
 לצהייל ציוד החזרת מבצע
1980 בפברואר 15 עד הוארו־

 הצבאית, למשטרה או ישראל משטרת לתחות להחזיר תוכל הציוד את
הסבה לתת שתדרש ומבלי להזדהות מבלי

 המשטרה תטהר 1980 בפברואר 16 מ־ החל
 לצהייל, הש״ר ציוד אחר וחיפושים סריקות

 בו המחזיקים כל כאשר כחוק, שלא המוחזק
בחוק. הקבועים החמורים לעעשים צפויים יהיו

 הציוד את לצהייל החזר
ישראל לבטחוו והחיתי לו השייו
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 ונעימה מגוון,אוירה'חמה תפריט נפלא, אוכל לך מציעה המושבה
חצות. אחרי עד פתוח אויר. ומיזוג בשפע חניה

 ׳ותו וזולים מהירים שרוחי□
 אנגליה מצבון המייצאים לגורמים

לישראל.
 הרחיבו 0.1.5 הסכנות נוי׳

ממנציסטר. הפלגתם קווי את
 אולם אנגליה שבצפון במנצ׳סטר יפתח הקרוב פברואר בחודש

 (כ־סס׳ל̂, מרובע רגל .16,1(011 של שטח על המשתרע אחסנה
 אנגליה מערב מצפון המייצאים גורמים לשרת העומד מ״ס,

 ספנות ושות׳ אלאלוף חברת הודיעה אלה דברים לישראל.
 0.1.5 הספנות קווי של בארץ הכלליים הסוכנים בע״מ,

 אזור עד ובריטניה ישראל בין הספנות קווי הארכת לרגל
 המייצאים לגופים להגיש לחברה יאפשר זה חידוש מנצ׳סטר.

 יותר וזולים מהירים שרותים לישראל אנגליה מצפון
 ישראל, בין בהצלחה פועלים 0.1.5 קווי כה. עד מהקיימים

ע2 משנת ובריטניה אירופה /1.
 איפסוויץ׳, בנמל הקיים למחסן תוספת מהווה החדש המחסן

 פחות (שנפחם קבוצתיים במשלוחים בעיקר יתמחה והוא
 במג־ החברה במכולות הסחורות העמסת ובשל ,1ממכולה

 נוספות. כספיות והוצאות בהעמסה כפילויות ימנעו צ׳סטר
 לאיפסוויץ׳ ממנצ׳סטר יבשתית בדרך תשלחנה המכולות

 ההפלגה. תאריך לפני שלושה או יומיים
 תדירות היצואנים למשאיות יאפשר במנצ׳סטר החדש המחסן
 המכולה אוניות עם סדיר קשר ויתרום וחזור, הלוך גבוהה

 וחצי 10 תוך סחורות העברת המבטיחות 0.1.5 של החדשות
 האנגלו-ישראלית המסר,?* לשכת וחיפה. אשדוד לנמלי ימים
 חדש בשרות מיוחד ענין גילתה שכבר החברות אחת חינה

 בקונפרנס נכללים שאינם 0.1.5 הספנות קווי זה. ומהיר
 הישראלי, בשוק מרשימים להישגים להגיע הצליחו הימי,
 ליצואנים במיוחד נוחים תנא*ם בהצעת ?מדיניותם הודות

 רב־ ובאוניות שבועי בשרות היום פועלת החברה וליבואנים.
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