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)5,4(למשל יבין חים )12
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 הוא וכבר ארצה הגיע רק )19

)4,2(א׳ב׳ פייטר
)5(בספור הרוצח הוא הנחתום )21
 קרוב על וחשבון דין נתקבל )22

)4(הלבבות
 איך בינינו, צדיקים 36 היו אם )23

)2(נראים היינו
 פרוטה, בזבז לא קימץ, ימיו כל )24

כאסח! אבוי הגלגל, וכשהתהפך
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החי
טא־פיש גפילטע

ס י ר א פ  כי מקומי עיתון גילה ל
 בפי בגין מנחם של *■/שם־הצופן

 בפי הקוקיה; הוא הישראלי המוסד
 (הסי־אי־ לביון המרכזית הסוכנות

 ובפי פופאיי — האמריקאית איי)
 הסובייטית החשאית ״המישטרה

ממולא. קרפיון — (הקג׳׳ב)
★ ★ *

אבל 1בל
יודעי מקורות אישרו ירושלים ^
 שבאחד הדבר נכון אכן כי דבר ם

 שר־המישטרה פנה בעבר המקרים
 של הכללי המפקח למפכ״ל, במיכתב,

המפד־ל! אדוני, בפניה המישטרה,
★ ★ ★

קופרודוקציה
 הנהלת הודיעה תל־אביב ^

 להקים עומדת היא כי כור־מזון
 יזם עם בשותפות אל־פחם, באום

 ייצרו שאותה טחינה, מיפעל מקומי,
בשכם. נרכש אשר ידע לפי

★ ★ ★

1אקדם עימות
 על מחקר פורסם תל־אביב ^
 הגדולות, המיפלגות שתי עתיד ^

 עורכי כי התברר כאשר רבים שהדהים
וה פרס הסוציולוג הם המחקר

 רק נרגעו הרוחות שמיר. סוציולוגית
 כי פרס, יוחנן פרופסור הודיע כאשר

 או פרס שימעון ובין בינו קירבה כל אין
שמיר. יצחק ובין שמיר שרה הד״ר בין

★ ★ ★

טוב, סוף
טוב הכל

 ראש־ השיב פתח־תקווה ^
 פתח־ של נרגז למכתב העיריה

 גובה על שהתלונן דתי, תקוואי
 להטיח א. לו הציע שלו, חשבון־המים

 לגור לעבור ב. בקיר; ראשו את
 ,120 אחרי להגיע, ג. בבני־ברק;
לגיהינום.
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 ̂ לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

ם • סי ר ל גבוהה ברחה מקצועיים קו
מניקור • פדיקור • ואפור קוסמטיקה • נשים ספרות •
לצמיתות) שיעד (הוצאת אפילציה •
ת וסלון ליופי מנון • קו ל: חדישים תסרו

ח. תסרוקות, ח פו ס ת. ת ת. סלסול, החלקו עו  פסים. צני
שעוה. לצמיתות שיער הוצאת איפור. פנים, טיפול ונ

ה למסי־מ'□ תעודות הבנ לבחינות ו
 העבודה ממשרד הסמכה

ח שנות 3פ סי הדרכה והישגים נ מקצוע ב

)4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,
226066; 229388
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צרה לא זה צר,
 כחשוד זר אזרח נעצר אילת ^

 זוג בתוך שנמצא סם בהחזקת
 תיק־צד בתוך נתון שהיה מיכנסיים

 באוטובוס, מושבו מקום ליד שנמצא
 סניגורו משהציע אשמה מכל שוחרר

 המיכנסייס, את שילבש בבית־המישפט
כלל. עליו עלו לא ואלה

חופשית ביקורת
 את צ׳לן־אורח ביקש תל־אביב ^
 את ינגן שלא על הקהל סליחת ^

 באר, של לצ׳לו החמישית הסוויטה
 וניגן לקייץ, מדי כבדה שהיא מכיוון

 הוא אחרים. מוסיקה קטעי במקומה
 העיתונים, באחד למחרת, לקרוא, נדהם

 כי שהעיר מבקר־מוסיקה של ביקורת
 של באך(בניגונו של 5 מס׳ ״הסוויטה

גבוהה.׳׳ לרמת־ביצוע זכתה לא הצ׳לן)

★ ★ ★

בעיתו דבר בר
 כתבה צהרון פירסם תל־אכיב ף*

 התעשיה במישרד בכיר פקיד על
 בתצלום־כביכול אותה אייר והמסחר,

 הצהרון נאלץ למחרת הפקיד, של
 התצלום כי נתגלה כאשר להתנצל
 שנפטר מחוזי שופט של הוא שפורסם

 פרטי שם בעל ושהיה שנה 14 לפני
 של לאלה לחלוטין זהים מישפחה ושם

הפקיד.
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