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בבחירות מהערב

 היעיל נישקו כלי זהו — משמיים ברק
 היוצא ציילון ממשלת ראש של ביותר

 בה הבחירות במערכת סנאנאיאקה, רולי
שעבר. בשבוע השתתף
 באסיפת דבריו שנשא בודהיסטי, נזיר

 אמר סנאנאיאקה, של יריבו של בחירות
 שלו ההתקפה נאום כדי תוך בהתלהבות,

 ה־ היה ״סנאנאיאקה ראש־הממשלה: על
 ימי מאז הבודהיזם של ביותר הגדול אדיב
 האמת לא זו אומר שאני מה אם עולם.

משמיים. ברק יכני הצרופה,
ק ר ב ב. ה ר ע ת  שמע משמיים הברק ה

 - שעות 24 של באיחור הבשורה את
 הנזיר, של נאומו למחרת מיד. פעל. אז אך

דב נשא ממנו הנואמים בדוכן ברק פגע
 שתמך הקוקוס עץ ואת אותו ריסק ריו,
אדו בודהיסטים כולם האיזור, תושבי בו.

 הנס, למקום ברבבותיהם עתה נוהרים קים׳
 וחרוזים שירים מייצרים כבר ומשוררים

ה הפעמים אחת את להנציח כדי הולמים,
 ממרומים הטוב שהאל בהיסטוריה יחידות
 ברורות במילים דעתו לחוות בטובו הואיל

בחירות. במערכת המשתתפים אחד על
 הצליח לא עולם של ריבונו גם אולם

 האופוזיציה, ראש לראש־הממשלה. לעזור
 ראש־ה־ של אלמנתו בנדרנייקה, סירימאן
 בג־ סולומון ציילון, של הקודם ממשלה
 והרכיבה בבחירות זכתה שנרצח, דרנייקה
ממשלה.
ישראל, של לראש־הממשלה בדומה שלא

ה תיק את גם לעצמה ונטלה היססה לא
כבר. אז — כבר אם חוץ.

ארצות־הברית
 היפי? אתה

עבודה תקבל לא
 והשוויון החופש ארץ היא ארצות־הברית

 יש בה שגם נראה אולם בעולם. הראשונה
 אתה אם למשל: גבול. ולשוויון לחופש

צעי את או פרא, שיער מגודל כהיפי נראה
 — יותר נכון חשופה, או — לבושה רה

עבודה. לכם מגיעה לא — קצרצר במיני
 החליט כך פיצויים. אין ל,,היפי״

 הממשלתית כוח־אדם מחלקת מנהל באחרונה
 הודיע הוא בקליפורניה. מונטרי באיזור

ל כמתוארים שטיפוסים עיתונאים במסיבת
ה אבטלה. פיצוי מידיו יקבלו לא עיל

 להשיג להם מאפשרת אינה הופעתם סיבה:
 כמסרבים לראותם יש כך משום עבודה.

עבודה. לקבל
 האמונה ג׳יימם אחד המנהל, שערך בסקר

אחו 19 רק כי התברר מעסיקים, 900 בין
מש ששערו צעיר להעסיק מוכנים זים

 לחתיכות אשר מאוזניו. יותר נמוך תלשל
 רק יותר: חמור אף היה המצב במיני,

להעסיקן. ניאותו אחוזים שלושה
 הוא כי הכתבים, באוזני גילה האמונד

וממ האישית, ביוזמתו זה צעדו על החליט
לתגובה. תין

חתיכות. רגלי אוהבת המדיגה
ב עוד מדי. יותר להמתין נאלץ לא הוא

 עורך ג׳ורדיין, מורים נגדו יצא יום אותו
 ״עורך־ הוא כי עצמו על שהעיד ,27 בן דין

 ה־ בכל ביותר הארוך השיער בעל הדין
 צעד ״זהו קליפורניה.״ בכל לא אם איזור,
 אורודל של סיפרו מתוך ישר הלקוח מזעזע

ג׳ורדיין. הצהיר ,״1984
 מקומי עורך־דין הייסלר, פרנסים ואילו

 על האיסור נגד דווקא יצא ,76 בן אחר,
 קבע החוקה,״ את הנוגד צעד ״זהו המיני.
ש עניין למדינה אין זה ״ממתי בלהט.

 עד רגליהן את תגלינה צעירות חתיכות
בכלל?״ ועד למעלה,

אנגליה
 הזקן צמיחת בין הקשר

המיגית והפעילות
 המודרני: המדע כן, אם הגיע, לכך גם
 צמיחת קצב בין קשר קיים כי גילה הוא
המינית. הפעילות לבין הזקן זיפי

ואחר־ מינית מפעילות פורש גבר כאשר
 על חושב רק אפילו או אותה, מחדש כך
 בת של בנוכחותה נמצא רק אפילו או זה,
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ובפרפומריות המרקחת בבתי אתאלשט״ן־להשיג לוין סלומון מפיצי□:

תל־אביב □לב החמד פיות ״גלית״ בריכת
לג׳ודו אולימפי מכון

 הארץ אלוף בהדרכת
סקורניק גד

ת עו ש ם 4—6 ב די ל  לי
ם 6—9 רי ג בו מ ל

״גלית״ קיטנת
ב ר ת מי ו חי ו נ ם. ה די ל  לי

ת כ ר ד ה ם: ב רי מו ה

 ואוה ג׳ורג׳ גיל,
פרקש

החלה ההרשמה

 קבוע טפר בית
 שחיה ללימודי
ולילדים למבוגרים

ת כ ר ד ה ב

ם רי מו ם: ה כי מ ס מו ה

ויוסי פרקש אוה

 להתעמלות מכון
ורפואית כללית
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ה ח מ מו אי ה מ ד ק א ה

פרקש ג׳ורג'


