
באירופה טיולים השבי, מן בריחה קרב,
 שאנו לו ואמרתי קידה החוורתי אלא ידו, את

 ביחידה המשרתים ילידו־ירושלים, יהודים,
 זאת כל הבריטי, הצבא במסגרת עברית,
 להסתכן רציתי (לא ברורה בצרפתית אמרתי
 אני ״שמח : השיב האפיפיור עברית). ולדבר

 זה היה שראליים.״ ארצ חיילים עם להיפגש
בחיינו. ביותר המענינים הימים אחד

תל־אביב בכר, ז׳אק

ם לי ג אנ חו ה הר שכ מ

 הדבר הסמוך. במחנה
 •דה, ביזו הארצישראליים

 אותו המשחק. ביטול
קצ נאום ונשאתי קמתי

יחי יחידתנו,
 האויר חיל דת

 חנתה המלכותי,
מער באמיריה,

לאלכסנ בית
ה באחד דריה.
 על הופיעה ימים

ש לוח־המודעות
 על הודעה לנו

 כדורגל תחרות
נב בין קרובה

 ובין היחידה חרת
 השבויים נבחרת

 שישבו הגרמנים,
 את אותנו, הרגיז

ל לפעול והחלטנו
בחדר־האוכל, ערב׳

 ק-בו לכם! הספיק לא לונדון על ״הבליץ
 למיל״ יהסכם ומה !לכם הספיקה לא טרי

 בש ? בתאי־גזיב המושמדים יהודים ילדים
״זה טמא משחק תערכו אל אלוהים, !
נערך, המשחק מטרתו. את השיג לא הנאום

 הגרמנים. לטובת 0:5 של בתוצאות נגמר אך
 לוח־המו־ על פתק־התוצאות פורסם כאשר
 הארצישר־ מחברי אחד מתחתו רשם דעות,
 שהואלתם על היטב אתכם כבדו ״הם : אליים
 ה־ חבריכם מחמשת אחד לכל איתם. לשחק
לפצוי.״ אחד שער הוגש כאן יהודים

 הקבוצה חברי כל כמעט פלא, זה וראה
 בידידות. ידינו את ולחצו באו המנוצחת

ל הוסיפה לא יחידתנו : מכל החשוב אולם
היטלר. חיילי עם ספורט מפגשי כל עריו

ירושלים טולידאנו, אליהו

ה טי ב מ א ה ה י?ר1הו היוו

נכנסנו, כאשר
 המחנה עם יחד

 לעיר השמיני
ב אשר טריפולי,

 מגו- היינו לוב,
ומכו דלי־זקנים

ע בשיכבה סים
ה חול של בה

ה הבעיה מדבר.
היתה, ראשונה
 להתרחץ כמובן,

 לקחתי ולהתגלח.
וי מחברי אחד
ב לסייר צאנו

 האיטלקים. על־ידי שנעזבו המפוארים, בתים
 מודרני, חדר־אמבטיה ומצאנו רב זמן עבר לא

בו. לטבול וישבנו
 במקום, שנשארו האיטלקים, השכנים אולם
 להזעיק ומיהרו לשדוד שבאנו כנראה, חשכו,

 רא־ את מסבנים אנו בעוד השלטונות. את
 צבאיים שוטרים שני במקום הופיעו שיני,

שהס לאחר אולם למעשינו. לחקור והתחילו
 ב־ המקום את עזבו המצב, את להם ברנו

 ואנו להם, שקראו האיטלקים, את קללם
שלנו. היופי טיפול את לסיים יכולנו

שדה־ווארבורג פזה, מרדכי

ב ת טו מוו שבי מן ה ה

ה ליל בחצות
 1941 לאפריל עב

 אלפי הצטופפו
בנות־ה־ חיילי
 הקטן באי ברית

 בקרבת קלמטה,
הגרמ יוון. חופי

והפ הפציצו נים
 ללא אותנו גיזו
 היה ומצבנו הרף,
רע. בכל

 לאחר בשלוש
ה הבריגדיר של הרועד קולו נשמע חצות

ה הצבאות כניעת על הודיע הוא בריטי.

