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 שנבדקו מעולים, דגמים חמישה־עשר מבין טלביזיה לך בחר

בארץ. הקליטה לתנאי מתאימים ונמצאו מומחינו על־ידי כולם

בפעולה. אותה שתראה לאחר רק טלביזיה, לך קנה

 מקלטי וכמה כמה אחת בבת עבורך נפעיל הטלביזיה בסלון
 לזה זה ולהשוותם ממשית בפעולה לראותם שתוכל כדי טלביזיה,
והצליל. התמונה טיב מבחינת

 על-ידי השרות מיטב לה מובטח בסלון שתקנה טלביזיה כל
המומחים. מיטב

- לסלון טלביזיה
הטלביזיה בסלון

 ,71 בן־יהודה רחוב תל-אביב,
235739 טלפון

ק ת ענ דינ מ ם ב מדי הג
)27 מעמוד והמשך

ב הכרה דפארסמנט הססייט אצל השיג
 מהם, אחד לקום. העומדת ישראל מדינת
 שהוא מסביר ויין), (ג׳ון רנדולף הגנרל
 ולא למרקום, פרטית כטובה זאת עושה

 דלת בכל אצלצל *אני*  היהודים: בשביל
 מה אבל ולמטה. הלבן מהבית בוואשינגטון,

 לחזור כדי מדי גדול אתה האם איתך?
 באות ■גאה אתה האם עמך? לבני ולעזור
 במגן־ לזכות ומפחד שלך המצויין השרות

 איתן. אעמוד ואני מיקי, איתן עמוד דוד?
לחיים!׳׳
 חוזר הלא־יהודי, הגנרל בהשפעת וכך,

 ,.ומגדר הערבים סכנות אל לארץ מיקי
 כדי המדינה, הכרזת ליום בדיוק בא הוא

 פוגש הוא ברחובות. הורה שוב לרקוד
 כי בשמחה לו המבשרת מגדה, את שם

הבריטים. על־ידי נהרג בעלה
 שיכולתי מה כל אבל מתביישת. ״אני
 שאני הוא זאת ששמעתי ברגע לחשוב

 יותר. עליו להצטער צריכה אינני חפשיה!
 וחיפשתי העולם כל את אוהבת אני הלילה

 מאונס: בנם מרקום ניצל שוב אותך!״
לחוג מפריעה האויב מטוסי של הפצצה

 לבית נמלטים הם תל־אביב. ברחובות גים
מתנפלת הפצצות, מטר תחת ושם, דירות,

 אוהבת *אני העברי במשפט המוח את
 ממנה ציון יעקב ראש־ד,ממשלה אותך!״

 הראשון היהודי (*הגנראל אלוף לדרגת אותו
 ה־ על אותו מפקיד שנר,״), אלפיים אחרי

ת האירגון ד,ד,גנה, פלמ״ח, שו נ .. . הדסה. ו
 יהושע, היה לפניך האחרון היהודי *האלוף

הזקן. מלמד יריחו,״ חומות את שהפיל
 משטרת מיבצר על הראשונה ההתקפה

 ־של״סר־ •באשמתו זה אין נכשלת. לאטרון
 לקרב, שהובאו עולים היו החיילים קום:
ה על והסתערו מאוניות־ו־,מעפילים, ישר

 בירושלים, הבאה בשנה בשירת משטרה
 נצרות את לשחרר איך אפילו שידעו מבלי

הרובים.
★ ★ ★

שכורןים של צבא
 נכש- לאטרון משטרת על התקפה וד

 יודע אינו הוא מיואש. מרקום לת. <
 הנצור־ז. ים ■.דש; ל הדרך את לפרוץ כיצד
 לפתע מופיע מויגאנה בפאפד, כמו ואז,

 ומציל בן־קאדיר, אבו מהגליל, הבדואי השיך
 את להעביר למרקוס ייציע הוא המצב. את

ב בורמה, בדרך לירושלים המזון שיירת
ומכוניות. גמלים עזרת
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נסורת. מובילות הקהל בין התקועות המשאיות העיר. הסוני של וסקרנותם התלהבותם

 בכוח. אותו ומנשקת הקולונל על מגדה
 להמשיך. ממנה מונעת קרובה פצצה רק

★ ★ ★
סיפוגים בעזרת מלחמה

 ציון, יעקב עם שוב נפגש רקום **
 הזקן הממשלה. וראש ד,בטחון שר

 תוקפים המצרים לעשות. מד, יודע אינו
 מיקי במצור. נתונה ירושלים ואילו מדרום

 את לעצור המשימה את עצמו על נוטל
 שועלי־ את מייסד הוא המצריים. הטאנקים
 החמושים הג׳יפים שיירת ובראש שמשון,

