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ההסברה נזדבזהגזים נציבות

 בת״א! כתובת שינינו
(בר־קמא) גרג אולפן

ל־קצרנות
 אנגלית ו/או עברית

 22 וייצמן לרח׳ עבר
טלפון) עדיין (אין

 1.8.76ב- נפתח חדש קורס
מובטחת! הצלחה מיד! הירשמו

בכל
בית
ץ ע ״

הדח״

בהגרלת הערב,
הזהב בדור

ז7הפ< מפעל של

בטלוויזיה הערב
מנ1 . י. לחדשות״! ז7אחר

ההגרלה תוצאות

600.000
 עשוי ראשון פרס

ל: להצטבר

5 0 0 ,0 0 י ל 0 ראשי: פרס

לי* 100.000 הזהב: כדור פרס

>39 והבריאות החיגוך לקידום פעילות שנות 25 י1?§

במדינה
)36 מעמוד (המשך

 אי־ לספר ממשיך השנייה,״ ״חבעייה חק.
 בחופשת־ עכשיו הנמצא ארוך־השיער ציק׳

 על שיופיע הדיוקן ״היתה בארץ, מולדת
להש־ החלטנו לבסוף התקליטים. עטיפות

- בחיים לוי יצחק
— גיל לו אין

קולומבוס תקליט ועל -
זקן לו ויש —

 כך זה את לעשות אבל בדיוקני, תמש
 וביפאן בצרפת סתמי• פרצוף ייראה שזה

 ושל המזמר, האיש מי לדעת משתגעים
התק עטיפות על המופיע הפרצוף מי

ליטים.״
 ב־ בחו״ל נשמר ועדיין הצליח, הטריק

 ושדרני־רדיו ״כותבי־פיזמונים סודי־סודות.
 וכמובן קולומבוס, מיהו לדעת משתגעים

 את נגלה לא אבל מעריציו, מיליוני גם
 יכול לא הישראלים חבריו לפני רק זה.״

 גדול הכי ב״טריק להתפאר שלא איציק
 אולי, וזוהי, בחו״ל.״ ישראלים שהמציאו

 מעט יש היהודי שלגניוס נוספת הוכחה
.3מתחרי מאד

כי ר ם ד חיי
♦ שרד■ אח ■חזיר מי

 למילואים, יצא הוא 1 נעלם ״בעלי
 מבדיקת״שתן פחד

עיקבותיו,״ אבדו ומאז
 למוטב שחזרה הזמה אמרח

לשוטרים
 אל מבוהלת בריצה פרצה הבוכיה האשד■

לעב חייך היומנאי ביפו. תחנת־המישטרה
 שולמיתן״ הפעם, קרה ״מה ושאל: רה

 חמיאס שולמית לבכות. חדלה לא האשד׳
 בתל־אביב. בתחנות־המישטרה מוכרת )37(

ל שידול באשמת נעצרה רבות פעמים
 שונה תלונה בפיה היתד■ הפעם אך זנות.

הרגילות. מתלונותיה
 בקושי לפלוט הצליחה נעלם,״ ״בעלי

 אותה. הרגיע השוטרים שאחד אחרי רב,
 לשוטרים סיפורה את סיפרה לאחר־מכן
 חמיאס, שרלי ״בעלי, :סביבה שהתאספו

 — חודש לפני יצא הוא למילואים. יצא
 לעשרה רק שנקרא למרות חזר, לא ועוד

 שהוא לי ואמרו לקצין־העיר, פניתי ימים.
 בני־ לכל טילפנתי שבועיים. לפני שוחרר

ב היה לא הוא אבל ולמכריו, מישפחתו
מקום.״ שום

שו למוטב. לחזור שרוצה זונה
״אני :ללא־בושה מצהירה חמיאס למית
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