
ממש כאשר שנים, שש לפני התחיל זה
 דאז, הנשיא לאשת נחנה סומליה לת

ה במתנה. פחזת־ברדלס קנדי, ג׳קלין
 למעיל, המנומרת הפרווה את הפכה נשיאה
ג׳קי. של לסמלה בעצמו, שהפך,

והמעיל ג׳קי

 קדחתניים דיונים של לנושא הפן גם הוא
 הדמוקראטית המפלגה אויבי בקרב בעיקר

בלח הרפובליקאית. הסיעה חברי השלטת,
 שכל חוק, האמריקאי הקונגרס אז קיבל צם,

 ארצות־ נשיאי מקבלים אותן המתנות,
 סגני־ ומשפחות בני־משפתותיהם הברית,

 הפדרלי לאוצר קודש כולן הן — הנשיאים
האמריקאי.

 עימד, לקחה ההפקר, מן נהנתה עוד ג׳קי
 ששווייו מעיל־הברדלסים, את הפרטי לביתה

 אשתו מוריאל, אבל לירות. אלף מאה
 המפריי, הוברט הנוכחי, סגן־הנשיא של

פחות. מאושרת
 ב־ סומליה של שמיופה־הכוח מסתבר

 מתנת על חזר אזהיי, יוסוף וואשינגטון,
 פרוות־ברדלם העניק הראשונה, ממשלתו
 לא ומי — ליבה ולדאבון המפריי. למוריאל

 לקב? רשאית מוריאל אין — אותה? מבינה
 ה־ השגריר על־ידי לה .שהוגשה המתנה את

סומאלי.
 היא מזה, מעיל לעצמה תעשה היא ״אם
כש האמריקאי, לאוצר אותו למסור תצטרך
ה ראש הסביר תפקידו,״ את יסיים בעלה
 אז פימינגטון. ג׳יימס האמריקאי, טקס

 ואיזו משומש. מעיל של בעייה נוצרת היתד,
 היתר, עצמה, את המכבדת סגנית־נשיאה,

משומש? מעיל מקבלת
 לירות אלף מאה ששווייו במעיל כשמדובר

 בוואשי־ מחפשים בינתיים אבל תמהתני. —
מפח החדש. החוק את שיעקוף סעיף נגטון

ב שהיה מי כי דיפלומאטית. מתקרית דים
 עבד־ סומליה, ראש־ממשלת קנדי של זמנו

 גם הוא שרמארק, עלי אל־ראשיד
 שכעת אלא הפרוות. את למוריאל שנתן זה

 התגובה מן קשות ונעלב ארצו נשיא הוא
האמריקאית.

המחתרתית המודעה
 חופשית, ארץ אינה שאמריקה שאומר מי
 כל־כך אמריקה לבית־המשוגעים. שילך

משוח בעיתונים מודעות שאפילו חופשית,
ררות.

 במדור ביותר משונות מודעות מצאתי
 פרס. פרי בלוס־אנג׳לס המופיע קישקושים,

 ומכי העיתונים מן אחד הוא זה שבועון
 המחתרת״, ״עיתונות המתכנים תבי־העת

 הביטניקים האמנים, את בעיקר, והמשרתים,
ארצות־הברית. של והבוהמים
 בגריניץ׳ בניו־יורק, מופיעים כאלו מודעות

 שני מתפרסמים שם האמנים, רובע ודילג׳,
 אותר ווילג׳ והאיסט וויס ווילג׳ שבועונים:

 — בקליפורניה המערבי״). מהכפר (״השני
פרס. והפרי בארב הברקליי

 אתם שגם כדי המודעות, מן כמה והנה
תיהנו:

 למעלה למבוגרים. מסווג מדריך חובטים!
ע׳ 36 חרמנים. למבוגרים רחובות מאלף

ואנשים שעוות עד
ב בתדהמה התבוננו העיתונות צלמי

 לא היה משהו 1 ג׳דכסוך ליכדון נשיא
 בראשו, יותר, נכון או בפרצופו, כשורה

 שלו. האחרון הטלביזיה בשידור כשהופיע
 אורלי־ מניו ארסנו, מארפי הספר' הסביר

 עושה שאני מנופחת, תסרוקת ״זוהי נס:
 חוסר- או בפדחתם פגמים להם שיש לגברים
ה • בומבאז׳!״ לזה קוראים שיער.

