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״ מסיגריות נהנים מעשנים ן ד ע  על האחרות. לכל מעל ״

 מאיכות מעודנים סבק מעלי המופק המשובח סעסן שום

״ סיגריות של עשונן מעולה. ן ד ע  וחלק קל הוא ״

 המיוחדת המסננת הפיה חלקך. מנת יהיו והנאה סיפוק

־ של ן ד ע  סיגריות העשן. את ומטהרת מצננת ״

״ ן ד ע  הן — פילטר עם בישראל הראשונות היו ״
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פר 560 סיג 20

ת י ר ג י ר ס ט ל י פ ה1ע0ה ה ל ל א ר ש י ב
1103

\ תל־אביב של המובחרים הנעליים סלוני
ה והצבעים החדישים המודלים •

 החלו החדשה העונה לקראת בהירים
 לנעליים האלגנטי בסלון להופיע

תמ בו ,48 אלנבי ברחוב ורשאי
 של ועשיר מגוון מבחר לרשותך צאי

 וגם ליופי גם דואג ורשאי נעליים.
לבריאות.

 גבר וכל נערה, כל אשה, כל •
בח מבוקשם, את ספק, ללא ימצאו,

ן לנעליים נות די  .92 אלנבי ברחוב ע
נו נעליים מקורי, בסגנון מודלים

 ובשלל פתוחות גזרות ויפות, חות
 בחנות רצונך לשביעת — צבעים
עדין.

 עשיר במבחר אביביים מודלים •
 לנעליים בחנות להשיג כבר אפשר

 כל .60 אלנבי ברחוב טוב־טעם
ב מבקרת מעודן טעם בעלת אשד,
 את תמצא שם טוכ׳טעם, חנות

 טוגד חדשות. הכי בגזרות הנעליים
 בגד לנעליים הזמנות מקבל ט?ןם

 במחירים מעמך, לפי וצבעים רות
הרגילים.

במדינה
)6 מעמוד (המשך
 ה־ גידול את להקטין למשל, ירקות, עודפי
יכו מחוסר שלישים, בשני והחצילים פילפל

בשוק. קליטה לת
ה של השני החלק הגואל. התפו״ז

ומחו מבוסס יותר אינו המקסימה תוכנית
ה דונם אלף 148 בארץ ישנם כיום שב.

פר של דונם אלף 70ו־ הדר, פרי מניבים
 לדעת מניבים. .אינם שעדיין חדשים, דסים

 לכל דונם, אלף 70 עוד לנטוע כדאי מומחים
היותר.
 תוכניתם, לפי רוצים, האוצר אנשי אולם

 כל לנטוע פרדסים, דונם אלף 500לך להגיע
נר המספרים נוספים. דונם אלף 50 שנה
 הפרדסים מכניסים רגילה בשנה יפים: אים

 הנוכחית בשנה דולאר. מיליון 50 לישראל
ה לכפור הודות דולאר, מיליון 75 הכניסו

הש ואשר המתחרות, בארצות ששרר חמור
לנ אשכול לוי רוצה עתה יבולן. את מיד
ה את למעשה שיכפילו פרדסים מיד טוע

הכנסה.
 שהשוק בטחון כל שאין רק הוא האסון
 הפרי את לקלוט מוכן או מסוגל העולמי
 עומד למשל, המערבית, באירופה החדש.

לפר בכורה זכות שיתן שוק־משותף, לקום
 תעמוד, ישראל הצרפתית. אפריקה דסי

בחוץ. כרגיל,
 ודרושה כסף לקבל סיכויים כשיש אולם
 שהרי בציציות. לבדוק אין דחופה, תוכנית

 העבודה שיטות אחרי להרהר הוגן זה אין
קוסם. של

קאסם כפר
הראשונה הפצצה

 הקרב התחיל בטרם עוד התפוצצה הפצצה
 ממקומו, קם קריצ׳מן מקס עורך־הדין עצמו.
 האשמה. פרשת הקראת את לעכב ביקש

 נענה הלוי בנימין אלוף־משנה בית־הדין אב
 קריצ׳מן של דבריו כי ידע לא הוא לבקשה.

