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7)1זנ זמדדזזג
ע פי  מרהיבות תמונות 300כ־ לו. ציפית אשר האלבום הו

 יקרות• ביניהן — היום ועד השחרור מלחמת מראשית עין
 המפוארת ההיסטוריה כה. עד אור ראו שלא מציאות

 כל על הקוממיות מלחמת - לישראל הגנה צכא של
ואימונים, מרחבית העה והתפתחותם, צה״ל חילות שלביה,

 בשימושו הנשק כלי תולדות התגמול, ולילות הפדאיון לילות
בסיני. הנצחון צה״ל, של

 ומבוא בר ישראל ד׳׳ר סגן־אלוף מאת צה״ל תולדות
 נייר ואנגלית. צרפתית עברית, הפרקים. מששת אחד לכל מיוחד
ל״י. 8.500 המחיר: וכריכתעורית. פאר הדפסת כרומו,

 אלבום יופץ בלבד שבועות שלושה כמשן•
 ללא כמחיר הפאר, במהדורת צה״ל, תולדות
תש כנגד ל״י. 1.900 :ההרשמה דמי תקדים.

. לום האלבום! את תקבל ?״׳י 4-
במקום. מיד, האלבום את וקבל שלו הספרים מוכר אל פנה

ימים! 10 תוך האלבום את תקבל המלאי, אצלו אזל אם
הישראלית, הגבורה אלבום צח״ל, אלבום

 אידיאלית מהנה בביתך, יקר נכס לעין, שעשוע והוא הופיע
בזזוץ־לארץ. לידידך ■
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ם ל ג א ר ש בי

 ברחבי המפודטם דומצת לה**'
 שנזת 50 של מסורת בעל העולם
 בישראל גם כיום ונסיוו. שרות
 שנים של מחקר פר* שהנו חמצת

 מצת מכל ימים והמאריד היעיל הנו
 המאפשר כרום המכיל היחיד* אהד.

*מים. אויד

 אחד מחלק עשויים לח*ג׳ מצת*
דחיסות. הפסד* ומונעים בלבד

 התנעה מבסיחים לח״ג׳ מצת*
בפעולה. ויעילות מהידה

■ כל מנצלים לח״ג׳ מצת*
 כח ונותנים דלק של טיפה

מקסימלי.

ג׳ מצת* ד  מלא במבחר לו
שמוש. לכל

סז הטוב דרוש  שבמצתי
ש רו ץ ד דג לו

 7 המבדיל דחי :המפעל
רמת־גן

משרדים:
ם  בע־מ ברנשטין האחי

♦78*5 של. ת״א נו פ׳ית ירד |
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במדינה
שן (ח )6 גופסוד נו

הפעולה. מפקד הצפון, מחוז של מיוחדים
נפ על נסו המבריחים הסתערו. השוטרים

 מחיפה, יהודי צעיר מהם, אחד את רק שם.
הב רשת ־נתפסה לתפוס. השומרים הצליחו

 העתונים• זעקו ,לירות,׳ מיליוני של רחה
 ובחיפה בתל-אביב מאחור? עומד מי
 לפעולה. הכלכלית המשטרה חוקרי יצאו

 הל״י אלפים עשרת בנות ההמחאות חבילת
 העידח שנתפש, הצעיר בידי שנמצאו לערך,

 ד המחאות של קבוע הברחה שירות על
ש הסוחרים ללבנון. ישראל בין מטבע־זר,

 לא פיהם. את פצו לא לחקירה נעצרו
 שוודאי עצום, כלכלי כוח כי בכך ספק היד,
יש ציבוריים בגורמים השפעה נעדר אינו

הנועזים. המבריחים מאחורי עומד ראליים,
 אולי הצליחה ישראל שמשטרת למרות כי
 ההברחה מרשתות אחת את זמנית לחסל

 הרי ערב, למדינות ישראל בין הגדולות
 שהתעוררו לשאלות התשובה עדיין ניתנה לא

 מישראל: ווגגר ליאון של בריחתו אחרי
 בדואר שנשלחה ההמחאה, הגיעה כיצד #

 רחוב סוחרי של לידיהם דגני, של לביתו
 עזרת ללא זו, אחר בזו פעמיים לילינבלום
וקבלתו? דואר במסירת המטפלים המוסדות

• לב עצמו וזמר ליאון הצליח כיצד י
מ בערבות ששוחרר אחרי מישראל, רוח

להרגו? שאיים זד, הוא ומי מעצרו,
 נכנסה המסועפת שהחקירה אחרי השבוע,

הפרשה כי נדמה היה סתום, למבוי כנראה

מזרחי שמואל נהג
ל״יו 150 הנשיקח;

 והבלתי• הסגורים התיקים לארכיון תצטרף
ישראל. משטרת של פתורים

אדם דרכי
שד ושירות ספ״

 לסמל נחשבת בעדינות, אשד״ יד נשיקת
מז שמואל הקלאסית• האירופית האדיבות

 השבוע גילה תל-אביבי, מונית נהג רחי,
 החלטת לפי ביוקר. עולה גם כזו נשיקה כי

 שילם הוא שטיינברג חיים השלום שופט
 ידה את נשק כי על קנס, לירות 150
לרצונה. בניגוד מס, שרה לקוחתו של

 ביפו, דונולו בית־החולים עובדת שרה,
 מונית חיפשה בשבת, עבודתה את גמרה

 במוניתד. מזרחי כשעבר לתל־אביב, שירות
למונית. נכנסה שרה הציע. .שירות?״

 ערך הרגילד״ בדרך לנסוע במקום אך
 הריביירה חוף ליד בת־ים. דרו סיבוב מזרחי
 כסף צרור שלף שרר״ סיפרה כך העזוב,
 חן מצאת יפה, ־את לה: הציע מכיסו,
 ידידים.* נהיה בואי בעיני.

 ההצעד״ את דחתה נשואה, אשה שרה,
 למקום להסיעה אלא נותר לא ולמזרחי

 הנוסעת ביקשה לביתה, הגיעו כאשר חפצה.
ב ויתר הנהג אך הנסיעה. עבור לשלם

 התנצל. לי,״ הלו ולא ״ניסיתי אבירות.
 טינה, כל בלבו נותרה שלא להראות וכדי

הערצה. נשיקת ידה גב על הטביע
 עד לא אך — התרגשות נתמלאה שרה

 כאשר המונית. מספר את לרשום לשכוח כדי
 הלך הוא מסעה, קורות על לבעלה סיפרה

 אביר נגד משפט הגישה וזו למשטרה, אתה
 לנוסעת ספיישל טיפול שהציע הדרכים

שירות. רק שביקשה
חיים דרכי

ח מה טו א שב ח ל טו ב
על במהירות החליקה האסורה המכונית
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