הברי החיילים הגרמני. לאויב ביוון בריטיים
ה מאות נצור. סלן אל בשירת פצחו טיים

 דל־ במקום, שנמצאו הארצישראליים, חיילים
התיקווה. בשירת אליהם וו

 אחד בודדת. יריה נשמעה שרים, אנו בעוד
 את שלף המערבית, גרמניה יליד מחברינו,

 הגרמנים, את הכיר הוא בעצמו. וירה אקדוחו
השבי. על המוות את והעדיף

רמת־גן פוטוצק׳, מ.
תי ח ר שבי מן ב ה

 1941 באפריל
ב פלוגתי נפלה
ב הגרמנים שבי

קלמטה. היווני אי
ב בעברנו אולם
 אדמת על רכבת

 בדרך יוגוסלביה,
הצלח לגרמניה,

 עם לברוח תי
ול מחברי שניים
היוו לגבול הגיע

 לנו נתן שם ני.
 להגיע לנו ואיפשר אזרחיים בגדים אחד יווני

 ה־ וחברי ואני נתפס, מחברי אחד לסלוניקי.
 ויצאנו יווניות תעודות־זהות זייפנו השני

לתורכיה. להגיע כדי בסירה,
 סירת־טורפדו פנים. האיר לא המזל אולם
 אל סירתנו את וגררה אותנו הדביקה גרמנית

הגס על־ידי קשות נחקרנו שם מקום החוף,
 לברוח הצלחתי דבר של בסוסו אבל טאפו.

.הגסטאפו מידי גם
 היוונית בשפה ידיעותי את ניצלתי באביב

שהפ מבריחים, ספינת של לצוות והצטרפתי
 בין הספינה בהיות מיטילני. האי לעבר ליגה
 הימה קפצתי התורכית, היבשת לבין האי

תורכיה. לעבר ושחיתי
 השגריר פשוט. הכל היה ואילך מכאן
הצט שם לקהיר, שלחני באיסטנבול הבריטי

 סירת קיבלתי המלכותי. לחיל־האוויר רפתי
 שבויים לחלץ כדי ליוון, והפלגתי גדולה מנוע

 למלא הצלחתי לפרטיזנים. הספקה ולהב־א
 הייתי בשובי בשלום. ולחזור שליחותי את

 את שקיבל הראשון, הארצישראלי החייל
הגבוה. אות־ההצטיגות

חיפה גוטנברג, אריה

 לנמל להיכנס סירבו בתור שעמדו הא־ניות
 כי הודיע יותר, עוד רתח ספיר הקישון.

 כל תקבל לא פיו, את שתמרה אוניה כל
או שבע : התוצאה בנמל־חיפה. שירותים

לנמל מחוץ נשארו ניות
ב האוניות, סוכני והחמיר. הלך המצב

 בלישכת־ד,ספנות. התכנסו צ״כ, אנשי רובם
 ולחסל לבוא מספיר דרשו חדש, וועד בחרו

תחבו הזמין שר־התחבורה הסיכסוך. את
-------------------• ?מ-צפונה. הפליג רה,

 החיפאי ציוך במלון השר של ביקורו
 אלמוגי. יוסף עם בשיחה בעיקר, הסתכם,

 איומים שפע חיפה פועלי של קיסר־הכים
 שיי שסח־ארי לוזדאי ״קרוב : בלתי־מוסווים

 סוזארי בעד למנוע ירצו מאוחדים רותי־נסל
 סכנה למנוע כדי בעבודה. מלהתחיל נב־ים

 סיב־ על להכריז נצטרך שפיכת־דמים, של
הצדדים.* שני יתפשרו אשר עד סוך־עבודה,

 כי קבע ספיר פעולתו. את פעל לא האיום
או שתי לנמל־הקישון יכנסו היום למחרת

 חברת היא שסוכנה רנולו, האודה : ניות
 חברת היא שסוכנה ניקולס, והאוניה דיזנגוף

).910 הזה (העולם פוס״דון
 שילהבה ההוראה השתלהב. המאבק

ל החברות. שתי בין הקרה המלחמה את
ה האוניות שתי עמדו כאשר היום, מחרת

וחרו קאולין עצים, עמוסות שהיו קטנות,
 עליהן עלו הקישון, לנמל להיכנס בים,

 כי הודיעו מאוחדים, שירותי־נמל סוזארי
בכוח• הפריקה את ימנעו

 פועלי־הנמל, מזכיר למקום הגיע ״במקרה*
 של איש־סודו צוקרמן, צעק צוקרמן. אהרן

! סיכםוך־עבודה קיים ״במקים :אלמוגי
״מושבתת העבודה הטע כל הועילו לא !