 כהונתו לשאלת ספורות דקות בעוד יכוונו
 לדון שכונס המחוזי הצבאי בית־הדין כאב

 הגבול, וחיילי קציני 11 נגד האשמה בגליון
 תושבי 47 של תחילה בכונה ברצח הנאשמים

הקטן. במשולש קאסם, הכפר
 נודע קצרה: היתד, קריצ׳מן של הודעתו

 שהתקיימה שיחד, על מוסמכים ממקורות לו
 משה רב־אלוף הרמטכ״ל בין קצר זמן לפני
 כזו, שיחד, עצמו. ד,לוי השופט לבין דיין
 כשרות את בספק מעמידה קריצ׳מן, טען

 של מפקדו הוא דיין השופט. של כהונתו
 צד גם הוא דיין בדרגה. ממנו וגבוה ד,לוי

ה את תובעת הצבאית והתביעה במשפט
 כזו, פגישה הרמטכ״ל. של בשמו נאשמים

 של חשש להצדיק יכולה התקיימה, אם
משוא־פנים.

בית את היממה קריצ׳מן של הודעתו
 את שאל משקפיו, את הוריד ד,לוי ד,משפט.

ל מה להם יש אם האחרים הפרקליטים
 כי שהסביר קריצ׳מן, של הודעתו על הוסיף
 על הפיקוד. אלוף מאת הידיעה את קיבל

 לי ״יש קריצ׳מן: אמר השיחה של תוכנה
 סגורות. בדלתים משפט על שדובר ידיעה

 נימוקי את הלוי ד״ר בפני נימק הרמטכ״ל
סגורות.״ דלתים בעד השלטונות
 מדי לבוש גילון, קולין המדינה פרקליט
להו ״הדרך עמדתו: את הסביר סגן־אלוף,

 בה נאמר ומה שיחה נתקיימה אם כיח
 לבית־המשפט.״ הרמטכ״ל את להביא היא

ובית גילון של לדעתו הצטרף קריצ׳מן
בית קצין לבקשה. בהתאם החליט ר,משפט

 בנסיון לטלפון, מיהר צעיר, סגן ד,דין,
בחופשה. הנמצא דיין, רב־אלוף עם להתקשר

 התחילה בינתים, ספרותיות. מליצות
ש הקהל האשמה. פרשת בהקראת התביעה
 הירושלמי, הצבאי המחנה בצריף הצטופף

 מדים, של חאקי בגונו: אחיד כמעט היה
 ותאנה, זית עלי של הנחושת בברק מקושט

 שלושה שרק המעטים, העץ ספסלי את כיסה
 ה־ ולכתבי הנאשמים לקרובי הוקצו מהם

ש הערבי הכפר מתושבי היחידי עתונות.
 סרסור, וודיע המוכתר, היה במקום נכח

במסדרון. מה משום שישב
פרק אותה שכינה כפי התביעה, פרשת

 התביעה נאום במקום באה המדינה, ליט
 משפט. כל של בפתיחתו כלל בדרך הנישא

 דרום־אפרי- במבטא נאומו את הקריא גילון
להת בהצלחה משתדל כשהוא מובהק, קאי
 לכל שהוגנבו הספרותיות המליצות על גבר

המוקרא. הנאום של ופסוק פסוק
 מחפיר כתם הוא קאסם בכפר נעשה ״אשר

 זה איום במעשה אין וצבאו. העם גאון על
 את לסכן כדי בו והיה הסבר או צידוק

כולו.״ סיני מבצע הצלחת
ש הזוועה ממעשי אחד על גילון סיפר

לפרד רתומה עגלה התקרבה ״לכפר נעשו:
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