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 הנהה 20סל־,/ זוכות אדלר בוטיק מועדון חברות

 !השנה כל במשך אדלר, של הבוטיקים בכל

 להלבשה, אחרות בחנויות הנחה 10ל6 כן כמו

 היום עוד הרשמי ועוד. קוסמטיקה הנעלה,

ק מסניפי באחד י ט ו , ב ר ל ד  והבטיחי א

 לבוטיק בואי קניה. כל על הנחה 20,/״ לעצמך

 שווה כספך שם יותר, יפה האפנה שם — אדלר

 בסניפים, הרשמה טופס היום עוד דרשי יותר.

.03—228510 — בטלפון או

 תל-אגיב. ,135 דיזנגוף אדלר, בוטיק
 ירושלים. ,14 ג׳ורג׳ המלך אדלר, בוטיק
רמת״גן. ,53 ביאליק אדלר, בוטיק

מציג גודיק גיורא תיאטרון

מוסיקלי מחזה
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סגל, שמואל לביא, אפרת גולדבלט, חנן עם:
 עליזה לב־ארי, שמעון זכאי, שפרירה
ם יצחקי, ה ס יפת, גאולה נגה, אבר אי  לו

 טוביה מסינג, דני לוציאן, ראדו רוזנברג,
אוורה מימון, יוסף טישלר,  יוזף א

ותזמורת רקדנים רקדניות, ובן

בלבד 31.3 ועד 20.3 ממוצ״ש באלהמבוה בכורה בצגות

5<>/ שד הנחה 0 מחיר מכד 0
ם סי טי קו״ כר קו המשרדים וביתר ״רו
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בעולם
ארצזת־הברית

הנשיא
למכירה עומד

 חמישה במחיר ניסה אמריקאי מיליונר
 של מדיניותו על להשפיע דולר, מיליון
ארצות־הברית. לנשיאות מועמד
 אר־ של הסנאט בפני בעדותו גילה זאת

הדמוק המפלגה של עורך־הדין צות־הברית
המיליו היה לדבריו, קליפרנו. ג׳וזף רטית,

 מוט, צ׳ארלס של בנו מוט, ססיוארט נר
נזוטורס. ג׳נרל חברת של ממייסדיה אחד

 באמצעות גניבה שביצע בהיסטוריה הראשון
הטלפון.
 הצליח כי המשטרה על־ידי הואשם וורד
 של מחשב של הצופן תוכנית את לגלות
 את חייג שפופרת, הרים ואז יריבה, חברה
סודי. מידע מהמחשב והוציא הצופן, מספר

לא המחשב העביר כאשר נתגלה העניין
 ביקש לא לקוח שאותו מידע, הלקוחות חי

 אלמוני כי ונתגלה חקירה, נפתחה כלל.
עי לאחר לקוח. אותו של בצופן השתמש

 הואשם הוא בוורד. האלמוני נתגלה קוב׳
 חינם משימוש אלא — המידע בגניבת לא

דולר. אלף 25 של בשווי המחשב, של בזמנו

דנמרק
 אל — - זהירות
ס! תחטוף טו מ

ה חשוף להם תמרורי־האזהרה לג׳ונגל
 בין מכונית, כנהג בין — המודרני אדם

 בשדה־התעופה עתה נוסף — רגל כהולך
 תמרור־ זהו חדש. אחד קופנהאגן של

 והוא שדה־התעופה, שלטונות מטעם אזהרה
ה אין לשלט דומה  בתוספת ישראלי, חניי
חוט לכל נועד השלט באמצעו. תופי אקדח

 :ופירושו לשדה, המגיעים המטוסים פי
 שדה־ בתחומי נשק לשאת אסור ״היזהר.
ב יתגלו ההוראה על העוברים התעופה.

