
 המארב, מן לפתע, עלינו ניתך הכביש, קול
 הושלכו וכן אוטומטי, מנשק יריות מטר

 מטר למרות לנסוע, המשיך שולק רימוני־יו.
 לענות והתחלתי מיד השתטחתי ואני היריות,

באש.
 לירות. הוסיפו ולא התוקפים השתתקו .אז

 גם ובגופו כדורים נקוב היה כבר וזכטל אך
 ב־ לנהוג המשיך זאת בכל הפצצות. רסיסי

״הנפ :אותי ושאל מטר 200כ־ עוד גי׳ם
 הוא אם אותו ושאלתי שלא, עניתי ?״ געת

שולק.״ ענה .לא,״ נפגע.

י ״לא ת ע ג פ ״נ  לא שווכטל נראה !
הבקיע הראשון הכדור שנפצע. כלל הרגיש

 ענף את ריכז גדר־טיגארט*, בבנית השתתף
 הקרב לאחר :אופייני סיפור .במשק. הפלחה

 המדינה, הקמת אחרי המצרים עם הראשון
 לאסוף במשק, עמדה מפקד אז וזכטל, ציוה

 זה נשק בעזרת המצריים. ההרוגים נשק את
ביתם. על היום למחרת המשק בני הגנו

בטחון
תרדוף! של!1 נשק,

 מתעניינים הגרמנים אשר בעולם דבר אין
 משלהם, נשק להם אין עוד כל בנשק. כמו בו

 לנשקו נלית־ברירה, זו, התעניינות מופנית
שבועון פירפס שעבר בשבוע הזולת. של

 הצבא אפילו האחרונה. בשנה רק שהומצא
ה אלה. סאנקים קיבל טרם עצמו הצרפתי
 שלושה כעבור מסופקות הישראליות הזמנות
 לחכות נאלץ הצרפתי שהצבא בעוד חושים,
 התותחים לגבי הדין הוא רבעי־שנה. שלושת

ה לפני ישראל מקבלת אותם הצרפתיים,
הצרפתי.״ צבא

 מטוסי־הסילון את גם לישראל מוכרת צרפת
 ביותר המהיר מטום־הקרב א,5 מיסטר• מסוג

 למהירות המגיע אירופה, אדמת על הנבנה
מאוזנת. בטיסה גם על־קולית

 הבלגים. הם הצרפתים מן אדיבים פחות לא
תחילה ישראל הזמינה הגרמני, העתון לדברי

 בפרקלי־ מייד. להסדירן היה שחייב בוערות
 כרטיסי־ מזייפי נגד תיק הוכן סות־המחוז

 ופריי־ חושי )10—11 עמודי,ם (ראיה הקולנוע
 בעניין במשפט במו״כן עמד פרייליך ליו*
 ה־ המרד שרידי ;לכאורה שקיבל שוחד

 העבודה אחדות ;כליל דוכאו טרם מחרזאי
 תמורת יותר רחבות סמכויות תבעו ומפ״ם

 כה שהואשם אדם עם לקואליציה שמן מתן
 בפני בעיה בעיה חושי פתר כדרכו חמורות.

 חזיתות בשתי לקרב מלהיכנס נזהר עצמה,
יחד.

 הבעייה הוראה. קיבל לנדאו ד״ר
 ה־ הכרטיסים פרשת היתד. ביותר הדחופה

משה של לטיפולו הועבר זה עניין מזוייפים.
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הדלק. אה שהציתו נקבים על מראים החיצים הימנית, ףכנף
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הטיסה. כבשעת מקופלים בנהר, צפים המטוס גלגלי הדו״ח. בשפת אנגלית הצילום פותרת המטוס. ומספר ישראל דגל המטוס זנב על

 לחזהו. וחדר הקדמית השמשה זגוגית את
 ראותיו, את פילח ימין, מצד נכנם שני כדור
 את איבד מספר דקות .כעבור משמאל. יצא

אי מה אותו וכששאלתי ההגה, על השליטה
כנראה. נוקבו הצמיגים כי ענה רע,

 יצאנו והתהפך, הכביש מן הג׳ים .כשירד
 ארז. משק עבר אל בריצה להתקדם והתחלנו

 נפגעתי, לא אני בלבד. מטר 20 עברנו אך
ראי כדורים. נוקב בג׳ים מושבי גם כי אם
 לפשר ושאלתי לפגר מתחיל וזכטל כי תי

כוחותיו. שאפסו ענה הוא הדבר.

 מארז, אנשים למקום הגיעו רגע .באותו
 לידמרד־ מיד נלקחנו היריות. לשמע שיצאו

ב עדיין והיה למרפאה הוכנס ווכטל כי,״
 לאשתו, לקרוא הספיק הוא מלאה. הכרה

 הרופא לידו. והיתד. מיו אליו שבאה רגינה,
 מת דקות 10 כעבור אך דם, עירוי לו נתן

נשלחו ובנותיו אשתו .40ה־ בן
לנתניה.

