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 חרתקת ריגול פרשת
בחיות ומיוחדת

י ו נ מ ה

 קיבלת
 חשבונך,

 נא פרע
בהקדם. אותו

אנשים
 — שד־הגיטחון אשת

ברפתגות משתלמת
 גילה לפועל, תצא שלא ברוכה, יוזמה

 בית- מנהל שיכא, חיים פרופסור
הכ ליו׳׳ר פנה הוא בתל־השתזר. החולים

 התעמלות. לחברי־הכנסת לארגן והציע נסת
 כי לשיבא בישר לוז קדיש הכנסת יו״ר
 השישית והכנסת היות באיחור, קצת סנה

 ימליץ הוא אך מושבה את לסיים עומדת
 שלוז אגב, ידוע, השביעית. בכנסת כך על

 לצלילי להתעמל בוקר מדי נוהג עצמו
מר חברי־הכנסת, שבין הבדחן • הרדיו.
הגוב הצגת סכם את ניצל סורקים, דכי
 שאגאל מארק היהודי האמן של לנים

 מרדכי ח״כ את לעקוץ כדי בבניין־הכנסת,
 כי האמן כשסיפר זה היה פורת. גן
 לחש ות״א. ירושלים חיפה, את אוהב הוא

 הוא למה אותו .תשאל לבן־פורת: סורקים
 להפתעת • אור־יהודה.׳׳ את גם אוהב לא

 אופומכי, ליזאגט לאחרונה זכתה חייה
 בבית־ בישראל השוהה מאוגנדה משתלמת

 ברם- מתמחה היא שם כנות, החקלאי הספר
נתבש בו מיברק, לפתע קיבלה עת תנות,

 שר־ר,ביטחון לתפקיד נתמנה שבעלה רה
 התקיים מרתק דו־שיח • אוגנדה. של

 עומאר- היפואי במועדון־הלילה השבוע
 וקבוצת ירקוני יפה הזמרת בין כייאם

 ששהה העיתונאים, אחד בריטיים. עיתונאים
 ליפה אמר הבריטי, המנדט בימי בישראל

 במחנות ישראל מלאה היום וגם אז שגם
 ■ היו הם שאז ״אלא יפה לו השיבה צבא.

 יפה, אגב, • ישראלים. הם והיום בריטיים
ה בצפון צה״ל מבסיסי באחד שהופיעה

 עבורה שאין לה כשהתברר הופתעה ארץ,
 המג״ד שהתערב לאחר חזרה. במטוס מקום

 נוסעים שני ארקיע אנשי פינו במקום,
 להם שהתברר לאחר להתפנות, שהתנדבו

להו שהתנדבה ירקוני ליפה מיועד שהוא

 שר־הבים־ של שומרי־ראשו • בצפון. פיע
 נוספות שעות עובדים דיין משה חון

משו מאכלים כאוהב הידוע השר, וקשות.
 לסעוד ערב־ערב כימעט ייצאת נוהג בחים,

 כן שבעיר. היקרות במיסעדות ליבו את
בר פונטנבלו במיסעדת השבוע סעד למשל

 על לשמור נאלצו ושומריו דינגזוף, חוב
 בל- ואורחים סקרנים מפני דלתות־המיסעדה

 הושמע יוצא־דופן שידור • תי־רצויים.
 ארד, אריה גלי־צח״ל כתב ע״י בשבת

 מכבי־שעריים אוהדי שאגות את שהקליט
 השידור תל־אביב. הפועל נגד 'שיחקו עת

זו בן ״טיש כמו צעקות השאר בין כלל
 בלתי- פנינים ועוד להפועל״, ״מוות נה״,

 מישחקי־כדורגל • זה. מסוג מצונזרות
 יותר, קטן אוהדים קהל יש בהם אחר מסוג

 בתל־ גורדון בבריכת יום־־ום מתנהלים
 שולחנות הקהל לרשות יש בה אביב,

מי את לראות אפשר ביקר מדי כדור־יד.
 תאומי, עודד כמו ישראל, שחקני טב

 גודדכלט, חגן סירה, בו יערב
 ב־ מתחרים כשהם ואחרים, ניצן, שלמה

המפ משלמים אלה במישחקים התלהבות.
 אשר טבח # ועוגה. קפה לזוכים סידים

 גדול לקוחות לקהל לאחרונה זוכים מאכליו
ינו משה לשעבר צנחנים הרב־סרן הוא

 בזמן קלגפורניה מיסעדת את המנהל קא,
 אייגי השלום טייס בעליה, של שהותו
 מספר מגיש, מבשל, ינוקא בחו״ל. נתן,

ני חלק למיסעדה להחזיר והצליח בדיחות,
 אייבי כשעזב אותה שעזב הקהל של כר
ל לנסוע מוכן אחד כל לא • הארץ. את

בו לפנות בשתיים מתל־אביב ויתקין כפר
ש אמנים שלושה מסיבה. לחפש כדי קר

 השחקן באואר, מני המנחה זאת, עשו
 נוכחו מקוב, יורם והצייר טופז דודו

 לא ויתקין לכפר הגיעו שכאשר להפתעתם
 בעל־המסיבה. שם את שהזמינם, טופז, זכר
 למקום הגיעו חיפושים של שעה לאחר רק

 בעל־ רק שנותרו להם התברר ואז המיועד,
צלו יונים והרבה — מידידיו וכמה הבית
 כצידה יונים כמה עימם לקחו השלושה יות.