 ה־ את לפגוש יוצא הוא יריד, במכונות
 *היו המצדה. למרגלות המצריים, טאנקים

 אומר הזאת!״ במדינה מצדות מספיק כבר
ה הרעיון בדעתו עולה זה וברגע מיקי,
המצריים. הטאנקים את להבריח כיצד גאוני

זכו סיפון מתפוצץ שכאשר נזכר הוא
 נפץ קול משמיע הוא סודה, של כית

לפצצה. הדומה
המצרים. את לתקוף מחליט הוא

 מול התייצבו לא מעולם אנשינו *אבל
ספיר. ההגנה, מפקד מהסס טאנקים,״

*ה מיקי. אומר בסדר,״ זה דבר, *אין
 בקבוקי בפני התייצבו לא מעולם מצרים

סודר,!״
מיטען מוטען מרקום של הוראתו לפי

 על תל־אביבית ממסעדה סודה סיפוני של
וד״ג׳יפים הסיפונים בעזרת פייפר. מטוס

מ המצריים הטאנקים את מרקוס מבריח
המצדה. למרגלות השוכן קיבוץ

 מפיס־ מטום מופיע האחרון ברגע אולם
 ותוקף הפייפר על מסתער הוא מצרי. פייר
הפייפר סיים שלו. היריד, במכונות אותו
 הטייס ממושב בספיספייר ויורה סטן שולף
 הטייס שולף המחסנית, אוזלת כאשר שלו.

ומ לו, נותר שעוד האחרון הסודה סיפון את
 המגיח הקרב, מטוס לעבר מי־הסודה את תיז

 מי עוזרים לא הפעם נוספת. בפעם אליו
 המסך כל לרוחב מתרסק הפייפר הסודה.

הצבעוני. הסינמסקופי
 הדרומית, בחזית המצרים את שעצר אחרי
ה בלגיון לספל מרקוס הקולונל מתפנה

הזמן כל לו מבלבלת מגדה בלאסרון. ערבי

 טיען מקאשי, צד,׳ל, של הראשי המהנדס
 הסיבת ״זוהי לביצוע. ניתן אינו שהרעיון

 מסביר המבצע!״ את עליך מטיל אני בגללה
מרקוס. לו

 שאני?״ חושב אתה שנוק* מין *איזה
 ך דו לסלול יוכל ״מי המהנדס. לו משיב

 שבוע?״ במשך צוקים בין כזו
 ״הצבא מרקים. לו משיב *השנוקים,״

השנוקים!״ של
 הבלתי את לבצע מצליח השנוקים צבא

 הם צוקים, בץ ענק, בקניון לביצוע. ניתן
 שיירת להעביר כדי בורמה, דרך את מפלסים

 מגדר, מתנפלת שוב בלילה לירושלים. מזון
לאנסו. ומנסה מרקום על

 לו: ומספרת מיקי את מנשקת מגדה
 דרך לעבור היה קשה כמה יודע ״אתה

 כזה*״ גברי צבא לנו נהיה פתאום הזקיפים?
 הוא בנקל. מתפתה אינו מרקוס אבל
 באמה, מאוהב שהוא גילה כי למגדר. מודיע
 בניו־יודק. בבית• שהשאיר האטה

 לנו?״ נוגע זה *מה מגדה. עונה ״בסדר,״
 *אבל מיקי. מסביר אירופית,״ נורא ״את

 כאשר זאת. בצורה לחיות יכול אינני אני
 מה ידעתי חפשי שאני לי הודיעה אמה
. יהיה . . ו נ  נשק ההתרגשות. המלחמה, ל
 כדור...״ אחטוף מחר היום, אותי

 האלה,״ האמריקאים הדיבורים כל ״מה
שאני מה שכל *בשעה מגדה, בו נוזפת
איתך?״ לשכב זה רוצה

 מאוהב אני מגדה. הביתה, חוזר ״אני
 עכשיו אבל זאת! ידעתי ולא באמה חיי כל

 כאילו אותה לה ואביא שושנה, לה אקטוף
 שאהיה!״ שרצתה ד,שנוק הייתי

 ״שלום אותו. לנשק עוד מספיקה מגדה
 שכמוך!״ ממזר מיקי,

 מרקום מיקי אלוף נורה אחר־כך דקה
ל ידע שלא אחרי ישראלי, זקיף בידי
האמיתית העובדה — הסיסמה על ענות

כולו. הסרט בכל אולי היחידה

שפירושו בארצוודהברית, עמסי ביטוי *
ב במלה הביטוי של מקורו *ירחמיאל.״

דומה. צלצול בעלת אידיש
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