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ערב וככל הערב
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וריילול״לה
תמו 24ו־ חלקים 2ב־ מפואר רביוי
 רקדנים להקת בלט, להקת נות•

 פרודיות סטירה, הומור, תימנים,
גדולה. ג׳ז תזמורת

יישה־ בקופת :להשיג כרטיסים
 4ומ־ לפה׳־צ 11—1 בשעות חפץ,

 ההצגה אחרי אוטובוסים אחה״צ.
 עומדים העיר חלקי לכל השניה

הקהל• לרשות

ת ו מ ל צ מ
 צלום וחמרי מכשירי־עזר

 מוכרים — קונים
 ומחליפים

מקצועית בהדרכה

המומחים אצל רק

ט 1 פ 1 ר ט מ
תליאביג אלנבי ווז. 18

 זזפרסים תתוזחת
זזזזז״ העולם ״של

 את עליו רשום הבא, התלוש את מיה נווד
 20 בעמוד המופיע החידון של הנכון הפתרון

 הנכונה) התשובה את השאלה, מספר (ליד
 ההידונים ארבעת סידרת תום עם עליו. ושמור

 התלושים ארבעת את למערכת לשלוח עליך
 על שלא פתרונות יתקבלו לא הפתרונות. עם
בודדים. פתרונות או התלושים, נבי

 )1( : הבאים הפרסים יוגרלו הפותרים בין
שנ מינויים )2—5( והזרה, לאירופה נסיעה

 חצי־ מינויים )6—10( הזה. העולם על תיים
 תקליטים )11—60( הזה. העולם על שנתיים

 —61( הזוכה. בחירת לפי הד-ארצי. חברת של
זוגיים. תיאטרון כרטיסי )100

ב ן ד ־ ר י י ב
 67 !אלנבי תל־אביב, .
 נגינה לכלי מסחר כית

ותקליטים

 ןיםשם 1אינ בריא■ טרי׳
בית בכל תמיד לחם

ד ו ק ר t ל ד ו מ ל ל
אצל
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64 בן־יהודה רח׳ תל״אביב,

י ו ו ה

ה*ודד תהפוכות
 מערכת הוציאה ארצות־הברית, בטוקסון,

 הכרזת לרגל מיוחדת הוצאה סיטיזן העתון
 במדינת ביותר הטוב ככתב־העת העתון

ה העמוד שכל במאוחר גילתה אריזונה,
במהופך. נדפס ראשון

חם קירור
 פירסם אפריקה, חוף־הזהב, בירת באקרא,

מ שהוא הודיע בה מודעה אמריקאי פקיד
 למחרת״היום קיבל חשמלי, במקרר עוניין
ל נכונותו את שהביע הילידים מאחד מכתב

 שעות שמונה במשך מקרר של תפקיד מלא
ליום.

השלישי האד□
נע בחברת בחדרו צעיר התבודד בחיפה

 הדלת, את פתח חשודה, בתנועה הרגיש רתו,
המנעול. בחור מציץ הדירה בעל את מצא

גבר דרך
 הרג החדשים איי־ההיברידים בירת בוילה,

 שהעיזה לאחר אשתו את שבט־ילידים ראש
 לגברים מותר בה שהמעבר בדרך, ללכת
בלבד.

הכושר שעת
 18ש" שעה ארצות״הברית, בהאמילטון,

" שוטרים  4 העבירו מזויינים שהמדים 8ו
 לתוך וניירות״ערך במזומנים דולאר מיליון
הס סמוך, למשרד גנבים פרצו חדש, באנק
דולאר. 1800 עם תלקו

חשוכי□ חו\י□
 מס גובה בא העליון, בגליל חלב, בגוש
 אותם ,מצא הכפר, נכבדי את לחפש ההכנסה

חשוך. במרתף מסתתרים ארוכה שעה אחרי

הברוד איש
 האמריקאי הטוראי הכריז יפאן, בטוקיו,

שה לאחר שביתת״רעב, בראון קלארנס
 את לבלוע לו הניחו לא הצבאיים רופאים

עליו. האהובים והמסמרים סכיני״הגילוח

מנוחה ריר
 הנהלת החליטה הברית, ארצות בניו־יורק׳

 מ־ הסובלים לאורחים לעזור אדיסון מלון
 תקליטים להם להשמיע החלה נדודי־שינה,

 בכי" של הקלטות בתוכם שונים׳ מרדימים
שוטף. וגשם תינוקות

•1קטר דמיון
 לשדר הטלביזיה תחנות הפסיקו בהוליבוד,

 דמיוני פלא באיש העוסקות התכניות את
 ניסו ילדים שכמה לאחר באוויר, המעופף

 של מגגות ולקפוץ איש״הפלא את לחקות
בתים.

בחבירה ותה ! שי□
 אמריקאי טוראי רב נעצר גרמניה, בברלין,

הצ המשטרה ידי על גודמאן, צ׳ארלז בשם
 אהובתו את להבריח שניסה לאחר באית,

גדולה. במזוודה המחנה, לתוך הג־מניה

לדאגה הדאגה
הפסי הודיע ארצות״הברית, בשיקאגו׳

 גניבת על למשטרה בוסוביץ, הרולד כולוג
 העובדה לנוכח חדורה דאגה הביע תיקו,

 דאגות על פסיכולוגי מחקר נמצא שבתיק
בני־האדם.

