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 בשבוע) פעמים חודשים, (שני
 סספמס). גרג״ ב״אולפן

 5 בורדון בר־קמא, ח. אצל : כת״א
30 לוין שמריהו ״במעלה״, בחיפה:
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גפז*
והומור לבידור המצוייר הירחון

★

ולחברה לבית ומצב־רוח צחוק
★

פרוטה 500 • עמודים 64

ק נכון טפול ם מרחי שי שק ק
■ ^ י

ה ק ל נ י ו ו א פ מ ש
שערך את ומיפה מטפח

 קשקשים מרחיק (סגול)8,101^מ6£1
ך ״עם לי  רגיש. לשער (ירוק) מו
 ל״י, 0.900 זכוכית בקבוק !חדש

 ל״י. 2.— שביר בלתי פלסטי בקבוק
 ״טקסטיל־ של ענק אריזת בכל

 מיניאטורי בקבוק נמצא שמפו״
 לחפיפה המספיק שמפו אויל נקה

אחת.
בע״נו נורית חברת :המפיצים — נקה תוצרת
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נוחים. תשלומים 10ב־ לרכישה *

שנים. לחמש אחריות *

רעפים. גג על גם —ידינו על הרכבה *

הארץ. ברחבי בשימוש דוודים אלפי * ^

ת מי רו מי
אולימפיה

* ד ש דוו מ מ קו ע־ ב
 21357 טל. ,6004 ד. ת. ,325 הירקון רח׳ תל־אביב:

ה פ י  4000 טלפון ,201 ד. ת. ,48 המגינים רחוב :ח
 29 היסוד קרן רה׳ רץ, אלכסנדר :קרית־ביאליק

4143 טל. ,29 מטודלה בנימין רח׳ פוזן, מ. : ירושלים

 — חנם הסברה חוברת לקבלת
 את מלא המודעה, את גזור

ה.ה. ושלח הפרטים

שם

עירכתובת

ה בחצר האסירים רוכזו הכלא בתוך
מ גופם. על נערך קפדני חיפוש פנימית.

 הבגדים, ונקרעו הוסרו מהם גדול חלק
 הדילוג נסיונות או המרד סערת כדי תוך
מ יותר ישבו ורועדים ערומים גדרות. על

לחוקרים. חיכו אסירים, מאה
★ ★ ★

״דן״ במזון מדגז
 מקומותיהם את תפשו מבולנסים

באלונקות המשורינות. המכוניות

ביבי אםיר
הסוהרים במקום

מרחבי אסיר
ת הקרבה עילאית עצמי

 שני של גופותיהם הוצאו בשמיכות מכוסות
 ייגר אלכסנדר רב־סוהר :שנהרגו הסוהרים

 לשטר, הגיעו שניהם שבח. יוסף והסמל
 קיבלו הכלא ששלטונות אחרי יום, באותו

אדם. כוח תגבורת :מבוקשם את סוף סוף
 קצין־ הפצועים. הוצאו ההרוגים אחרי

 לבית־החולים, הועבר ווילר אברהם סוהר
 כשהוא התאים מאחד הוצא גליק סמל־סוהר
תקוף־הלם.

ה של פניהם את קידמה גוויות ערימת
 כמה שרועים היו הגדר על לכלא. פורצים
 יריות ושמטר לברוח הספיקו שלא אסירים,

אסי שכבו האדמה על בגבם. פגע הפורצים
 צריחות־ כדי תוך שגססו פצועים, רים

 של יחידה הביאה השדות מתוך אימים.
 אסירים, של גוויות כמה הגבול משמר

בשטח. בחילופי־יריות שנהרגו
מת המרד, מארגן שכב הפינות באחת

 עותמאן. אחמד ״העתונאי״ :בדמו בוסס
 צחה באנגלית אמר כלום,״ ארגנתי לא ״אני

״תשא לבית־החולים, שהעבירוהו לחוקרים
 הסביר כהן האסיר גליק.״ הסמל את לו

 של חייו את הציל עותמאן ״אחמד מיד:
 אותו. לרצוח ניסה האסירים כשאחד גליק,

 לפרוץ כדי החצר לתוך שפרץ הוא עותמאן
 במכת־מוס אותו השכבתי אני הדלת. את

ברזל.*
אי־אם־ לבית-החולים, עותמאן כשהועבר
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