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 השאר, בין אומרות, הכרזות וג׳נין. לו שוש, בתיה, הטבח, שלמה
מבשלת אני אבל טוב, הכי מדברת לא שאני יודעת ״אני

כה עד לאכול נוהגים שהיו שלי, האורחים ״לכל נהדר,״
על־ידי צולמה התמונה תודה.״ ואלדורף־אסטוריה, במלון
מצלמתו. את שגנבו לפני קלה שעה גנור, אבי

לבבי. חיוך עם רע שירות מגיש שהוא מתגאה המקום

לו .שולחן ליד יושבת לשון) (מוציאה שושההיכל בתוך  סולופ עם.
 תלויות הקיר על הדלפק. מאחרי מציצה כשג׳נין ובתיה,

דולר. 3.25 שרון אומצת דולר, 2.95 מוסקה ולוח־מחירים: שונות הומוריסטיות כרזות

 זה בארץ. סגילים הרבה יש למה ריס״,
מאד.) מידבק

הספד
למצלמה

מרום, פטר את שתא גדר בי <<
 הזמן והגיע צלם, לא שהוא וחושב

הפנצ׳רים. תיקון לענף שיעבור
 הבאה המילחמה את לראות רוצה לא

 אז ו). רבץ (שמעת, ציבעונית בטלוויזיה
 קודם חיל, אל מחיל בנידיורק הולך אבי
 בדירה מתחלק הוא הפרטיים. בחיים כל

ב הידועה כראון, דעה עם בווילאג'
 דבר. שום מביישת שלא כחתיכה ירושלים

 להסיק לא נפרד, חדר יש מהם אחד ולכל
העי בדפי מותרות שבדרד־כלל מסקנות

תון.
 קשות הסתקרנו בראון ונועה גנור אבי
 על התיישבו המפורסמת, למיסעדה בנוגע

 ומאז הטבח, שלמה של הדליקאטסים
מבע (לא המיסעדה לכיסאות דבוקים הם
 מהאוכל התרגשות ומרוב עיכול!) יות

המצ את אבי שלף החשובים, והאנשים
 הצוות את וצילמו שלו, ז״ל היקרה למה

 ומהקצת בחוץ, וקצת בפנים קצת הנכבד,
 אל- נכנס משתעשעים, כשכולם בחוץ,

ז״ל■ המצלמה את וחיסל למיסעדה מוני
נוסף ריקה, כוס גנור לאבי מגישים מאז

1 X  שמצלמתו הצלם גנור, אבי □ *0
11#  זו, כתבה הכנת תוך נגנבה 11 ^

מגבית. למענו לערוך עומדים תפוח. אוכל

 מיסעדה חיפש בחצוצרה, ניפוח לצורך
בריא, נכנס !ומצא !ומשריאה מבריאה

 השובבים השלטים בריא. יותר עוד ויצא
המת והתפריט בתמונות) בעיון לעיין (גא

 היום כל כאן יושב האיש. את שיגעו חלף
 והפה שוש, על־יד לו מתקתק הלב שעות,

מעדנים. רוחם י
 71ב־ בלהקה. 68—73 בשנים ניגן לו

 את בדיוק זוכר לא בארץ. היה 72ב־ או
לכולם. טובה שנה מאחל אבל השנה,
 חוץ מעורפל, די זוכר הוא הביקור את
 הר־הזי- על זיתים שחיפש אחד: .מפרט
הת בהלה מדוב אז מצא. מה נחשו תים.

— ואשתו כץ סטיל לו, — מההר גלגלו
 לא כבדות מצלמות ומרוב ואדי, לתוך
 אותם לשלות ונאלצו חזרה, לטפס יכלו
 מיני בכל פלסטרים להם ולשים משם

עדינים. מקומות
 לנגן כבר הספיק הוא קצרה בשיבה

 במיז- לסיבוב נוסע הוא וכרגע סאדקה, 4 ניל לואיס, מל ג׳ונס, טד אוונס, גיל עם
 ויש אוונס, גיל עם ואירופה, רח־הרחוק

 יגיעו מטוס, להם יחטפו הם שאם לשער
לארץ. גם

ישראל. בנות להתכונן, נא לבד. הוא
 לא אבל כשר, יהודי הוא הנ״ל המוכשר

 ״שונא שהוא שתדעו אבל שומר-שבת.
מיונז.״

 י גנור אבי את זוכרים
ב״זוב־ מתחיל מישפט שכל לב (שימו
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ישראלית. בבעלות ישראלי, ביתי אוכל עם האורתודוכסית, הרבנות בהשגחת כשר,

ה ק קו ה, ל ל  הדמעות. את לאסוף כדי קו
 שיש ולמי לביקור, לארץ אבי יבוא בקרוב

 למלא מגבית לאסוף בבקשה לאמן, רך לב
ז״ל. המצלמה מקום את

וצי לאמנות מאסטר לומד לכם, תארו
 בארץ ולכולם העגלה! את לו וגנבו לום,
 שהצליחו אלה את אוהבים כל-כך שלא

 זה.״ מה יודע ״אני אומר: הוא לברוח,
ונעלב. סתם

 שוברת
הלבבות

 האב־ במיסעדת מחייכת גלסמן ן•/נין
לע יכולה שהיא להאמין קשה לניס, י*׳*

 לה יש מסביב. הנודניקים כל עם גם בוד
 אדואי, אכנו* בשם אמן ידוע, חתיך חבר,
 אותו הכירה שלא ומי בטלן ציידן, זמרן,

!הפסידה בארץ,
 כן־ דן את קבוע באופן שונאת היא

 מהכביש. יותר אפור האייש לדעתה אמוץ,
 ]דסיד&ג)׳ 22 בירושלים, בוטיק בעלת
 פתוח. לב שוברת בתור בתל-השומר ידועה

 שחקן הלפרין, מצביקה שברחה זאת
ל המתנות קבלת לפני הירושלמי, החאן

 ב־ דומים הסדרים לערוך הפסיקה חתונה.
שלה. אבנר על שרופה היא ניו־יורק.

 כן־אש־ של חכא הפרק כאן. עד
העת. ככוא כן־אשתמוע, על תמוע


