
להורים איך

 הדרך, בצד מכונית ליד נהג כשרואים
 מכוניתו את להרים קשה עמל כשהוא
ומת מתנשם ומתלכלך, מזיע ג׳ק, בעזרת

 לצחוק או — עליו לרחם או אפשר נשף,
לו.

לעצ שרכשו שהנהגים הוא, שברור מה
 צוחקים. הבול־בג, החדש, הג׳ק את מם

 בגלגל, תקר להם קורה בעיות. אין להם
 מתא- הקטנה הקופסה את מוציאים הם

הצי את מחברים המכונית, של המיטען
 את מניחים המפלט, אל ממנה שיוצא נור

 את מתניעים למכונית, מתחת הקופסה
ל המתנפח כדור הופכת והקופסה המנוע

המכו צד את והמרים ״מ0 80 של גובה
נית.

 התחילו אלה בימים אשר לבול־בג, יש
 לא רבים. יתרונות בארץ, גם אותו למכור
 הג׳ק. מנוף את להפעיל להתאמץ צריך

לא בדרך גם המכונית את להרים אפשר

 סתם כאשר גם בו להשתמש אפשר ,דרו
וב ממנו, להיחלץ וצריך בחול שוקעים

________מתלכלכים. לא — עיקר
 סיבי־ניילון, עשוי מנופח כדור הבול־בג, ׳

 בעולם ביותר הגדולים הלהיטים אחד הוא
מס אולם יפאן. בארץ־מולדתו, הרכב
החי חסרונות: כמה גם לו יש כי תבר
 שלא כדי המחיר. הוא שלו העיקרי סרון

 לוותר עליו הג׳ק, על לעמול הנהג יצטרך
לדאוג גם צריך שלמות. לירות 595 על

י י
לגבו־־ ו

 צינור את מחברים שאליו שהמפלט, תמיד
 הדחוס האוויר את אליו המעביר הבול־בג,

 לפעמים וזו תקין, יהיה אותו, המנפח
 ברור, לא עוד כמו־כן מדי. גדולה דרישה

ב חדש עדיין שהבול־בג משום וזאת
 לפני לעשות מצליח הוא הרמות כמה ארץ,
מתקלקל. שהוא
 ביום שהחלפת האחרון הגלגל זכר אך

 לפחות, שווה׳ הבול־בג כי אומר חם קיץ
ניסוי.

השדכנית
הנשו הגברים יכולים יונש שושי את

 לאילת, בארקיע טסים כשהם לפגוש אים
שושי. היא והדיילת מזלם ומתמזל

מועדוני□

 פעמיים אותה לפגוש יכולים הרווקים
 איש בעלה, ושל שלה במועדון גם בשבוע
הקבלן — מיפעלי-החמוצים — הבידור
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 לרווקים רק הכניסה מותרת שאליו יאנוש,

דבש. ירח מועדון ורווקות
 יאנוש. מסביר מועדון־שידוכים,״ לא ״זה
 ורווקות, רווקים רק אומנם לכאן ״באים

 שהם אחרי להתחתן מוכרחים לא הם אבל
 הם — רוצים הם אם אצלנו. נפגשים

מת לא אז — רוצים לא אם מתחתנים,
 טובים.״ ידידים או חברים ונשארים חתנים

ל במועדון יש ואישתו, יאנוש לדיברי
מופי אשר רשומים חברים 2200מ־ מעלה
 באותו אחר שידוך להם אין כאשר עים,
 רוקדים, בשבוע, וחמישי שני מדי יום,

 הרצאות שומעים מיספרי־טלפון, מחליפים
 הנישואים לחיי מדריכים סכסולוגים, של

 הם שאצלנו ״ובטוחים פסיכולוגים, וסתם
׳,הסכס. את גילו

במו חבר, להיות צריך לא אתה אבל
בתל-אביב, בדיהודה ברחוב השוכן עדון

ויאנוש שושי
מתפלחים הנשואים

 גגו <ה1מיחז
הצבאיות חרהקות

טו לדברים גם להביא יכולות מילחמות
 צוות חברת הכריזה שאותה המילחמה בים.

 על זרגרי, רוחמה הווי־חטיבת־הצנחנים,
 לפי או הצבאיות, הלהקות של הסיגנזן
ירו בת התימניה הצעירה של דבריה
 ובלי הרהו בלי צעקות, ״בלי שלים:
התקלי לאחד הביאה מגונות,״ תנועות

 על- שהופקו ביותר והיפים השקטים טים
בארץ. צבאיות להקות ידי

 השלאגר שם על הקרוי אהבתי, בארץ
 גולדברג לאה של שירם התוכנית, של

 שבועיים לפני שהופיע אמריליו, ומוני
כישלון. להיות היה צריו בשוק,

 שירים רק מנוסים, לא צעירים שישה
 במקום צה״ל גלי של אולפן מלודיים,

ה מבנות אחת והחלפת משוכלל אולפן
ה באמצע עינבל, במקום שלומית להקה,

טובות. הבטיחו לא אלה כל — תוכנית
 ורצון שאפתנות כישרון, כי התברר אך

 המיכשו- כל על גברו מיקצועיים להיות
גליה, עם יחד ורוחמה הטכניים, לים

תקליטים

כש וקובי, משה יורם, שלומית־עינבל,
 ומערכת גיטרות ארבע רק אותם מלווים
הצליחו. — אחת תופים

