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 ל"* 500 יחת11הר איך
החפשיו בזמני נזספזת

 ל״י 500 שברשותי לראשונה בעלי כשגילה הדשיים לפני כבר
 בידי היו שעבר החדש בסוף ולהתפלא. לחשוד החל נוספות

 פשוט המשתוממות פניו את וכשראיתי ל״י 1000מ־ למעלה כבר
 כל את האמת. כל את וגיליתי יותר זאת להסתיר יכולתי לא

 על־ידי החפשי, בזמני רבה, בקלות הרווחתי הזה הכסף
לוקס. דה 8 אמפיסל סריגה במכונת סריגה

 פנטסטי נשמע שזה יודעת אני
ה אינני ואני האמת זו אבל

 ואלפי מחברותי רבות יחידה.
 הן גם מרוויחות אחרות נשים
 חודש כל נוספות לירות מאות

 קניתי לוקס. דה 8 אמפיסל עם
 חדשיים בתשלומים המכונה את

 סרגתי ובתחילה ביותר נוחים
 משפחתי. ועבור עבורי רק

 כסף המון חוסכת שאני נוכחתי
 ברבע לי עולים הדברים ושכל

 הצמר כמחיר — החנות ממחיר
 ש־ גיליתי לכך בנוסף בלבד.

 כל לסרוג מסוגלת אמפיסל
 קצר זמן שתוך כזו בקלות דבר

 רק לא סורגת עצמי מצאתי
סוו כגון המשפחה לכל בגדים
חלי שמלות, חולצות, דרים,

 אפילו אלא ועוד, מעילים פות,
 צפויי שמיכות, כגון דברים

 ורפוד כסויים אריגים, וילונות,
נוס רבים ודברים לרהיטים

ש חלמתי לא פעם שאף פים

 רק לא — לבדי לעשות אוכל
כו הדירה אלא משפחתי עבור

 לרב־ הודות פניה שנתה לה
 אמפיסל של ויעילותה גווניוחה

 מד, זמן כעבור לוקס. דה 8
ידי עבור גם לסרוג התחלתי

והוצפ רב זמן עבר ולא דותי
 מחנויות בהזמנות ממש תי

עבו גם שאסרוג שבקשו רבות
 לידידים סריגה ע״י וכך רן.

 רבות, אופנה חנויות ועבור
 הכנסה למקור התחביב הפך

 הי בזמני להתאמץ, בלי ניכר.
 רב כסף מרוויחה אני חפשי

 על הון חוסכת זמן ובאותו
 משפחתי של ההלבשה תקציב

 לספק בעיה זו היתד, תמיד —
 בני כל של ההלבשה צרכי את

 אמי עם עתה ואילו המשפחה
 הילדים, קל. כה הכל פיסל
 חותנתי. ואפילו ואני בעלי

עו לכל עשירה מלתחה לכולנו
8 לאמפיסל הודות השנה, נות

 מבינה אינני פשוט לוקס. דה
הסרי — קודם הסתדרתי איך
 אמפי־ עם — קלה כה היא גה
 אוטומטי, הכל לוקס דה 8 סל
 סריגה, בדוגמת בוחרת רק אני

 ספר מתוך תחרה או אריגה
 מחייגת אמפיסל, של הדוגמאות

וסו המתאימים, המספרים את
 תוך — ובמהירות בקלות רגת

 יש למשל שעות 4מ־ פחות
ה במיטב נפלאה שמלה בידי

 רק לי שעלתה החדישה אופנה
שמ צריכה בחנות ל״י, 40 —
 לא ל״י. 200כ־ לעלות זו לה

הת כך כל בעלי אבל תאמינו
סרי מכונת וקנה שהלך פעל

 ל־ גם לוקס דה 8 אמפיסל גה
 עכשיו .12,־ד בת דליה, בתנו,
והסרי ביננו ״מתחרות״ אנחנו

 שאגי קלה כה באמפיסל גה
 ו־ מעט עוד שדליה חוששת
אותי. ״תשיג״

(מ•)

 לוגיטש בפרס שזכה הצבעוני הסרט
1968 קאן יבפסטיבאל
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 קורט הבמאים כוכב של יצירתו
 מר נשואי הפלא, ילדי (אנו הופמן

 פירושקה) פרטוריום, ד״ר מיסיסיפי,
של הידוע הרומן לפי

טוכולסקי קורט
עם

וולף וכריסטיאן פרובס קורנליה
ע ו ב ש בקולנוע ה

 תל־אביב דוד, ארמון
ב ו ר ק ב

ירושלים ״ארנון״ — חיפה ״אורה״
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ריסים ללא עיניים
 דורשים שבבראזיל טופארי בשבט

ו נטולות־ריסים עיניים היופי כללי
 קבע בדרך לבקר נוהגות השבט נשי
בתלי שהתמחו קוסמטיקאיות אצל
דור שלך היופי מושגי ריסים. שת
 להדגשת הדורים ״מרסי״ גרבי שים

 ״מרסי״ גרבי ודודקא רגלייך. חיטובי
המשל היחידים הם כי אחרים. ולא
 ומחיר גבוהה אירופית איכות בים
 גם תמצאי ״מרסי״ גרבי את נוח.

