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 אפשר אי אך
של האיכות את לחקות

טקסטיל
 ביותר העדין האמצעי

עדינים. אריגים לכביסת
טיל  עדין. בושם ומכיל פעיל יותר כשלג, לבן כעת שמפו טקס

 נושאת עדיין היא אן כשלג׳ לבנה החדשה האריזה גם
טיל של המסחרי הכתיב ואת הילדון סמל את קס  ט

 האבקה את שרכשת בטוחה להיות ברצונך אם שמפו.
 האריזה על הקפידי העדינים, לכבסיך ביותר העדינה
ל סמל עם חלבנה טי קס ל :וזכרי שמפו, ט טי מקו שמפו טקס

ם רי משחה. או נוזל בצורת מיוצר ואינו באבקה רק קיי

במדינה
העם

 דפק מי
ת ? א מי

 הצרפתים. של לאידם שמח כולו העולם
ה הטילים ספינות חמש מילוט פרשת

 לבדיחה, הפכה שרבורג, מנמל ישראליות
עליצות. הישראלים לב את שמילאה

 בעיקי ושם, פה שנשמעו הרמזים גם
 כאילו האופוזיציונית, הצרפתית בעתונות

 הוליכו אמנם הישראלים אם כלל בררו לא
 אלה היו לא ואם הצרפתים, את שולל
 צרפת נשיא שומאן, ורובר פומפידו ג׳ורג׳

 ל־ בעקיפץ יד שנתנו שלה, ושר־החוץ
 לא הספינות, מילוט את שאיפשרה עיסקה

השמחה. את לקלקל יכלו
חלפו למנדטלת־ישראל. מלכודת

 הפרשה הסעירה מאז שבועות מיספר רק
 הפרשה של המלאים הפרטים העולם. את

 לא כבר איש אבל העולם, לאור ניגלו
 ממשלת של הבאים צעדיה בהם. התעניין
ו ללוב, המיראדים מכירת עיסקת צרפת:

 מדי־ עם נוספות נשק עיסקות על הידיעות
 משר־ הספינות מקום את תפסו נות־ערב,

בכותרות. בורג
 לא היא התמונה. התבהרה לאט לאט
 כפי ישראל, עבור כך כל מעודדת היתר,

 שלא כך על רמזה היא בתחילה. שנראתה
 ממשלת־ את שהפילו הישראלים אלה היו

ש הם הצרפתים — להיפך בפח. צרפת
למלכודת. ממשלת־ישראל את הכניסו

 צרפת ממשלות בין המגעים כי מסתבר
 התחילו הגדולה, הנשק עיסקת על ולוב

שרבורג. פרשת שהתפוצצה לפני זמן הרבה

לשרכורג מגיעות הטילים ספינות
אחרון הצוחק צוחק

בע״נז נורית חב׳ היחידים: המפיצים • בע״ם נקה ביח״ר תוצרת

ר ספ ת־ ה בי ג הי רכזי לנ מ ה

״ י ח מ ש ״
 ומהיר אדיב שרות ונוחים, טובים תנאים מציע

הרכב סוגי בכל נהיגה ללימוד
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צלומי־פספורט
!בין־רגע ! !

 עם ודא — שלם — הצטלם
 והכל מצוינים צלומי״פספורט

ת תוך ת מחמש פחו  !דקו
ם בו העתקת״מסמכים מקו !ב ! 

ת — מהירות ת! — איכו דיו סו

1 נ11נ3 ד !1ב
ג3ןי1 ז ח. י ! ד, ן לו ח ל 31 ה י

ל נוח היה לא וחבריו לפומפידו אולם
 כמי העולם ובפני אזרחיהם בפני הופיע

 בגלוי נשק ומוכרים לישראל שמתנכרים
 כלשהו אקט דרוש היה למדינות־ערב.

 לוב עם הנשק מעיסקת העוקץ את שיטול
לכשתפורסם.

 50 את לשחרר יכלה לא צרפת ממשלת
 בצרפת. המוחזקים הישראליים המיראז׳ים

 היחסים כל את הורם שהיה צעד היה זה
 עין להעלים גם יכלה לא היא הערבים. עם

 משדה־התעופה למלטם לישראלים ולאפשר
נשמרים. הם בו בצרפת הצבאי
 ספי־ ממילוט מאורגנת עין העלמת אבל

 הצרפתים את מעמידה היתד, הטילים, נית
 כנזעמים להופיע יכלו הם נוחה. בעמדה

ל יכלו שני מצד הישראלית. ההונאה על
 שהיתר, הלובית, הנשק עיסקת את פוצץ

חשש. ללא הכי, בלאו מתפרסמת
 ומתרבות הולכות ד כדאי היה האם

 לפחות או ממשלת־צרפת, כי ההוכחות
 לידיעה שותפים שהיו לא מראשיה, כמה

 לד. נתנו אלא הטילים, ספינות מילוט על
במתכוון. יד

היש דווקא אלה היו חשבון של בסופו
 עצמם: את לשאול צריכים שהיו ראלים

כדאי? היד. העסק כל האם
 ספינות את לקבל לישראל היה כדאי האם
את לצייד לצרפת לאפשר כדי שלה, הטילים
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