
ה אם ת ת פעם אי הי  מכוני
חד שתוכננה  במיו

א זו — ארצנו בשביל !הי
ם... מבריקה, חסונה, מהירה,  נקיית־קוי

ט פורד ר קו ס  החדשה א
היגה את להפוך במטרה תוכננה הנ

לתענוג.
ה אך מרווחת, הכיס. על מכבידה אינ

ה אם ת  בשבחים מפריזים שאנו חושב א
ם בדוק ת בעצמך. ותיווכח אחד אחד או

ת ראה פנימה, החלק ת פנים א  המכוני
בחיצוניות. לפגוע מבלי שהורחב
 שלה הציוד וכל נפשות $ בת משפחה

בנוחיות. בה נקלטת
ת עם  בצפיפות בעיות לך אין כזו מכוני

ובחניה. התנועה

ע... ואשר מנו הו ל  חזק, מנוע ז
ם לאריכות בנוי מי  תמיד בונה (פורד י

ס ם) מאריך עבודה סו מי י
 להפליא נמוכה דלק צריכת עם

ת המשאירה ותאוצה ת" כל א קטנו ה״
מאחור.

היתרונות מקצת רק הם אלה
ט פורד של ר קו ס החדשה, א

בה. לנהוג שתענוג המכונית

 לאולמי בוא
 פורד של התצוגה

ארצנו כבישי נוף מדוע ותבין
ה כפי אינו כבר מקודם, שהי

רט הופעת לפני  פורד, של האסקו
נצרת. בע״מ״, רכב ב״תעשיות המורכבת

ה ר ב א י א ח ם1מ1ט1ל לי ע בי מ ב
בישראל □ודד מפיצי

צפת. עפולה, חדדה, נצרת, דמת־גן. נתניה, באר־שנע, ירושלים, חיפה, תל־אניב,

כאדר
 ריפוי״, ״לצורכי ארצו את לעזוב נאלץ ממנה

פו קנונייה של כבד ענן מאחריו בהשאירו
 כ״ראש השתלט, ממנה שכתוצאה ליטית׳

 בן עבדאללה הנסיך בנו, זמנית״, ממשלה
אל־חסן.

צ׳ר־ ראגדולף ,57 בגיל . נפטר

ל, י  הגדול, וינסטון סיר של היחיד בנו צ׳
 שדמה ראנדולף, הריאות. םרטן בגלל כנראה

 בדרכו ללכת הוא גם ניסה לאביו, להפליא
 ולספרות. לעיתונאות פנה ניכשל, כמדינאי,

 עורר במהימנותו, עצמו את הוכיח לא הוא
ה יצירתו את כתב מעטות, לא שערוריות

 צ׳ר־ וניסטון בנו עם יחד בחיפזון, אחרונה
ה ששת מלחמת הכורת תחת הצעיר, צ׳יל

ימים.
זקיף, שמואל ,84 בגיל . נפטר

 בטרם עוד אשר האיכרים, התאחדות יו״ר
 ומנהיג ברוסיה ראש־עיר היה ארצה עלותו
 יזם בתרפ״ד, ארצה עלה הוא מוכר. ציוני

 היה מותו לפני מגדיאל. המושבה הקמת את
הדירקטו וחבר קופת־חולים־עממית, יו״ר
 הרבים: מעיסוקיו' אחד הקק״ל. של ריון
בבוררויות. פסקי־דין מתן

 החדשה. 10114 £80011
כמקודם! אינו כבר ישראל כבישי נוף

תמרורים
ג ו ח העיתונאי של 49ה־ הולדתו יום ♦ נ

מיי■ שמואל משה
ל מעריב כתב ,0זל

היו מפלגות, ענייני
סו מרבית את דע

ה הפוליטיקה דות
ישראל. של פנימית

בעב ידיעותיו את
בווי עוד רכש רית

 למד שם מולדתו, נה
ב עברית בגימנסיה

 1938ב־ עלותו טרם
ב־ החל בה לארץ,

 עיתונאית קאריירה
הופ אשר מגתנת, מייזלס

 בחיל־הקשר שירת בהן שנים, לכמה סקה
 בימי במצריים שחנה הבריטי הצבא של

השנייה. העולם מלחמת
ו ישא ו הוקיגם רוג׳ר טוראי . נ

 להתערבותה הודות פריים, לינדה נערתו
 חתונתם אליזבת. הבריטית המלכה־האם של

 למיסדר החזרות בגלל דחייה, בסכנת עמדה
ב המלכה־האם של ביקורה לכבוד חגיגי
 הטוראי משרת בו טיחזרת, הצבאי בסיס

 למלכה־האם, כך על כתבה ארוסתו הוקינס.
ש ממפקדו הודעה קיבל המאושר והטוראי

במיסדר. מהופעה משוחרר הוא
 ובלתי־מוגדרת, חשודה במחלה * ה ל ח

שכתוצאה תימן, של כאדר האימאם