ש האוניות, שתי של רבי־החובלים נות.
הצתת, בכוחות המטענים את לפרוק הציעו

 עבודה נרשה ״לא :תקיף בסירוב נתקלו
״זרה  או לנוח׳ הלכו הקישון פועלי !

 טלפנו נמל־הקישון מנהלי בשמש. להשתזף
לממשלה. הועבר הסיכסוך שטילפנו. לאן

ה בכוח אפילו פריקה ספיר דרש הפעם
 רצה לא שרת, משה ראש־הממשלה, זרוע.

 פקד ערב־הבתירות, הקואליציה את לפורר
 בקול הסתיים דסיכסוך העבודה. את להדש
 הסתיים בו אקדוחים, ברעם לא חלושה, ענות

 היה אולם המוסרט. הניו־יורקי הסיכסוך
נוס סיכסוכים בחובו צפן העתיד כי ברור
פים.

חינוך
ל ל ל ש ו חד־ מ פ
״לימודים אין ״מחר !
ש בשבוע שהתנוססה זו שהודעה אפשר

 בתי־הספר של ח׳ כיתות לוחות על עבר
 משמחת היתר, רחבי־הארץ, בכל העממיים

 המורים אליה צרפו אילולא התלמידים, את
 סשרד־החינוך הוראת ״לפי : אחרת הודעה

 לקביעת סקר בחינות מחר ייערכו והתרבות
התלמידים.״ של הכללית רמת־ר,אינטליגנציה

 שגדלה בהלה, חוללה המלה עצם !בחינות
 שניתנו החמורות ההוראות עם כפליים כפל

 לקום ביום־ד,בחינה, היטב לנוח : לתלמידים
 אחר. דבר בשום לעסוק לא יותר, מאוחר
לפחד. לא — והעיקר
 התלמידים רוב להוראות. ציית לא איש
 השכימו הלילה, במשך עין עצמו ולא כמעט
ותול היסטוריה תנ״ך, ספרי על דגרו לקום,

 לאולם־הבחינות הגיעו הציונית, התנועה דות
ומבוהלים. נרגשים

 לאמיתו ? המחברות עורות במה
 הספרים: על לדגור מקום כל היה לא דבר של

 מנת־ בחינות של מדוייק תרגום היו הבחינות
בצירוף בארצות־הברית, המקובלות השכל,

)16 בעמוד (המשן
תל-אכיכי ככית-ספר אינטליגנציה בדיקות

בהלת בלי העיקר,

911 הזה העולם

 בשם מה, ירושלים: ר. מ.
 אינני ? לך שאענה רצונך, אלהים
 עדנים ועדה עם קבל לפרסם נוהגת

 לך שאשיב רוצה אתה שלי. פרטיים
או לסבר העלולים זה מם־ג פרטים

פו שאתה בעוד ,מס״ר,הכנסה עם תי
שמך. כגילוי פעוט מדבר חד

 הכבוד בכל לך מוחזרים הבולים
הראוי.

ושקט אופרות ריקודים,
 רק אומר, הוא לי, כותב )911/473(

 טעמו. לסי אינן בחברתו שהבנות משום
 16 16!5 בניל בנערה לראות אוהב הוא
 מענינת, בת־שיחה שתהיה נוח, אופי
 נושאים. מיני כל על לשוחח יוכל אתה
 או (בעממית לרקוד אוהב עצמו הוא