המפרי לנשיאות מועמד
ליון חמישה עמדה שינוי תמורת — מי

 למערכת זה סכום לתרום 1968ב־ הציע מוט
ה המפרי. יוברט של לנשיאות הבחירות

 לגבי עמדתו את ישנה שהמפרי : תנאי
יונה. ויותר נץ לפחות יהפוך ויאט־נאם,
 מצד זה נסיון שחיתות. של גרעין

 מדיניות- לעצמו לקנות אמריקאי מיליונר
 קבע במינו, יחיד היה לא כלבבו, חוץ

אמרי אלי־ממון נוהגים לדבריו, קליפתו.
י של הבחירות למערכת לתרום קאיים נ  ש

ב לעצמם להבטיח — לנשיאות המועמדים
 הבא, המימשל על תובטח השפעתם כי כך

מיקרה. בכל
 המתנהלת מהמערכה חלק היא זו עדותו

להגב להביא על־מנת בארצות־הברית עתה
 לנשיאות למועמד יהיה שמותר הוצאות לת

קב לאיסור וכן להוציא, אחרות ולמישרות
 מתורמים בחירות למערכת תרומות לת

 מערכות ימומנו החוק, הצעת לפי פרטיים.
ש הפדרלית, הממשלה על־ידי רק בחירות
 ״בעל מועמד לכל מסויים סכום תקציב

 לא תימנע המצדדים, טוענים בכך, סיכויים״.
משמ עיוות גם אלא השחיתות, אפשרות רק

האמריקאית. הדמוקרטיה עות
 זה רעיון רוצים. והעגל כשהפרה

 על־ דווקא בארצות־הברית לראשונה הועלה
ב שנעזר ביותר המפורסם המיליונר ידי

 ג׳ון — לנשיאות להגיע כדי והשפעתו כספו
 ארצות־הברית של שהקונגרס אלא קנדי.
ל פדרליים כספים להקצבת להסכים סירב

 חוק לחוקק הסכים זאת, לעומת זו. מטרה
 עבור למועמד* ההוצאה את המגביל חלקי,

 סנט לשבעה התיקשורת, באמצעי פירסום
 — החוק הועבר שכאשר אלא בוחר. לכל

וטו. ניקסון הנשיא עליו הטיל
 ספק אין השונים, העיכובים למרות אך

 גודל את גם יגביל החוק, יתקבל שלבסוף
מועמ של המימון מקורות את וגם ההוצאה,

הבחירות. למערכת דים
מנסיו־ ללמוד האמריקאים יוכלו או־אז,

ו החוק את לעקוף איך ישראל*״ של נר,
כא שכן למועמדים. נוספים כספים להזרים

 לינוק, רוצה והעגל להניק רוצה הפרה שר
בעדם. למנוע קשה

גגיגה
הטלפון באמצעות

 מתכנת־ וורד, ג׳פרי יזכה אשם, יימצא אס
האדם להיות מקליפורניה, 29 בן מחשבים

מושל. או קונגרס נציג נשיא, למישרת *
 אי־השיוויון מבחינת דומה, המצב בה **

לענייה. עשירה מפלגה בין המאבק בסיכויי

לחוטפי־מטוסים אזהרה שלט
בבקשה אקדח בלי יקר, חוטף

 בשדה.״ המותקנים מיחקני־גילוי אמצעות
 נאמר, לא החדש לשלט הסבר בדברי

ה יחוייב שבה ברירת־הקנם תישלח לאן
מהאזהרה. יתעלם באם חוטף,

המערבית גרמניה
ת מצילים  — הדולר א

ומתעשרים
ה שער את להציל היחלצות בעיקבות

ש בשבוע זינקו ארצות־הברית, של דולר
המער גרמניה של הכספיות הרזרבות עבר
 מארק, מיליארד 56 של כולל לגובה בית
 חסרת־תקדים חד־פעמית שיא קפיצת תוך
מארק. מיליארד לשני קרוב של

 משינויים כתוצאה כאשר, קרה זה דבר
מט החל באירופה, הכספים בורסות בשערי

 אל זורם — דולרים בעיקרו — זר בע
 היתרון את לנצל על־מנת גרמניה, בורסות

 זו. בארץ הגבוה הריבית שער של היחסי
 הדולר, שער ירד המוגבר, ההיצע בעיקבות

ל לדולר, מארק 3.63 של משער־פתיחד,
גרמ של המרכזי הבנק חייב שבו מינימום

הדו על ולשמור להתערב החוק, לפי ניה׳
נוספת. ירידה מפני לר

למע קנה התערב, הבנק כדאי. אונס
 שמר אחד, ביום דולר מיליון 150מ־ לה

מהירה. הידרדרות מפני הדולר על בכך
 התבטאה, דולרים של זו מאונס קנייה

 ה־ בשווקי והתאושש, הדולר שב כאשר
 ענקיים, ברווחים — אירופה של מיסחר
 גרמניה של החוץ מטבע יתרות את שהעלו

לשיאן. שלה הכספיות הרזרבות ואת

1749 הזה העולם