 כש־ קורה מה • ייתל־אביב. וחזרו לדרך
 אריק הבמה? על לשיר נמאס לזמר

 תיבת־נוח בתוכנית שהופיע איינשטיין,
 ועוד. עוד לבמה לשוב ;קרא בבית-החייל

האח שירו את והציג רתרגז, שסיים, לפני
 מכופף־הבננות.״ על האינפנטילי כ״שיר רון
 • לבמה• נקרא הוא זה שיר לאחר גם

 באר־שבע, עיריית ראש נאווי, אליהו
ש משרד־הסעד, של יום־השיקום את פתח
 יוסף לשר־הסעד, בפנייתו השבוע, נערך

דחו צרכים אי־אילו למלא בבקשה בורג,
 רוצה איני ״אך העירייה: זקוקה להם פים

 עם שהסתבכתי כפי שר־הסעד, עם להסתבך
ה לטובת בקשותי עקב שר־התחבורה,

 ״אין שר־הסעד: לו ענה לומר. מיהר עיר,״
 בימי־ שר של מהבטחותיו יותר זול דבר

יהודי בעיתון חריפה להתקפה • בחירות.״

האריות בשער אורגיה
וזרים. ליים

עמ הסרטים איש היה: כך שהיה מעשה
לדו זקוקה שישראל החליט הניגמן נואל

 מיצרך מבזבזים שהאמריקאים וחבל לרים,
 הוא עשיית־סרטים. על בספרד זה יקר

 סרט לעשות האזארד ג׳ון הבמאי את שיכנע
הא שער־האריות. ליד בישראל, פירסומת
לה נענה נלהב, כציוני שהתגלה מריקאי,

צעה.
 עש־ סרט־הפירסומת לצורך גייס הניגמן

 של מהמכון מהאוניברסיטה, יפיפיות רות
 מהדיסקוטקים. חתיכות יסתם פלטשר לאה

עבו מהוסרי עשרות כמה גייס להם בנוסף
 קולנוע מצלמת עם יחד סרטים. וחובבי דה

 כדי האריות לשער הזו הכבודה כל יצאה
וב — הרחב לעולם שיסביר סרט לעשות

כשמש קורה מה — אמריקה לאזרחי עיקר
 הגברים כל בכחום. במי־ר,גילוח תמשים

וה במי־הגילוח, התבשמו במקום שהופיעו
 הגברי, הריח בפני לעמוד יכלו לא חתיכות
 התנפלו הבחורים הבחורים. על והתנפלו

ב עסוקים שהיו ובשעה בחזרה, עליהן
 מתקופת בגדים כשלגופם הדדית, התנפלות

 וכבשו לעיר הרומאים פרצו טרויה, אנשי
חסו תחת מתעלסים תושביה בעוד אותה,

 בנד מבקבוק הגברי הריח של האדיבה תו
 ב־ ,שהבקבוק לשכוח שאסור כמובן חום.

 מה הטרויאני. הסום את מסמל זה, מיקרה
 שניאותו החתיכות בין כי לציין, שכדאי

 הבמאי, עיני את צדו ואשר בסרט, להשתתף
 לצרכי כשנשאלה בארי. בשם בחורה היתד,

 רק לומר. סירבה המלא, שמה מה פירסום
 של ששמה התברר מקיפים בירורים לאחר
 במשקה — לספר נעים לא כן, — בארי

קוזניצ׳ביץ. לובנאי

 , בגלל ולא — אונטרמן איסר הרב זכה
 הדרום־אפריקאי הנ׳ואיש־טיינזס דת. בעיות

 מלחמתו על הרב את להתקיף לנכון מצא
 של תקופה לאחר # המיני. בחצאיות

 הקרוב בשבוע יחזור בישראל, שנים שש
 אמיריו בישראל קובה שגרירות מזכיר

בה לארץ הגיע קבלירו לארצו. קכלירו
 על העברית השפה את למד ,22 בן יותו

 פיקוחו תחת השגרירות את וניהל בוריה
 אירובו, סוכרינה ריקרדו השגריר של

השגרי פעילות את המממן קובני יהודי
 של האישי לידידם יהנחשב מכיסו רות

חו הוא ספיר. ופינחס מאיר גולדה
בהוזאנה. לימודיו את להשלים זר

קכאליירו דיפלומט
בעברית סי!״ ״קובה

לאורגייה נחפזים החוטפים

לחטיפה מחכות

ממקומו ירושלים תושבי את הקפיץ זה
 בהיר ביום תופת. פצצת רמו כימעט תיהם
 בק־ סם הדוד של מארצו אנשים שמו אחד

 כתוב, היה עליו האריות, בשער בוק־ענק
 בתחילה ״בכחוס״. קידוש־לבנה, באותיות

 חדש קדושה תשמיש שזהו האנשים חשבו
 שבגלל גילו דקות כמה כעבור אך שנתגלה.

נוט בה שלימה, אורגייה נערכת זה בקבוק
ישרא־ וחתיכים חתיכות עשרות חלק לים