 שולק של בנותיו שתי ההרוגים. נשק
 ישמעו עוד ),5( ורחל )12( אירית וזכטל,

ש־ גאליציה בן אביהן, על רבים סיפורים

ב הזיון מרוץ על ממצה סקירה נפוץ, גרמני
ה את לקטוף בנסיונות המסקנה: מרחב.

 ישראל של ידה העולמי, הייצור מעץ נשק
העליונה. על עודנה

יש־ של הנשק .קניות השבועון: מספר
 ה; של וועדות ארבע בפברואר. ההחלו רא

 מיד הזמינו לצרפת, הגיעו הישראלי וורמאכט
כללית. פליאה שעוררו בסכומים הזמנות

 מכשירי כולל אלקטרוני, ציוד .תמורת
 הזמנות דולר. מיליון 3,7כ־ שילמו מכ״ם•*,
 תותחים דולאר), מיליון 15( טאנקים אחרות:

גדו כמויות חיל־רגלים, תותחי מסוסים, נגד
 נא״ ופצצות לתותחים תחמושת של לות

פאלם••*.״
הגר לדברי ללקוח. מיוחד שרות

מצר מאד מיוחד ליחס ישראל זכתה מנים
 הערבים. עם משלה חשבונות לה שיש פת,

חדש, דגם הם לישראל הניתנים .הטאנקים

 חדירת נגד הצפוני בגבול גדר־התיל *
 שנקראה ,1936 במאורעות ערביים לוחמים

 האנגלי. בעל־הרעיון שם על
 ראדאר. ומהירות, כוון מגלה — מכ״ם ••

 ו־ מתלקח מחומרי המורכבות פצצות •••
האויר. מן בני־אדם להשמדת משמש ביק,

הז הוסיפה פ״ג, מסוג בלגיים, רובים 7000
רובי* 14.600 של שניה מנה

 הערבים גם אולם לפראג. כרגל עליה
הז עיקר בצלחת. דולריהם את טומנים אינם

 שכו־ ,הידידותית ספרד אל מכוונות מנותיהם
למדי. מוגבל שלה שר־ד,ייצור
לרכי משותף מטה בדמשק הוקם בינתיים

ו סעודיה טוריה, מצריים, מטעם נשק שת
 עלו זה מטה של שליחים אחד־עשר הירדן.

 למכה, לא שהובילם למטוס ברגל מכבר לא
 הערכת לפי גדושים. היו כיסיהם לפראג. אלא

 בלבד הערביות מדינות־הנפט תרמו הגרמנים,
דולאר. מיליון 100 המשותפת לקופת־הנשק

האס מאד. עצובים הערביים הקצינים אולם
 — הבאה בשנה רק אליהם תגיע הצ׳בית פקה
ב הגרמנים, לדעת ישראל, תוביל אז ועד

המירוץ. ראש

פה חי
מחדש מתארגנת הכנוב״ה

 מערכת־הבחי־ את בהצלחה שעבר לאחר
בעיות כמד, עוד חושי לאבא נותרו רות

אסתר. עם מתחרז •

 ברשימת והשני ראש־העיר קרן מנהל פלימן,
 פלימן, חושי. אחרי לעירייה מפא״י נבחרי

(במ בעירייה ראשונה סגנות לעצמו התובע
 את לעזוב ומתכוון המפ״מי) נוסבאום קום

 לתל־ זה לצורך נסע כחברת־החשמל, עבודתו
 חזר עצבני, מאוד כשהוא נסע כי ואם אביב,
פניו. על וחיוך

 מיכאל ד״ר קיבל לאחר־מכן מעטים ימים
 במשרד מס־בולים על הארצי הממונה לנדאו,
 בעניין .משפט להגיש שלא הוראה האוצר,

המח הקפדן, לנדאו המזוייפים. הכרטיסים
נא לכרטיסי־קולנוע, הנוגע בכל מאוד מיר
 כאלף מהאוצר שגזלה מפרשה ידו למשוך לץ

נמש בפרקליטות־המחוז ל״י. ושלוש־מאות
 פריי־ של ובמחלקתו הכנת־התיק, אמנם, כה,
 הפקידים, בין בחקירות העיריה המשיכה ליך
 ברור היה אולם כתב־ההגנה. את לערוך כדי
 לחושי, נוגעת שהיא במידה הפרשה, כי

חוסלה.

 ה־ הגחלים לעבור. נדרש צרפתי־
לטיפול. הן אף זכו המרד של העוממות

)12 בעמוד (המשך

9339 הזה העולם