חברך את תדון אר
 על תלמידיו לפני מורה הרצה בירושלים

 רוח, להחליף כדי השתתק כוח־הזכרון,
 הוציא ממחטה, להוציא לכיסו ידו את תחב

קרועה. גרב־ניילון במקומה

הירוק הקס□
 העיריה עובדי חיטאו פינלאנד, בהלסינקי

 המים בעלת העירונית, השחייה בריכת את
ש לזוועתם גילו חדש, כימי בחומר החמים
המת כל של שערם צבע את הפך החומר
לירוק. רחצים

כר דער דורש ר
 אבקת לייצור חברה החליטה בתל״אביב,

 ■מעל הכריזה פרסומת, לעצמה לעשות אפייה
באבקת שימצא מי ,,כל :העתונות דפי

 יקבל לבריאות מזיק חומר שלנו האפייה
כסף.״ אין חינם ממנה חפיסות שלוש

פוריט׳ חיבוק
 מוסלמית צעירה דרוזי צעיר חיבק בעכו,

 נידון המשטרה, ידי על נעצר לרצונה, בניגוד
 שטען שופט״שלום, ידי על חודשיים למאסר

 בינ" לסכסוכים לגרום עלול מעשהו כי
עדתיים.

ם י ש נ ץו
פטריות קטד השחקן

כינג שעבר בשבוע נחל גדולה אכזבה
 כוכב" קרוסכי, ארתור) המלך בחצר (יאנקי

 כאשר הערב, הקול בעל והזמר הקולנוע
 ארצות" בטקסאם אשר קרוסבי, העיר שינתה
 יריבו שם על כנראה להופ, שמד, את הברית,

כבד״המשקל הקולנועי הקומיקאי בינג, של
הופ. בום

שחום בדליגסקי, זאם התאכזב פחות
 שא:■ שעה הקאמרי, התיאטרון שחקן העור,

 בעפולה ריב אנשי מהצגת חזרו שי־הת-אטרון
בלי אחת בשעה תאדי־עארה, בכביש ונתקעו

 לא הוא בצמיג. שחל מתקר כתוצאה לה,
 בחורשה פטריות אסף לריק, זמנו את ביזבז

 השעה על כפיצוי אשתו1’ אותן הביא סמוכה,
הביתה. הגיע בה המוקדמת) (או המאוחרת

 צ׳אפ״ הבמה) (אורות צ׳ארלי אחר, אמן
 על שמיתר ולבן־השיער, נמוך־הקומה לין,

הת" באירופה, והשתקע האמריקאית נתינותו

וויסדום גורמן קומיקאי
יורש לצ׳רלי,

גור הבריטי הקומיקאי של ממשחקו פעל
 של מחסן החדש בסרט המופיע וויסדום, מן

 יורש לי ״מצאתי קולות בקולי הכריז צרות,
טוב!״

 ליאופולד, יורש, לו שנמצא אחר אדם
אר בהסגרת שהתפרסם לשעבר בלגיה מלך

 את עזב ,1940 בשנת הגרמנים, לידי צו
 על סרט להסריט כדי למקסיקו יצא בלגיה,

 רוצה הוא אין :הסיבה עופוודהבר. חיי
לפרל הבחירות מהלך על תשפיע שנוכחותו

הבלגי. מנט

עתיקות יחקור האסיר
 הם' המים בעלת המקורה, בריכת״השחייה

ל זכתה הירושלמי, ימקא בניין של חומטים
 ג׳ורג׳ הכלליים, הציונים ח״כ :כבוד אורח

 אלוף־השחייה שנים 25 לפני שהיה מי פלש,
אוסטריה. של

ב ההמראה אלוף אחר, אלוף נשאל כאשר
 פרופיסור פיקארד, ז׳אן פורחים, כדורים

 ארצות״הברית, מינאפוליס, באוניברסיטת
 הכרוכות הסכנות מפני חושש הוא אין מדוע

 ב" השיב לסטראטוספירה הקרובה בהמראתו
 את אתי לוקח אני מאוד, ״פשוט :חיוך

אשתי.״

 מקום לכל אשתו את אתו הלוקח אחר אדם
הש לשעבר, צרפת נשיא אוריול, וויגסנט

ומ מפוארת בחווילה משפחתו בני עם תקע
 :לעתונאים הסביר בדרום־צרפת, בודדת,

אותי.״ שישכחו רוצה ״אני

 ייכין, זאב אותו שישכחו רוצה אינו
(העו ההליכות עדין הצנום, המחתרת אסיר

 בבית״הכלא עונשו את המרצה ),830 הזה קם
או בחינות להגיש מתכונן הוא תל״מונד. של

 בוחן באמצעות לארכיאולוגיה, ניברסיטאיות
לבית״הכלא. שיישלח מיוחד

 של החזקתו הוצאות את המספקים אחד
ל ת״א עירית גזבר ארגוב, ציון בן ייבין

 לחבר• גילה מס־ההכנסה, לנציב שהפך שעבר
 הגבייה מחיר את הכנסת של וועדת״הכספים

 : כמס״הכנסה לאוצר המגיעה לירה כל של
בדיוק. פרוטות 21

שבי צפויות יותר גדולות הוצאות ה ליו
מי לאחר הלבן, בית י מי אייזנהואר, ש

 מסורת את הפרה ארצות״הברית, נש־א אשת
 פרוות־ לובשת החלה קודמותיה של הצנע

יקרות. חורפן

 נתן מיימי של ארצה לבני קולעת הגדרה
 המחזות מחבר גיטלי, סאשד! לאחרונה
 משכיל ״אמריקאי : הוא אמר הגדול. הצרפתי

 עוד לוטרק, טולוז על משהו שידע אדם הוא
רה׳״. מולין הסרט את שראה לפני


