
נער

 את לחדש עליך הפנים משרד להוראות בהתאם
1975 דצמבר חודש במשך רשיונן

אג שלישי צד לביטוח ד
 מבוטח תהיה באשמתך שיגרם אסון של במקרה

ל״י 100/000 של בסכום נגדך שתוגש תביעה בגין
י ל׳ 95של־. בסך הינה השנתית הפרמיה
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 תביעה נגדם שהוגשה אנשים לבטח לא הזכות, לעצמה שומרת החברה
שברשותם. האקדח בגין

-----------—----------------;

תמרורים
ה כ  המסורתי. ים־המלח במישחה . ז

 עין־בוקק. באיזור אחד, קילומטר לאורך
 ובעל קטוע־יד נכה־צה״ל לוי, משה

 יום- ממילחמת ישראל״ ״גיבור העיטור
הכיפורים.
ד ל ו לשע לקצינת־ח״ן־ראשית ♦ נ

 צגי, ולבעלה מושכל רוח! אל״מ בר,
 ופיגל• אייל ילדים, שני לבני־הזזג בן.

סערה, עורר מושכל אל״מ של הריונה

יום. 20 תוך הפרטית לכתובתך תשלח הפוליסה

ך ו ך| מ בע׳־מ לבטוח סוכנות ״
624987 טלפון / תדאביב ,44 נחמני רחוב

בע״מ לבטוח שרות מזרח באמצעות
לונדון פניקס של כלליים וסוכנים ללוידם מורשי

סכנמ״קרחת״. ללא חדש שטיח
תקדים, ללא שיער צפיפות

מרובע. למטר ק״ג 2 עומק, ס״מ 2 ניילון שיער
זית, פחמים,׳רוק חום גוונית

עמוק. כחול שבור, לבן דבש, זהוב
לקיר. מקיר או מידה גולדה,לפי אצל רק הילסון

( | | | בלעדיים וטפטים שט׳יחים 31ר1 |
444092־452049אביב,טל תל 244 יהודה בן

מושכל רות
1ב

ב להמשיך יכולה אינה כאילו כשנטען
 עליה המוטלת האחריות בשל תפקידה

וכאם. כאשד,־בד,דיון
ה ת ל ע ו ה ה ג ר ד  מדרגת . ב

 אלחדין! תמי פקד, לדרגת מפקחת
 מיבצעיים. בתפקידים במישטרה המשרתת

 במחוז הוותיקות פהקציגות היא אלחדיף
תל־אביב.

ה ז פ ש ו  האם- בבית־החולים ♦ א
ה מווינדזור הדוכסית בפריס, דיקאי

 נישואיה לפני — היה ששמה אמריקאית,
־■א ח אדוארד המלך אז שהיה למי
 טען מטעמה דובר ).69( סימפסון, מרי

לבדי לבית־ר,חולים נכנסה ד,דוכסית כי
שיגרתיות. קות

ג ו ח  ספלון שהתקיימה במסיבה ♦ נ
 של יום־הולדתה באילת, ביקעת־הירח

 הצייר של רעייתו ),54( קידר ציונה
 שירתה מסדה, קיבוץ ילידת קידר. דן

בצנחנים. כקצינת־ביהול בצבא

 בביתו פיתאופי, באורח י ר ט פ ג
מז ),65( פישגיין מרדכי שבטבריה,

מ ארצה עלה כינרות■ בית־ההחלמה כיר
 שדה־ בקיבוץ התגורר ,1935ב־ גרמניה

 בחו״ל. המאוחד הקיבוץ שליח והיה נחום
ה השנים 20 משך חולים בקופת עבד

אחרונות.
ה ר ט פ  חהיסטוריונית־ד,סופרת ♦ נ

ש )69( ארנדט חנה היהודיה-הגרמניה
 לשילטון. הנאצים עלות עם לפרים נמלטה
 בבשר קוץ היתה לארצות־הברית. עברה

 דיעותיה ביגלל באמריקה הציוני המימסד
קט ביקורת השאר בין מתחה החורגות,

 גירעון בידי מישפט־אייכמן צורת על לנית
 העולם שמתח לביקורת בדומה האוזנר,

הזה.

ח צ ר ארצות־הברית, בשיקאגו, ♦ נ
 של הראשיים מעוזריו ),70( צדיקם נד
 המאפייה מנהיג שהיה מי קאפונה, אל

 בתוך מקופלת נמצאה גופתו עיר. באותה
ב נורה בייקס מכונית. של תא־מיטען

ראשו.
ר ט פ  שביוגוסלביה. באופטיה ♦ נ

 הרמסכ״ל־ של אביו ),76< אלעזר מוני
 היד, אלעזר. דויד (מיל.) אלוף לשעבר

 שביוגוסלביה. קרואטיה בחבל פעיל ציוני
ה בשירות לחם השנייה במילחמת־העולם

ה דד,יום הנשיא של בהנהגתו פרטיזנים,
ל עלה לא כרוז־טיטו. יפיס מרשל

היוגו הצבא בשירות ונשאר ישראל,
 בנים, שני הניח לפנסיה. יציאתו עד סלבי

ביוגסלביה. החי נוסף ובן דדו

ז997 הזה העולם