 כבר הפכו מהשירים שלושה לפחות
 נוסף במיצעדי־הפיזמונים. מוכרים להיטים
 אגדת גם במיצעד טיפסו אהבתי לבארץ
ואמריליו, שפירא רחל של וארבעה שלושה

הכי הדבר
באירים טוב

 דד למילחמות לפוליטיקה, להיכנס מבלי
 ולבעיות־הפנים והפרוטסטנטים קאתולים

 שהדבר לגמרי ברור הגדולה, בריטניה של
 הקפה־האירי. הוא האירים אצל טוב הכי

של סוג של שם לא זה אירי קפה

משקאות

 ט־ המורכב אלכוהולי, קוקטייל אלא קפה,
אי ברחבי והידוע וקצפת, קפה וויסקי,

בשנים. מאות מזה רופה
 מועדון- היה בארץ האירי ■הקפה חלוץ
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 האביר או — האבירה את שם למצוא כדי
 לירות 15 לשלם יכול אתה הלבן. הסום על

 10 רק (׳לחברים ראשון משקה עבור
ולהיכנס. לירות),

 יאנוש, מסביר עסק,״ רק לא זה ״אצלי
 אותי כשמזמינים הנאה. גם זה ״אצלי

 אני במועדון, אצלי שהכיר זוג לחתונה,
 שימחה כמו שלהם, האבא כמו מרגיש

 משהו שעשיתי שמח אני ואז הולצברג,
שלי.״ בחיים טוב

 הרבה יש לפחות, בתל-אביב, כי מסתבר
 נשואים. מאשר ורווקות רווקים יותר

 חדשים. חברים לקבל יבולים לא ״אנחנו
 ובחורות בחורים של שלמה רשימה יש

 יתחתנו, חברים שזוג עד בתור שמחכים
 מקום. להם גם יהיה ואז מהמועדון ייצאו

 אנחנו מלא, לא המקום כשלפעמים רק
להי חברים׳ לא שהם לכאלה מאפשרים

כנס.״
 ויאנוש שושי של ביותר הגדולה הבעייה

 המנסים הנשואים את לתפוס כיצד היא
 ידידה- לתפוס כדי למועדון ״להתפלח״

 זה. בשטח המומחית היא שושי לערב.
 אחר־כך אשת־פירסום, פעם היתד, היא

 ארקיע, של דיילת ועכשיו דיילודיופי
 כל עם ביסודה. חיפאית היא מזה וחוץ

מקי נשואים מריחה היא האלה, התכונות
לרמות. אי-אפשר אותה לומטר.

רוחמה זמרת
הו הו בלי

 ואמרי- יונתן נתן של ירושלים אחד ולכל
ליו.

 שיריהם בתקליט נמצאים אלה עם יחד
 הקאר־ ביאליק, נחמן. חיים חפר, .חיים של

 אטינגר, עמום ששונקין, .זרובבלה פנסרס,
 גולדהירש אילן יוסף, אורי רבין, אליעוז
 המעבד ניצח כולם כשעל אילת, ודפנה

אמריליו. מוני המוסיקאלי והמנהל
ל שבועיים כבר התקליט, של הצלחתו

כמ תשמש אולי לשוק, יצא שהוא אחר
 לא :■והאחרות הצבאיות ללהקות סמן

בל אפילו להצליח, כדי לצרוח מוכרחים
צבאית. הקה

שה הישראלים גילו ששת-הימים, חמת
 את גם המיזרחית ירושלים את ציפו

 רפי שלה. האירי הקפה ואת המלך מערת
 שלו, למועדון אותו לאמץ מיהר שאולי

 הקפה מלך אולם גדולה, די ובהצלחה
מקל הערבי הבארמן ספק •ללא הוא האירי
 מועדון- של הבארמן שהוא גומא, קיליה,
בהרצליה. השרון מלון של הלילה

ה הנציב של הבארמן שהיה מי גומא,
 מצליח בארץ, האחרון הבריטי עליון

 למשקה- שלו הקפה־האירי את להפוך
 מועדון־הלילה את בעזרתו ומציל מלכים,
המלון. של הכושל

 מיסעדה בתל־אביב יש קטנה. אזהרה
 פלצ׳ינקה הנקראת ירמיהו, ברחוב קטנה

שמגי מה קפה־אירי. להגיש והמתיימרת
 רע וויסקי של פושר בליל הוא שם שים
 דקה שיכבה זה ועל גרוע, נמס קפה עם
 בקיברו מתהפך הגון אירי כל קצפת. של

 הקפה־ שנקרא מה את שותה כשמישהו
פלצ׳ינקה. של האירי
 להרצליה לירושלים, לרוץ צריך לא אך

 אירי. קפה לשתות כדי שאולי לרפי או
בבית. גם רבה בקלות אותו להכין אפשר
וב משובח ממין רצוי קפה, להכין יש
 שהקפה אחרי נמס. קפה לא אופן שום
 כוס או גדול ספל שליש לקחת יש רתח

 אירי) ולא סקוטי (רצוי וויסקי של גדולה
 לנקודת־הרתיחה. עד כמעט אותו, ולחמם
 הרותח, הקפה את למזוג יש הכוס לתוך

 כל ועל היטב לבחוש סוכר, מעט להוסיף
טרייה. קצפת של הגונה כמות לצקת אלה

 כש־ ,במהירות הקפה את לשתות יש
 מאוד חמה עדיין והקפה הוויסקי תערובת
קרה. עדיין והקצפת
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