הגבורה מלחמת
תי ק ק ת לי ע א ד ק מ ה

טבילת־ה־ את
ה הממשית אש

 שלנו , ראשונה
 אנשי אנו, טעמנו
 בגדוד ב׳ פלוגה
הברי של השני
 למרץ 19ב־ גדה,
 בהיותנו ,1945

איטליה. בחזית
המטי הגרמנים

בל אש עלינו רו
ממק־ פוסקת תי

 השתתפו שלהם הצלפים גם ומרגמות. לעים
 נפצעו רבים נהרג. מאיתנו אחד בתזמורת.

האדמה. אל נצמדו הנותרים הקו. מן והורדו
 פני לפעול. שלנו הברן מקלע הפסיק פתע
 ירד שלהם והמוראל כסיד, החווירו החברה
 אליו זחלתי המקלען. בקרבת נמצאתי פלאים.

מנ כי גיליתי המקלע. את לפרק והתחלתי
 שיר־ מיד ושמן. חול התמלא הדריכה גנון

 הליבלוך את ללקק והתחלתי לשוני את בבתי
 המקלע. את דרכתי לבסוף החריצים. מכל
 מצב את אשכח לא לעולם !. שוב פעל הוא

רגעים. באותם המרומם רוחנו
רחובות קנאל, בן־ציון

ד ק פ מ א ה ל ל ב ל ב ת ה
ל שלנו יחידת־ההסוואה שהצליחה לאחר

 משקים ושריונים טנקים של מחנות הקים
 זכינו המערבי, במדבר החזית כל לאורך
ב חנינו שעה אותה מיוחד. הוקרה באות
 מאל־ קילומטרים 20 במרחק אל־ערב, בורג

 גבוה, הר לרגלי בשורות הסתדרנו עלמיין.
 את לנו הקריא מונטגומרי הגנרל של ונציגו
היום. פקודת

 שניות וכעבור אות־אזעקה, ניתן פתאום
גר מפציצים חמישה מעלינו חלפו מספר
 הרף. ללא שירו קרב, מטוסי בלווית מניים,

:שאג הוא במבוכה. בא לא המפקד אולם

״ממקומו יזוז בל ״איש  עומדים נשארנו !
 קרוב חיינו. את הציל זה ודבר כפסלי־אבן,

ה הדמויות את חשבו לא שהגרמנים לודאי
לבני־אדם. דוממות

חולון אייזנר, יעקב

ת מצאת■ ת א פו חבד■ גו
ב בעמדותינו, לשמור תורי הגיע כאשר

ה האיר כבר סניו, האיטלקי הנהר קרבת
 הבחנתי הסמוכה תחנת־האיסוף ליד בוקר.

 זוגות־רגליים שני שמיכה. מכופר! בטריילור
 חברים ששני חשבתי הטריילור. מן בלטו

 להם להציע וניגשתי שם, נרדמו עייפ-ם
 וניז־ השמיכה את הרמתי נוח. יותר מקום

 נקובות־ גופות שתי ניגלו לעיני דעזעתי.
חברי. מטובי שניים גופות אלה היו כדורים.

שבע באר־ גלזר, חנן

תי ש פג ר ע□ נ פיו אפי ה
אל כשלושת

 בני חיילים פים
הצ האומות כל

ה באולם טופפו
 קרית של גדול

ברו הואתיקאן
 היו ביניהם מא.
 מחיילי שניים גם

העב הבריגדה
וחברי, אני רית:
שסי לאחר לוי.
 רד פני על ירנו

 נת־ ,יהודים נודניקים בעשרות ופגשנו מא
 חיכינו האפיפיור. את לראות עז חשק קפנו
ה הופיע ולבסוף שעות, לחמש קרוב שם

 ידי על באלונקה נישא כשהוא אפיפיור,
 קצרה, תפילה ערך הוא הואתיקאן. חיילי

 עבר אחר וצרפתית, אנגלית באיטלקית, נאם
 החיילים. עם ושוחח האולם לאורך

נשקתי לא אלינו, האפיפיור קרב כאשר

)9 מעמוד (המשן
 רכשו מאד מעטים סדיר. צבא של יחידות

ה סניו הנהר גדות על אמיתי׳ קרבי נסיון
 את לתרגם מסוגלים היו כולם ולא איטלקי,
 המיוחדת. הישראלית המציאות לשפת הנסיון

