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20ו 16

 רגלייך... אל היופי את הביאי
 ר־גל״ם שערות את מסיר •לון• דפילטור

 על להשפעתו והודות !ביעילות. בסהירזת
 לאחר הצסיחד !חלשת השערנת שרשי

 עים.1 רית •לון־ לדפילטור חתרים. שיסושים
אחרים. נוף חלקי על נם לשימוש מתאים והוא

צבעוניים, פילמים
 תקבל הרי לפתוח, לנו תתן כי

 מאחר האיכות, מקסימום את
 המעבדות עם רק עובדים ואנון

 בארץ. ביותר והגדולות הטובות
 על־מנת במחיר, חוסכים אנו אין

האיכות. מיטב את לתת
 ביותר, חדישים שקופיות מקרני

אצלנו. תמצאו

נינטוברנר
ב חי ה,ו ד תלונן חי 31 ה

 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 וההעתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סט הזמן

 על־ וחסוך בלבד, ל״י 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40,/״ כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
התחייבות. כל

 טל. ,6031 ת.ד. — ״מסקס״
תל־אביב. ,441692

י ו נ מ  ה
 קיבלת

 חשבונן,
 נא פרע

בהקדם. אותו

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

 על-מנת מראש, שבועיים על־כך להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע

במדינה
דרבי־אד□

האליל
התחתן

 המסולסל קולו היה שנתי-ם לפני עד
 רדיו משידורי בוקע באלאן מוחמד של

 מלחמת־ששת־ מאז ורבת־עמון. רמאללה
 הצעיר המזרח־ירושלמי הזמר הפך הימים,
בישראל. המזרחי הזמר חובבי של לאלילם
ב בקול־ישראל. בלביעות מופיע הוא
קבו במה לו יש בתל־אביב התקווה שכונת

 גדולה תיזמורת עם מופיע הוא עליה עה
מע נוהרים הארץ חלקי בכל ולהופעותיו

רבים. ריצים
 עליה, עייני באלאן, מוחמר של שירו

 בתוכניות ביותר הפופילארים לאחד הפך
בקול״שראל. המזרחיות השירים

 נעלמה לא בישראל באלאן של הצלחתו
 שיריו, על חרם הטילו הם הירדנים. מעיני

בירדן. הנמצאים תלליסיו את לגנוז ציוו

בש באמצעותו להתבדר שיוכל כדי לבן,
בבית. לבד נמצא שהוא הארוכות עות

 מ־ 12,־ד גן שמעון בנו סולק בינתיים
 שמעון לימד. שאינו נטענה בית־הספר,

 החליט בבית, הבכור אחיו עם שנשאר
 כך כדי תוך ספונג־ה. ולעשות לנקותו
 זרם ממכת נפגע הוא הפטיפון. את הפעיל

 שעה חצי אח־י אחותו כשנכנסה מיידית.
מת. אותו מצאה לחדר

ה מכשיר כי העלתה המשטרה חקירת
 את לבדר כדי חיימי יחיה שרכש פטיפון,

 החשמלי למתח מותאם היה לא ילדיו,
 אם המשטרה שוקלת עתה בארץ. המקובל
לדין. הפטיפון מוכר את להעמיד

פלילים
דופא

המכנסיים
 אברהם ינקו ד״ר התל־אביבי, הרופא

החילים את ביסודיות לבדוק נהג ),69(

שתו כאלאן מוחמד זמר וא
רבים מעריצים

חס. שינוי אין  עשה לאחרונה כי
ב מרחיק־הלכת הצעד את באלאן מוחמר
 עשה פלסטיני ערבי שהוא שאיזה יותר׳
 צעירה לאשר, נשא הוא — המלחמה מאז