או המלווה המהודר בארנקון השנה
 גרביים שישה ובו מקום לכל תך

 זה. את זה להחליף היכולים זהים
ה האופנה צבע הוא השנה צבעם
 תמצא.• אריזתם ועל ״רומא״ חדיש

מוש להתאמה האורך׳ מידת את גם
לגופך. למת

חאמיטת.בבד־בי נענים
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במדינה
)27 מעמוד (המשן
 לנפה־ ומתולתל בלונדי צעיר ),25( ר,לפרץ

 ״מי החוקרים. חדרי בין והסתובב הצפונית
 מ־ ״אני השוטרים. אחד אותו שאל אתה?״

 השוטרים, הלפרין. השיב הנפה־הדרומית,״
 האיש כי סברו ברנדט, משה פקד כולל
להת שבא מהנפה־הדרומית, בלש אלא אינו

בעבודתם. עניין
פרו ובה ניידת לתחנה הגיעה שעה אותה

 מייד גילה הלפרין ברחובות. שנעצרו צות
 שהיה הקצין אל פנה בנושא, התעניינות

 ממיפלג־הנוער. ״אני המבצע: על ממונה
עוב בהן מטפלים שאנחנו מהילדות הרבה

 לסיור?״ להצטרף לי תרשה אולי בזנות. דות
 מיפלג־ איש כמו בדיוק ניראה ״הוא
לצרף שהסכים הקצין, אחר־כך טען הנוער,״

הלפרין רמאי
לשוטרים סיוע

 נוסף. למצוד יצאה אשר לניידת הלפרין את
 הוא כצופדראדיש. בניידת נשאר לא הלפרין

ה היצאניות אחר לרדוף לשוטרים סייע
חיפוש. לערוך ועזר אותן חקר נמלטות,

 כדי היעודה בשעה התייצב שוב למחות
 מספר ימים תוך נוסף. למצוד להצטרף
 של הקבועה לנוכחותו השוטרים הורגלו

הסיוע. על ושמחו הנוער מיפלג איש
 את לראות התרגלו השוטרים רק לא אבל

 אותו. להכיר החלו היצאניות גם הלפרין.
 חוליית־ מאנשי אחד שהוא להן ברור היה

ל זאת היכרות לנצל דאג הלפרין המוסר.
צרכיו.

 נעלם הימים באחד ונוח. נכון אדם
 ציידי־ה־ של מעיניהם מיפלג־הנוער איש

 אותו. לראות המשיכו הפרוצות אבל פרוצות.
 כמקום המשמשים ברחובות הופיע הוא

 מבלי אותן עצר פרטית, במכונית עבודתן
 בדרך במכונית, סמכותו. על לערער שיעזו

 ליבן. את לרכך מנסה הלפרין היה למשטרה,
 ״את שנלכדה, לפרוצה אומר היה ״תדאי,״

 ב־ שעות 48 לפחות לך. מחכה מה יודעת
ו ונוח, נבון בחור אני אבל אבו־כביר.

איתי.״ להסתדר אפשר
מעני היו הן הרמז. את הבינו הפרוצות

מוסי תמורה, ללא להלפרין מחסדיהן קות
 לאחר יומן. מפדיון תשלום עוד לכך פות

ממעצר. שנחלצו מאושרות היו הן זאת כל
 לא שהסידור בפרוצה הלפרין שנתקל עד
 במשטרה. התלוננה היא בעיניה. חן מצא

הצ כי הסתבר הלפרין את לעצור כשיצאו
 בתוהו. עלו אחריו החיפושים להתחמק. ליח

 בעזרת מהארץ להפליג הצליח כי התברר
 שימשו ארוכה תקופה משך מזוייף. דרכון

 לחיצי כמטרה הנוכל בפח שנפלו השוטרים
חבריהם. של הלעג

 מלחמת־ בעקבות החנינה־ה,כללית אבל
 שערך המתיחה על גם חלה ששת־הימים,

 לפני ארצה חזר הוא לשוטרים. הלפרין
 להחזיר להזדמנות חיכו השוטרים חודשיים.

 בידיהם נפלה ההזדמנות כגמולו. ״301ל״
 השבוע, ששיערו• ממה מהר יותר הרבה

 במשרד־החקירות לחקירה הלפרין הובא שוב
בתל־אביב. מדור־הרמאויות של

1627 הזה העולם