 קלאסית מוסיקה חשוב), לא בסלונית,
 להיות יודע הוא ספורט. וגם ואוסרות,

ש הנערה, על בכד. צורך כשיש שקט
חיפאית. להיות אליו לכתוב תרצה

כתוב גיוון
 תלמידת )911/474( 16 בת צעירונת

 אוהבת מאד, שקטה שהיא ערב. תיכון
 ספרות ולקרוא להתבודד ובעיקר ללמוד

 לה ואין חברה, לה שאיו אומרת יפה,
 שעורים לימודים, עבודה. לכך. הפנאי נם

 אולם זמנה. מיטב את תופסים וקריאה
בקרי אלה חרוצים חיים לנוון מוכנח היא
 בו ופשוט רציני בחור מידי מכתבים את
מצי היא התכתבות כנושאי ומעלה. 18
לימודים. עה

תנועה חכרת לא רק
ב גבוהה לא חמודה. חיפאית, שהיא מי
 בישנית. וקצת עדינה .18—19 בת יותר.
 21 בו צעיר מתבודד אל לכתוב יכולה

 וקליעה ציד טיולים, האוהב )911/475(
 תנועת חברת תתיה שלא בתנאי — למטרה

נוער.

להחניף בלי נחמדה, <די)
מקוה )911/476( 21 בת ירושלמית

 כר לשם אחדים. מבחורים מכתבים לקבל
 פחות לא של בנובה להיות עליהם יהיה

 השכלה נאה. הופעה בעלי ם׳, 1.70מ־
 חובבי שיהיו רצוי גבוהה. או תיכונית
 חובבת היא שנם משום ובולים. ספורט
 על יתר לעצמה להחניף לא כדי אותם.

 שהיא לציין לנכון רואה היא המידה.
נחמדה. (די)

 נחמדה נוער, למארגן
ורצינית

סימ ),911/477( 18 בן יליד-הארין, הוא
 ספורט. הרפתקות אוהב נוער, מארגן פטי,

ב לעניין מבטיח הוא וריקודים. קולנוע
ש ,15,5—17 של הענוג בניל נערה כתב

רצינית. וקצת נחמדה תחיה

שמנות ולא רציניות לא
 נערה עם להתכתב רוצה >911'/478(

 נובה בעלת (ב) בלונדית; (א) :שתהיה
חוש בעלת (נ) ם״מ; 163 165 של

 רציניות, אוהב איננו (הוא ועליזה הומור
ש מספר הוא עצמו על שמנות). לא נם

 אוהב טובה, השכלה בעל נחמד, הוא
 טובים ספרים ומחבב סרטי־קולנוע מאד

ותיאטרון.

שמנמונת לא - הפעם
 מודעת כמין לי נראה להלן המכתב
 — ובכן טועה. ואני" יתכן שידוכים.

 מאחר כנראה, עניו )911/478( צעיר
ל פרט עצמו, על פרטים כל נתן שלא

 עם להתכתב רוצה ,24 בן שהוא עובדה
נאמ בית עקרת של תכונות בעלת נערה

 מבת יותר לא שמנמונת) (לא חיננית נה,
ורצינית. אופי חזקת ,22

 לכסף־ זקוק כה אתה אם — :מיכה
 רוצים אינם והוריד טוען שאתה כפי כים
 לד. לספק. יכולים?) אינם שמא (או

 בעצמך? אותו תרויח לא איפוא, מדוע,
 שעורים לתת יכול אתה נימנסיה כתלמיד
 ומובטחני וקרב הולך השנה סוף למשל.

 שמורא רבים וילדים הורים כעת ישנם כי
? ובכן עליהם. נפל התעודות חלוקת

רומנים מדי יותר
 רומנים מדי יותר קוראה את — ;לאה
 שניסר העובדה נ׳. מסוג סרטים !דואה
 שעה שתיכן, בזרועות זרועו את משלב
 איזה (אחרי הקולנוע מן חוזרים שאתם

 להוט שהוא עדיין מוכיחה איננה סרט?),
 אבירי. להיות משתדל פשוט הוא אחריך.

יח אם טוב פחות שתרנישי מניחה אני
 תהלכי ואת (אשתו), אחותך, את רק בק

 או ,16 בת־ אינך האם אגב. כצל. לצדם
? לזה בדומה משהו

בבל אלי הפונים בל על
פרו 600 לצרף שהוא, עניין

כבולים. טה

@