 הבריטיים הדפוס־ם את אחר־כך שהעתיקו היו
 מים ברז שראה בבדיחה כאיכר עיוור, באופן
 להבין מבלי בביתו, גם ברז התקין בעיר,
 שיובילו בצינזרות־מים תחילה צורך שיש

הברז. אל המים את
 הצבא אנשי היו צה״ל, כשהוקם אולם
 אספקה לארגן כיצד שידעו היחידים הבריטי
 תפקידם מה תקין, קשר פועל כיצד יעילה,

מטו להק סוללת־תותחים, יחידות־הנדסה, של
קורבטה. סים,

יצי הבריגדה יצרה אלה לכל שמעל יתכן
 החיילים שלה. היחידה רוח :אחת גדולה רה

 אל איש התקרבו זר, פיקוד תחת זר, בצבא
המל בתקופת צה״ל מחיילי אף יותר רעהו
 אחרי יחידותיהם, לזכר קשורים נשארז חמה,
 תל־אבי׳ב מגויסי מאשר יותר שנים, עשר

בצבא־ההגנה. לגדודם
 יצירת וראשונה בראש היתה הבריגדה כי
 הראשונה בתקופה העברי הנוער של כפיו

 במת על הראשונים מצעדיו אחד להתגבשותו,
ההיסטוריה.

נמלים
ך—ווופ ד כ ה

 איגוד בתוך מאבק השבוע, סער, כאשר
 גאנג־ על־ידי מנוהל ניו־יורקיים, נמל פועלי

 בתל־ המוצג חופי־הנרז, בסרט סטרים,
 דומה, מאבק התנהל קולנוע) (ראה אביב,

 חיפה נמל : הארץ בצפון יותר . מציאותי
הקישון. נמל על מלחמה הכריז

 היום למן נבטו הביננמלי המאבק זרעי
 ציוני שר לידי התחבורה משרד הועבר בו

 רגל דריסת דרשו הצ״ב ספיר. יוסף כללי
הישראלית, התחבורה במערכת יותר ממשית

בה :מבוקשם את קיבלו לחץ, הפעילו
 איש בידי נשארה חיפה נמל שהנהלת בשעה
 שנעזו לנדמן, עמוס הכשרונות, רב מפא״י
 כת חברה מאוחדים, נמל שירותי על-ידי

 ה־ נמל על הזיכיוי הוענק בונה, סילל של
 :הפרטית היוזמה לנציגת החדש קישון
 הון על־ידי בעיקר הממומנת גב־ים, חברת

אמריקאי.
 ל״י אלף 250 להשקיע התחייבה גב־ים
 קיבלה כבישים, וסלילת מחסנים בבניית

הפרי תעריפי וחצי. לשנתיים הזיכיון את
 נמל־חיפה תעריפי לפי נקבעו והטעינה קה
יוע בשנה שנה מדי כי לחברה הובטח כן

 לנמל־ נמל־חיפה ממטעני טון אלף 80 ברו
הקישון.

 במרץ, לעבודה ניגשה החדשה החברה
 בונה סולל :בהחלט צפוי במכשול נתקלה
 והסווא־ הטעינה הפריקה, שירותי כי טענה
 בין הדיונים בידיה. להישאר צריכים רות

 עזרה לבין סולל־בונה ממנהלי גולן שמחה
 לאין נמשכו גב־ים הנהלת חבר וזיינשטיין,

 בלשכת־ עובדים גב־ים הזמינה בינתיים קץ.
 בפקודת שבא בסירוב, נתקלה העבודה,

 והניע התפתח הסכס-ך חיפה. פועלי מועצת
 לסולל־בונה רמזה מפא״י גבוהים. למקומות

 הקואליציה את לפוצץ עלולה עקשנותה כי
 זמנית, להיכנע אותה שיכנעה הממשלתית,

לנמל־הקישון. מפועליה חלק להשאיל
 עבר ואילך מאז סרבניות. אוניות

 שירותי־נמל חברת עקיפים. לפסים המאבק
 כי איימה האוניות, כני לס פנתה מאוחדים

 ישלחו אם בנמל־חיפה, המסקנות את תסיק
 הסוכנים לנמל־הקישון. אודותיהם את הם

 עם להסתכסך להם היה כדאי לא נרתעי.
 מונופולים־ גוף בגלל אהד מונופוליסטי גוף
שני. סי

עו התחבורה, שר את הרתיחה הרתיעה
 ל־ אוניות שתי להפנות לפקוד אותו ררה

 עתיד (חברות האוניות סוכני נמל־הקישון.
גב הפקודה. את למלא סירבו ופוסיידון)

911 הזח העולם