 נשים הרבה ן כעולם היקרה פיאה
 אם ספק אבל נכריות, בפיאות משתמשות

 הפרוקה את תקנה נורמאלית אשה סתם
 היא משיקאגו: חנות־אופנה על־ידי המוצעת

 אלף 30 ועשויית — לירות אלף 125 עולה
ל קאראט. 24 שמישקלס טהור, סיבי־זהב

 ״דסי־הוצאות״ לירות 3000 להוסיף יש מחיר
 ראש על הפיאה את להתקין שיטוס לספר

 כרטיס־הטיסה, ואת — המאושרת הקונה
כמובן.

 תצלומים. ספרים, מועדונים, סנט. 35
. פנה . .

־*י + *
לפ מעוניין ,21 ושתלטני, יוצר גבר

.30—18 מגיבים, עליזים, בזכרים גוש
 לפי פראנק, אל טלפן או תצלום, שלח

. הטלפון מספר . .
★ ★ ★

 נהגי־משאיות מחפש וצייתן לבן גבר
.ת.ד. פיט, וחמים. גדולים . .

★ ★ ★
 מבהיק שיער שחרחר, ,20 נאה, צעיר

 מחפש בעיות, בלי חושני, גוף ומסורק,
 שצילמתי תצלום אשלח נקבות. או זכרים
___ת.ד מעצמי

* *
גרו ,28 רחבים, אופקים בעלת אשה

 מאוד, רגישה במחשבותיה, חופשית שה,
 עייפה מאוד, אוהבת מאוד, חושנית
 בלום׳, לי איכפת ׳לא שאומרים מגברים

 מחפשת המחזור. מן לצאת מעוניינת
. ת.ד. ).38—28( יותר שמרני גבר . .

★ ★ ★
לשע ידידים מחפשים אתם אם זוגות!

 ואתם בבררנות, אבל משותפים, שועים
 לשעשועינו. הצטרפו חופשית השקפה בעלי
.ח.ד. .

£ ★ ★
 דו־סינית, נערה מחפש מאוד ידידותי זוג

רח ולמסיבות־מין משולש לבילוי ,35—25
 מה יודעים לא ליהנות, אוהבים יותר. בות

. ת.ד. גזעית. הפלייה זה . .
̂י ̂ן ־ ̂ן־ י־ ־

 ליהנות רוצה וחיננית צעירה נקבה
לבן. איש בחברת מינית מבחינה

^
 אסיים אז טוב, הפרינציפ? את תפשתם

במקצת: שונה מסוג מודעה עם
 בכל המודעות כל את קוראים אתם האס
 אנחנו מה מתפלא אני אני. גם גיליון?

 מותר לי גס יהיה, שלא איך מחפשים.
לק צריכים הייתם עכשיו מודעה. לפרסם

ת,ד.... בוב, דעתכם? מה אותה. רוא

 גדולתה אל בארדו בריז׳יט כשעלתה
 היא פשוסה: בדרך זאת עשתה הקולנועית,
התפשטה.
 שלו. את עושה שהגיל יודעת היא עכשיו

 מלהיות מאוד רחוקים היו האחרונים סרטיה
השחק מתרכזת כן על מפוצצות. הצלחות

תקליטים. במכירת הלא־בלתי־סוכשרת נית
וה הסין. בעזרת תקליטים? מוכרים ואיך
כמובן. עירום,
 היא בו האחרון, תקליטה את למשל, קחו,

 הידוע היהודי־הצרפתי הזמר עם ביחד שרה
ל' רג. פד כו ז נ  בתקליט, עושה היא מה גי
סרז׳? עם ביחד

כמובן. אהבה,
 בשקט־ מתחיל שערוריות המעורר התקליט

 שרה־ פתאום עוגב. של ליווי עם בשקט,
 אוהבת אותך. אוהבת ״אני ב״ב: לוחשת
אהובי!״ אהובי!״ אותך,

