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לויאן דוד אוגל
א. ת״ 274 בדיזנגוף

 ולהתאמת בבחירה שלך האישי היועץ
ולתעשיה. לבית חשמל מוצרי

 סייפים ווידאו טלויזיות
 ,1.7.7־ו סניו,גרץ,שרפ

תחרות. ללא ובתשלומים במחירים
 מציעים אנו כן כמו

 ו״קינג״ ״קווססרוקסה״ כלים מדיחי
 מקררים כביסה,תנורים, מכונות

סטריאו. ומערכות

? ! ! 9 6 6
!1(1017!!(

רו ט ק ל  ליערץ חברה בע״בל, גיון אור א
שווק יבוא שמל מוצרי ו ת ח ה. לבי שי  ולתע
242008 טלפון: תל־אביב. 274 דיזבגוף רחוב
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רמת־גן . חיפה , תל־אביב , שבוע
.ארמון" 1 .ארמון" ״גת" 2

ת יוניברסל, _סרט1 □ ,0.1.0.בהפצ ל למביגרי ג־6 מגי

אחת:ארצית בכורה

 בייטס ננרמן משתחרר שנה, 22 אחרי
השתנה.״? הנא האם הביתה... וחנזר

פרקינס אנתוני
!!!עולמי קזפות בו1בש

הגדול להיצ׳קוק מחווה

החי
1 הושיעו

 כי מקומי תושב החליט אשקלון ך*
 ראשי־ של טיבם את לשפר *יש4

 הציע העברית, בשפה הנהוגים התיבות
 חילות־ למיפקדת לקרוא לעיתונים

 מפח״ש לא צה״ל. של החדשה השדה
 כוחות־שדה); (מיפקרת מכו״ש אם כי

 אם כי מג״ב לא הגבול למישמר
 יו״ש לא ועזה המערבית ולגרה משג״ב;

 שיטחי אלא ועזה) ושומרון ועזה(יהודה
דווקא. היש״ע

★ ★ ★

גנטלמנים אבל שודדים.
 מזויינים שני התפרצו נן־יבנה ^

 סוחרת של לביתה *■רעולי־פנים
 מידה טבעת־יהלומים תלשו מקומית,

 כדי תוך גילו, מצווארה, וענק־יהלומים
 חשו התעלפה, הנשדדת כי כך,

 שפכו׳ מים, קערת נטלו למיטבחה,
 את השיבו הנשדדת, על־פני אותה
שללם. עם נמלטו מכן ולאחר רוחה,

★ ★ ★

לאוסטרליה ההרזייה צבא
 הסביר אוסטרליה, מלבורן, ף*

ן תו עי  לדייאטה נתן כי מקומי ל
 יומיים בלבד: סלט הדראסטית(יומיים

 — יומיים עוף: — יומיים גבינה; —
 יותר להוריד המצליחה תפוחי־עץ)

 השם את בשבועיים קילו מעשרה
 נהוגה שהיא מפני לא צה״ל, דייאטת

 נחשב צה״ל שהשם מפני אלא בצה״ל,
הצלחה. של לסמל באוסטרליה

★ ★ ★

התפקיד בסיסגרת הכל
 שוטר לדין הועמד ירושלים ^

ש ק בי ש  באה אשר מתיירת, ^
 את לפשוט אונס, ניסיון על להתלונן
 שדיה את למשש שיוכל כדי חולצתה

 דבר בקבלת הורשע בדיקה, לצורך
 ונידון מחמירות, בנסיבות במירמה

 15 של ולקנס תנאי על לשנת־מאסר
שקל. אלף

* * *

בטוח שבטוח, מה
 קצץ־ נשאל כאשר תל־אביב, ^

 כשברשותו שנעצר !■מילואים
 כדורים, אלפי קלציניקוב, תת־מיקלע

 פתילי־הצתה, נפצים, רימוני־יד, שני
 ומיזרנים מצנחים אפודות־מגן,

 כל לו דרושה היתה למה צבאיים,
 וציוד לחימה ציוד של הזאת הכמות
.שיהיה:״ אחת: במילה השיב צבאי,

★ ★ ★

דולרים חופן עבור
 לפני האחרון ברגע נעצר לוד ^

 אמריקאי, תייר למטוס *■עלותו
 סוחרים שולל להוליך שהצליח

 הגדולה הבהלה בימי תאבי־דולארים
 מהם ברוכשו שעבר, החודש של

 דולר, אלפיים של בשווי סחורות
 בהמחאות־תיירים שילם תמורתם
 כרזות־פירסום למעשה, שהיו, מדומות

 את לקדם שביקש אמריקאי, בנק של
 והפיץ שלו המחאות־התיירים מכירות
מיסחרי. ערך כל חסרות דוגמאות

★ ★ ★

סכין ולא אף. לא
 יהודי סוציולוג החליט ניו״יוויק ך*

 מקובלות השמצות שתי *■להפריך
 כלל של אפם אריכות יהודים: כלפי

 של הסכינאית ולהיטותם היהודים
 מידגם בדק הוא יוצאי־מארוקו. יהודים
 1456 בהם מצא יהודים, אלפי של מייצג

 את ניתח אחר־כך בלבד; ארוכי־אף
 יהודיים רוצחים של ארצות־המוצא

 העדה כי גילה בארצות־הברית,
 הקטן הרוצחים מיספר את המספקת

המארוקאית. הערה היא ביותר
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