יהודיה. ישראלית,
מוח קיבל הנשפים, באחד שהופיע לאחר

 השולחנות. אחד אל להצטרף הזמנה מר
 מיוצאי למשפחה בת יפה, את פגש שם

 ביניהם נערכו ערב אותו לאחר עיראק.
 מוחמד התייהד בו ליום ע־ פגישות, עוד

יפה. של ידה את וביקש
 בעבר ירושלים מזרח של הזמר אליל

 רמת־הטייסים בשכונת קבע לתושב הפך
 עובדת משפיעה כיצד תל־אביב. שליד

לש חבריו של יחסם על ליהודיה נישואיו
המזרחית? בירושלים עבר

 בני שינוי. שום ״אין :באלאן משיב
 מופיע כשאני אותי. לשמוע רוצים עמי

 האולם מתמלא אלחמרא, באולם בירושלים
 לנשפים הזמנות הרבה לקבל מוסיף ואני

הגדה.׳׳ בערי הנערכים
איוב

מבית־שמש
ל ממארוקו )45( חיימי יחיד כשעלה

 היה בית־שמש, בעיירה והתיישב ישראל
 את להמיר שנאלץ זה ותיקוות. מרץ מלא

 מפרכת, גופנית בעבודה כסוח־, מיקצועו
 ותוך רצפות למד הוא אותו. הדאיג לא

 הרצפים כאחד לפניו שמו הלך קצר זמן
 12 לו שהיו למרות בבית־שמש. המעולים

בכבוד. משפחתו את לפרנס הצליח ילדים,
 מזלו גלגל התהפך שנים שלוש לפני

 :לכנותו החלו ומכריו שכניו יחיה. של
מבית־שמש״. ״איוב

 זה היה תחילה הקטלני. הפטיפון
 פגם גילו רופאיו למשכב. שנפל עצמו הוא

 ונשאר ניתוח־לב עבר הוא בליבו. חמור
לעבוד. עוד מסוגל שאינו חייו, לכל נכה

בכו בנו נחלץ שנה באותה שנה. חלפה
 בסרם עוד אולם המשפחה. לפרנסת רו

הרופ הבן. גם חלה להחלים האב הספיק
 הם נדירה. עצמות מחלת בגופו גילו אים
למיטתו. מרותק להיות דינו את גזרו

ב בכורו את להשאיר רצה שלא האב
פטיפון מכשיר ורכש הלך בבית בדידותו

ב ,5 מיספר בחדר אצלו להיבדק שבאו
בגבעתיים. קופת־תולים סניף
 במיק־ לפחות הרי המשטרה, לטענת אך

מדוק הרופא של בדיקתו היתר. אחד, רה
 המשטרה, טוענת מיקרה, באותו מדי. דקת
 החולד, של גופו את מלבד הרופא בדק

ה אותו כשביקר זה היה מכנסיו. את גם
 ציודה הד״ר זליבנסקי. אברהם סטודנט

 זליבנ־ ושחזר מכנסיו. את להוריד עליו
גי הבדיקה, בתום מכנסיו את ולבש סקי
נעלם. ל״י, 100 ובו ארנקו כי לה

 אל פנה ואף באשמה כמובן כפר הד״ר
 צו־עיכוב־הלי־ שיוציא כדי היועץ־המשפטי

 הד״ר יצטרך ועת־, הוצא לא הצו כים.
ה נעלם כיצד שלו, גירסתו את להסביר

הפאציינס. של ממכנסיו כסף

עסקים
הקפאת
הפיתוח

בלו מיפעל קיבל משנה למעלה לפני
 לנמל־הת־ בשכנות הממוקם תלמה, בנו

 הרחבת עם כי הודעה חיפה, של עופר,
 הדונם 30מ׳ יקוצצו נמל־התעופה, מסלול

אחוז. 40כ־ שבבעלותו
 תוכניות היו תלמה ולבלו־בנד מאחר
 ב־ המיסעל, מנהלי פנו ופיתוח, הרחבה
יש מקרקעי מינהל אל ההודעה, עיקבות

 קרקע שסח לקבל כדי גבים, וחברת ראל
אחר. במקום לבנייה

 נמל- באיזור הבנייה הוקפאה בינתיים
 טרם המובטח הקרקע שטח אך התעופה,

תלמה, לבלו־בנד נמסר
 קבלו כבדים,׳׳ נזקים לנו גרם ״הדבר

 היד, התוכניות לפי כי המיפעל. מנהלי
 שישה מזה לפעול המורחב המיפעל צריך

 הגדלת מאפשר גם היה ובכך חודשים,
נו פיתוח תוכניות גם והיצוא. המכירות

וניד מתעכבות יותר, רחוק לטווח ספות׳
חות.
 ה־ מהגורמים אחד אף שאת ניראה אך

 השקעה אם בטיוחד מעניין לא מעוניינים
 מתעכבת מיליון וחצי שלושה של בסכום

משנה. למעלה כבר
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