 מתאפק!״ ועודני — ירכייך בין ״אני
צרוד. יותר עוד בקול סרז׳ עונה

עלי! בא אתה סוף־סוף ירכי! בין ״אתה
 אוהבת שאני כמה הו, אותך! אוהבת אני

ברידים. משתוללת אותך!״
לאו״ ״אני סרז': מגיב

 ייבבות, של לסימפוניה הופך זה אחר־כך
ל ומוסיקה — אנחות קריאות־אכסטאזה,

עוגב.
 שניות. 35ו־ דקות ארבע נמשך זה כל

דור שמרנית, דווקא שאינה צרפת, עיתונות
התקליט. את לאסור שת

 באותה בינתיים ,מצטלמים וסח׳ ב״ב
 לתקליט. פירסום לעשות כדי עיתונות,

בעירום. ב״ב
וסרז׳ ב״בכמובן.

ב״ב
ור,תקליטים

המחר נערת
 וממוצא אמריקאית סטודנטית, היא
 ומאז קרסקי, קוני לה קוראים פולני.
 ולנערה- לדוגמנית־צילום גם הפכה

מזהיר. עתיד לה מנבאים ״פלייבוי״,
 יודעת קוני כי להם. להאמין אפשר

 ללמוד היתר. מן טוב דבר בל לעשות
בגדים. ללבוש לא וגם ללבוש, לאטינית,

קוני

 נמוכת־חקו- קוני, רוצה זאת מלבד
 עשר זמן: חרבה לא חיים. לעשות מה,

 אתיישב ,אחר-כך כזה. משהו או שנים,
 משפחה.׳ ואגדל ישבני על

 לעשות שכדי חושבת היא בינתיים
 מצב. בכל להתגונן צריכה היא חיים
וקארטה. ג׳יו־ג׳יטסו לומדת היא ולכן

 שיפול בגבר מקנאה לא דווקא אני
לידיה.

בעלמא דברים
״בית־הנבחרים הכל: לשתות מותר

 יו״ר השבוע הכריז שוביניסטי,״ אינו הבריטי
 מכסבל. רוברט הלייבור, מסיעת ועדת־המזנון

ב ביותר הוותיק שהפארלמנט בלבד זו לא
 חברת־ דרך משקאותיו כל את רוכש עולם
ש זר משקה ״כל דווקא. צרפתית, ייצוא
כולל — יוגש הבית חבר על־ידי יידרש
יש ים: חתיכת • ערקה.״ אפילו

 כאלה ויש לעצמותיהם, חדר שהים יורדי־ים
 או — מאלה אחד חתיכת־ים. בעצמם שהם
 ספינת־ קברנים הוא — מאלו יותר, נכון

 הקברניט, אוחשטוק. הסובייטית, הצי־הסוחר
שנה, 40 לפני כשיר כמלח דרכו שהחל

 לגיל שהגיעה שכטינה אנה אשה: אלא אינו
״הים כי לפנסיה לפרוש חושבת לא ,60

 800 : כובע למה 0 ממני.״ חלק הוא
 את לחגוג כדי השבוע התכנסו אנשי־חוק

 משטרת של הבילוש מחלקת ראש של יובלו
 זו בהזדמנות כראון. תאד לוס־אנג׳לס,

 התנצלות: ללא • שלו. הכובע נגנב
 החיפושיות להקת חברי הצהירו כאשר

 הוא יוגי מארש מאהארישי שהחכם
 לפירסו־ ההודי המלומד זכה הרוחני, מורם

ש מארש הצהיר כאשר אבל עולמית. מת
 לכנס־הגות, אליו יבואו השונים תלמידיו
 להקת חברי וכן החיפושיות, המון: השתנה

ה מן נעדרו המתגלגלות, האבנים
 תלמידה־שוטח נעדרה כן התנצלות. ללא כנס

ל אבל פארו. מיא היוגי: של אחרת
ל העשויות צרות היו הצעירה שחקנית

 מכבר לא נפרדה היא העדרה: את הצדיק
 בקדחתנות מחפשת סינטרה, מפראנקי

לאירו אותה המלווים העשרות מבין בן־דוג
 חיה מצידו, פראנקי, בהוליבוד. חגיגיים עים

 הגב!״ לי ״כואב ובביתו: בעסקיו — עסוק
לבלות. להזמינו שטילפנו לידידיו, אמד הוא

י


