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 יישלח השבועון
צבאי לדואר רק

הקופות. ח ע״ משכר-לימודיהם נהנים חוסכים אלף 70
 ילדיכם עתיד את הבטיחו הורים,

 גבוה, ולחינוך תיכון לחינוך חסכון על-ידי
בארץ. לחינוך החסכון קופות באמצעות

המבצע בעת לנרעומים גדולים יתרונות
1974 בדצמבר ו; עד 1

הנרשמים: יקבלו המבצע בתקופת
 ההרשמה בעת לילדיהם נאה שי

 מלגות־פרסים ו69 בהגרלת וישתתפו
ל״י 75,000-.של כולל בסך

 הוא י/יא,יב בכיתות הלימוד שכר
 הפטור שיורחב האפשרות י. ל 7,0$;

 מעבר בתיכון לימוד משכר
התרחקה. ט לכתה

ועתיד המפתח וחינוך■ החסכון
אתם: והירשמוגם בואו

 ומרנז הפועלים לבנק המשותפת לתימן״ חסמן
בארץ. הפועלים בנק סניפי המקומי-בנל השלטון

*ג. החלוץ רחוב חיפה, חסך׳

 לשנות ובבל ,25 מונטיפ׳ור׳ אביב,דחי תל גחלת״
העירוניות. המודיעין
50 דח'ירושלים ׳ עם, קופת בנק גן, רמת מרגלית׳

.4 לגבי צומת רווי

החסנה לעוורלחסכון הלאומית המועצה
לחינוך

במדינה
)24 מעמוד (המשך

 החוזה לפי ב׳. בהרצליה ביתו, של הרכישה
 אלף 360ב־ הדרמישפחתי הבית נרכש
הרכישה? את מימן כיצד השנה. לירות

 ארבעה בת דירה של חוזה־מכירה בידו
 קיבל הוא שמכר. בנווודאביבים, חדרים

 קנד, זו דירה לירות. אלף 300 תמורתה
 לירות. אלף 159 של במחיר ,1971ב־ עוד
 מס־שבח ערן שילם המחיר הפרשי על

 החסר הסכום את לירות. אלף 28 בסך
 קיבל לירות אלף 40 :מקורות מכמה גייס

 על ויתור תמורת שבראשון־לציון מאחיו
 היתרה את שניהם. שירשו בבית חלקו
רגילה. משכנתאית בהלוואה לקח

 מזכירתו את השנייה: להאשמה אשר
 המכון של מזכירות לקורס שלח מרים

 לירות, 80 עולה הקורם העבודה. לפיריון
 כל לשלוח מוכן הוא כי מצהיר וערן בלבד,

זה. לקורס במיבטחיס מזכירה
 להנהלת־ בחבר מזמן לא נכנם ערן

 במועצות־ מכהן והוא חברת־עובדים,
תכו מוזמן הוא מוסדות. כמה של מנהלים

 בארצות־ להרצאות הבונדס על־ידי פות
 למסע־הרצאות לבוא הזמנה קיבל הברית,

 גורמות אלו נסיעות גם בפברואר. נוסף
 כי הסבורים אנשים של למסע־לחישות,

 דד או מיבטחים, חשבון על נוסע הוא
כך. יחשבו אחרים כי מעוניינים

ת קאו ת הרפ
ת א פ א ר א ע א ל ה ב ש פגי ל

 הפרטית הפשיטה
 נתן אייבי שד

ביירות ע?
 של קומנדו שכוחות אחרי וחצי שנה
 מים־ על ופשטו ביירות בחוף נחתו צה״ל
 הצליחו לא שם, הפידאייון ארגוני קדות

 חדירה למנוע הלבנוניים הביטחון כוחות
 ההגנה אמצעי כל למרות נוספת, ישראלית

 הישראלי, השלום סייס נתן, אייבי שנקטו.
 לפניו, צה״ל חיילי שעשו מה את עשה
הבריטי דרכונו בעזרת יותר. פשוטה בדרך
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״אל־גחאר״* של הראשון העמוד

פיקאנטית אפיזודה

 ישמית, תיירות אשרת במדסיי הוטבעה בו
 של בנמל־התעופה שעבר בשבוע נחת הוא

המניין. מן כנוסע ביירות
 עד להגיע אייבי הצליח לא זאת לעומת

הפלסטינים. ארגוני למיפקדות
תז בנמל־התעופה. לך ימתין קשר ״איש

 העתק וגיליון הג׳ינג׳י זקנו לפי אותו הה
 יקשר הוא בחליפתו. תקוע ■שיהיה פיגארו

 נאמד פלסטינים,״ מנהיגים עם כבר אותך
 כמה אלה היו למסע. צאתו לפני לאייבי
 שהבטיהו בפאריס, שפגש פלסטינים ידידים
לו. לסייע

מסתובב מזוקן בלונדי באמת ״ראיתי

 ״הישראלי :אומרת הראשית הכותרת *
!״ונכנס — לנמלנו הגיע נתן אייבי
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