
א ד הי מי  ת
ה  מובנ
ך ל בי ש ב

לישראל: בלעדיים סוכנים
 623441־2 טל. ,19 פ״ת דרך הדר, בית :תל־אכיב בע״מ. מכוניות הפצת ש י ר פ ל!

 .537059 טל. ,98 העצמאות רחוב :חיפה
ראשיים: מפיצים

 ביאליק רח׳ הדר־הכרמל, בן־דב, ש. :חיפה • 31755 טל. ,10 השרון רח׳ בע״מ, להשקעות חברה ״ס.ג.״ חל״אכיב:
:רמת־גן • 23202 ,26940 טל. ,15 שמע אליהו רח׳ מסחרי, מסכו :טילון״, מוסך :ירושלים • 63981 טל. ,6

:נהריה • י 22195 טל• ,52 יהושז$ ,רח בז$״מ, סל?$ הראל * 10! 727341 טל• ,48 יבוטינסק,ז ,רח רון, צבי
.913635 טל. ,10 סטרומה אלמוג, מוסך פ״ת: • 920169 טל. ,22 המיסדים ששון,

ו ל ש ל י כ ם ה ש א ו י 6ל 1 1 1ח3 ו1 1ת 3

סשל המנויים תעריפוו ב ו ע ה ה ו ה
17.12.69

 שנח חצ־7 לשנח
בלירה! בלירות

30 58 בארץ חמגוי דמי •
35 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר גדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •

82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •

90 176 וניו״זילנד לאוסטרליה •

77 150 פנמה למקסיקו, •

$7 110 ולקנדח לארצות־הברית
ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

•
•

62 120 תאילנד השנהב, חוף

72 140 גואטמלה רודזיח, זמביה, לדרום־אפריקח, •
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קובר׳ את קוקי
האקסקלוסיבי לגבר

 30 גבירול אבן רח׳
(בפסג׳)

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול
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)21 מעמוד (המשך

 ליתר או בגזאנדי׳ס. המלתחה עובדת סואז,
שלה. החופה לבוש — דיוק

 גרא, רחל התכשיטאית הכינה הלבוש את.
הי הכלה: את אישית שהלבישה גם והיא
ו מפתחות מסמרים, שזורה הדורה, נומה
 ושמלת־חופה שימושיים, אביזרים שאר

 — הצליחו שלא שרשראות מכמה עשוייה
 לכסות — האמת למען התאמצו, לא וגם

 התנהגה עצמה פרנסואז בודד. טפח אפילו
ל גילתה בשרשראותיה, גמורה בחופשיות

ב הראשונה הפעם שזו המעוניינים כל
ה במשך אי־שם מאופרת. — שהיא חייה
 שבעצם באיחור, קצת נזכרה, גם היא ערב

ה לפני אותה לראות לינוקא היה אסור
אבוד. שאבוד מה מילא, חופה.

 העירומים המלכה בגדי על בנדיבות הגיב
 לא שינוקא רואים ״אתם האורחים: אחד

לו הוא הנה, הכסף? בשביל איתר, מתחתן
מכל.״ ערומה כלה ממש קח

69 :מיסתורית מתנה אגורותס
ש ומצא, חישב המאושר חתן

 מתנות כל את בידיו משאיר היה אילו ! ן
 היום היה ערב, באותו שקיבל הצ׳קים

 הצ׳קים אחד ל״י. אלף 21ב־ יותר עשיר
 על צ׳ק ששלח הוד, קולנוע בעל של היה
 התכוון?״ הוא בעצם ״למה אגורות• 69 —

 מאת על אחד כל צ׳קים, שני ינוקא. תמה
 יכלו שלא בצנחנים חברים משני הגיעו ל״י,

בעצמם. להופיע
ה כאשר העולם לאוויר יצאה המתיחה

 ובסיס צילינדר, שהזכיר משהו לבוש חתן,
 את הוביל מותניו, לאמור תלוי מגהץ של

 לקול להדום־הכבוד, המשורשרת הכלה
 המחותנים. של הנרגשות מחיאות־הכפיים

ו — בכובד־ראש התיישב המאושר הזוג
 למרא- שניצב לוח מעל הכיסוי הוסר אז

הבאה: הכתובת ונתגלתה שותיהם.
 הכלה, של מותה לרגל באפריל. ״אחד
 חדשה. להודעה עד החתונה בזאת נידחית

הסליחה.״ החברים עם

 גור מוטה ״אלוףס
בטלפון״_______

ת לא ^ ו ח תי מ  ב־ חרב־פיפיות. הן ש
 מהמתיחה נהנה המתחתן החתן עוד

 משמפניה, נהנה אורחיו וקהל המוצלחת,
 לולה בשם יפר,פיה ורקדנית־בטן אורז,
 כמתנת־ תורג׳מן על־ידי שהובאה שריף,
 מתיחה ובביטחה בהשקט נערכה — חתונה
 ינוקא הוא הפעם כשהקורבן — אחרת
עצמו.

 ינוקא את שהפיל האיש — מרקו מספר
בפח:

ניד־ החתונה שלפני השבוע כל ״במשך
 להשיג יכולים היינו רק ,אילו ינוקא: לי נד

 היה שזה כמה לחתונה. צה״ל אלוף איזה
 לטפל שהחלטתי עד נידנד׳ נידנד, נהדר.׳

בזה.
 סמי בשם בצנחנים רס״ר מכיר ״אני
 של קולם את נהדר לחקות שיודע דורום,
אותו." הפעלתי שרון. ואריק גור מוטה

 מצלצל בלילה 11ב־ ההפעלה: תוצאות
 מרים שאולי טדי בנזנדי׳ס. הטלפון לפתע

 כולו: להתרגש ומתחיל — הטלפון את
 כל את להשתיק מתחיל הוא שקט,״ ״שקט,
ינוקא•״ עם לדבר רוצה גור ״מוטה האולם.
 הטלפון. מכשיר אל ממהר הנרגש החתן

מ לו מאחל ובעצמו, בכבודו גור, מוטה
 לו מגלה שינוקא למרות טוב• מזל חיפה

ל להצטרף מוטה מובן מתיחה, שזוהי
 אלעזר דדו שרון, אריק עם יחד מסיבה,
 לידו. ממש שם הנמצאים גביש, ושייקח,

מו מזהיר באים,״ שאנחנו תפרסם אל רק
ינוקא. את טה

ה לקראת בהכנות מתחיל הנרגש ינוקא
 לא — גנרלים ארבעה ד,כבודים. אורחים

 ינוקא בכולם. אוחזת קדחת ברגל. הולך
 לעשרה מפוארת ארוחה שיכינו להודיע רץ

 שלמעלה. בקומה הסינית במסעדה איש
נרג כולם לפעולת־חירום. נכנסים הטבחים

שים•
 יים - שוב מוטה מצלצל בלילה באחת

 צילצול. שוב — בשתיים מגיעים. ר כ״ב
 המועדון, פתח עד הגיעו שהם מבשר מוטה

 י' בפתח׳ להם מחכים הצלמים כל את ראו
 באכזברי׳ נאנחים כולם להיכנס. לא החליטו
 של ולקסמיה ולאורז, לשמפניה, וחוזרים
השריף.
 הגיעה במתח־שלא־מן־העולם־הזה, וכך,
הגדולה. המתיחה לסיומה
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