
 שר־ שהיוז ובן, בנות לחמש אב ,50ה־ בן
 המלכותי, חיל־האוויר לענייני המדינה

 עם שלו המישגל שתמונות אחרי והתפטר,
בעיתונות. למכירה הוצאו הטלפון נערות

ברי בממשלת בכירים שרים ני ***
* ולה להתפטר השבוע נאלצו טניה /
 התפוצצה כאשר בפומבי, חטא על כות

ביו המשעשעות המין משערוריות אחת
של.המאה. תר

 ויויד היהודי(מימי!) בערה עם נוומח שונבת בה זו במיטה
ן |1 י הטרטן שיעשעה ■ ת־ עד ני שד־הניטחון סגן את נ עי  ו

ה המצלמות 1 ■ ״ צ צ מ העולם את המסעידה מין שעדודית ו

ו\רוזי1 ודיון א1 וד1

^ המלחמה גיבור
 אב הוא גס החותם, שומר הלורד שהוא

 להתפטר נאלץ ילדים, מרובת למשפחה
שנוד אחרי בריטניה בממשלת מתפקידו

נערות־הטלפון. עם ההדוקים קשריו עו

 העבר עולם של האחרונים הסמלים גם
 של המוסריות לנורמות להסתגל נאלצים

החדש. העידן
הת הלורדים של המוסריות הנורמות

 ספק אין נורמה. בשם בנערת־טלפון גלמו
ש העולם, ברחבי גברים אלפי שמאות

ה בת ראסל נורמה אל השבוע התוודעו
 האופייני היהודי השם את הנושאת מל,
 ל- ״מה, בתמהון: עצמם את שאלו לוי,

ה הלורדים שני בה, מצאו הם עזאזאל
 העסק כל היה כזה. דבר בגלל האם ו אלה
״1 כדאי

 אירי, סוחר־בקר של בתו נורמה, שכן
שנו מיטב את מבלים ואחיותיה שאחיה

 של טיפוס אינה קתוליים, במנזרים תיהם
שערו גיבורות כשתי שלא נערת־זוהר.

בריט את שהסעירה הקודמת המין ריית
פר בשם ושנודעה שנים, עשר לפני ניה
 לא לוליטה, היתה לא היא פרנפיומו, שת

 יפה־ לא וגם איברים שופעת מין אלילת
 הכל בסך היא מהכלל. יוצא באופן פיה

ל המקפידה דקת־גיזרה, ברונטית אשר,
 דבר כל להזכיר והיכולה בטעם, התלבש
 הזאת, שהגברת אלא מין. מלבד בעולם

 נערות־הטל- צמרת עם נמנית מסתבר, כך
לונדון. של פון

ב שניהם הנחמדים, הג׳נטלמנים שני
מ הם שלהם, החמישים שנות ראשית
 האחד, הבריטית. האצולה סמלי שרידי
 הוא לשישה, אב למבטון, אנטוני הלורד

 תיק את ומחזיק הבריטי שר־הביטחון סגן
 בריטניה. בממשלת המלכותי חיל-האוויר

 אב ג׳ליקו, פטריק ג׳ורג׳ הלורד השני,
הברי בית־הלורדים מנהיג הוא לשבעה,

 שומר־ הלורד של הרם בתואר והנושא טי
החותם.
 שני מצאו האחרון, בשבוע לפתע והנה,

 של במרכזה עצמם את הנכבדים הלורדים
נב שפרטיה חסרת־תקדים, מין שערוריית

 ברחבי מיליונים על-ידי ברעבתנות לעו
כי לכך מוחשית עדות נתנו ואשר העולם

מהיד
מוגזם

ש אחרי היהודי בשמה שזכתה ורמה, *
 נעליים יצרן של בנו לוי, לקולין נישאה !■

בעס שהסתבך לשעבר נהג־מונית יהודי,
טהו יהודית בסביבה גרה מפוקפקים, קים
ה לקוחותיה את קיבלה שם בלונדון, רה

 כ־ של במיקצת המוגזם במחיר מכובדים,
 ייתכן אחד. ערב של לבילוי ל״י 500

שה העובדות את בחשבון לוקחים שאם
 של רבה למידה נזקקו הנכבדים לקוחות

צרי נורמה היתה ושלפעמים דיסקרטיות,

 הפרשה, התפוצצה כאשר פנים, כל על כדי מחברותיה כמה לעזרתה להזעיק כה
מכוונת בלונדון הכללית התגובה היתד, ד,אצו־ בני את במיטה לבדר לה שיסייעו

כנגד . ולא המחיר הפקעת כנגד בעיקר כך. כל מופרז המחיר אין אז השמרנים, לה
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בריטיות אצולה למשפחות בנות שתיהן למבטון, בלינדה ליידי ומשמאל ג׳ליקו, ליידי


