
ימים לאורך כספך ערך והבטח פילוט מקלט רכוש

30005 .7 0
ג׳ונם? תום כולת׳ום? אום מוצרט? קפוץ?

 נסיעתך ינעימו לבחירתך
סרט. ובנגן רדיו במקלט מכוניתך תצוייד אם

אצל: מקצועית והתקנה שירות מכירה,

בע״מ זאב גוטסמן
חיפה תל־אביב

1 המגינים רח׳ 324 דיזנגוף רח׳
526542 טל. 442855 טל.

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתגקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למעו העתון במשלוח עיכוב למנוע

 לא במדים
 מוכרים

 בנדים סתם
 במדים

 טיב תמצאו
 ואסנה

 מקוריים
 המקדימים

 כל את
האחרים!

,תעש
נתפנת

ש/׳227
6 5אלנב דח׳

תמרורים
ה ד ל ו  הטל־ של הפופולרי לקריין ♦ נ

 בת יוספה, ולרעייתו יבין חיים ח־יזיה
קילוגרם. 3.7 במישקל בכורה,

יבין ויוספה חיים
ו א ש י הטלווי של ז׳ואן הדון ♦ נ

 שהוא מרן יגאל הפקד, עוזר זיה,
 גורן, שלמה הראשי הצבאי הרב של קרוב

ה ד א נ ההת יו׳׳ר סגן של בתו מילצ׳ן, ו
מילצ׳ן. עזריקם לכדורגל אחדות

ו א ש י ה־ בת הסבתא במלזיה, ♦ נ
 26ה־ בן והרווק חאג׳ בינתי שארי 86

 הסבירה נישואיה את אדם, בן לאמין
 יתר זו. את זה אוהבים ב״אנחנו שארי

 לטפל עוד יכולה ואיני אלמנה אני כן, על
 החלטתי אז — שלי הקפה במטע לבדי

 במטע.״ היטב המטפל לאמין, להינשא
שארי. של השלישי בעלה הוא אמין

ו א ש י יחז כרכה בירושלים, . נ
 10 לפני עד שעבד חסידוף וחי קאל
והת משרד־המשפטים בארכיון כפקיד שנים
 למערכת מצפונו, צו לפי כשהביא, פרסם

 העתקי הזוז העולם
התבי בץ מכתבים

 לבין הכללית עה
שהוכי המשטרה,

מש קציני כי חו
 קשר קשרו טרה

התבי את להכשיל
 המפקח בפרשת עה

המשט של הכללי
 יחזקאל דאז, רה

עדות־ שהעיד סהר,
בג בשבועה. שקר

המכת־ פירסום לל
התביעה נאלצו בים חסידון*

 להעמיד והמשטרה
 חסידוף, ואילו הורשע. והוא לדין סהר את

 לדין, הועמד מעשהו, על פרם לקבל במקום
ל ונשלח רישמיים סודות בגילוי הואשם
מאסר.

ג ו ח  3ד,־ד יום־ד,ולדתם בנפרד, * נ
 יום באותו שנולדו אנשי־ספורט שני של

סמו במיטות עצמו
 בביודחולים כות

בתל־אביב, הדסה
שומכר תמר
 שי־ לשעבר (מטל),

בקפי ישראל אנית
 וחברת לרוחק צה

'האולימ המשלחת
 הלנ־ למשחקי פית

ו 1952ב־ סינקי
 קבוצת קפטן כיום

 של הכדורסלניות
ו תל־אביב, מכבי

עי לרר, משה
מ ספורט תונאי

 של הספורט מדור מעורכי שנה, 20 זה
 מעורכי וכיום 50ה־ בשנות הזה העולם
מעריב. בצהרון המדור

ג ו ח ה יום־הולדתו בירושלים, ♦ נ
 שרי זקן של דס

(ל ממשלת־ישראל
 פרופסור שעבר),

 באוניברסיטת בכיר
בירושלים, העברית

 בכמה כיהן אשר
כשר־החי־ ממשלות

 ואשר נוך־ור,תרבות
ה־ חוק את יישם
הממלכתי, חינוך
 היה כאשר דווקא

ח״ב, שאינו שר
קו־ נימנה כי אם

 חברי עם דם־לכן
— הראשונה הכנסת

(דינבורג). דינור בן־ציון פרופסור
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