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ד1ל פיק צביקה נדשפטים מ
 של מושבעת כאוהבת 8!

ה רעיית התגלתה המלון צבע
 במסגרת נכון♦ אופירה נשיא,

 במישכן בחדש הישן החלפת
 של שליח לשם נשלח הנשיא,
קט עם מגבות, לייצור מיפעל
בח ספורות שעות תוך לוגים.

מג מערכת נבון אופירה רת
שכי ולמיטבח, לאמבטיה בות
המלון. צבע טהרת על לה

 יהודים בין ההבדל על 8!
הפרו השבוע סיפר וערבים

 מנהל וינכרג, חיים פסור
 בבית- האורטופדית המחלקה
 הר־הצו- שעל הדסה, החולים

 רופאים בפני בהרצאה פיס.
 אמריקאיים, יהודים ותורמים

 אמר: הירושלמי, הילטון במלון
מצ הניתוח אם היהודי ״אצל

וכ לאל, תודה אומר הוא ליח
שה אומר הוא מצליח שלא
 זה הערבי אצל שווה. לא רופא

 הוא מצליח כשהניתוח להיפך,
מצ וכשאינו הרופא את מברך

 בידי שהכל אומר הוא ליח
אלוהים.״

 תל- דומות כמה עד 8
 לראש הסתבר וברלין אביב

 שלמה תל-אביב, עיריית
ה ולמישלחת להט (״צ׳יצ׳״)
 שהתארחה ברלין של פרלמנט

מ סובלות הערים שתי אצלו.
 אוב- מחדש, בניה נקיון, בעיות
מימון. והעדר מזדקנת לוסיה

 רוח נחה עליו צ׳יצ׳ 8!
 מעמיתו קלט אותה השנור,

 טדי ירושלים, עיריית ראש
 ל- הקבוצה את לקח קוללן,
והציע באפקה חשופה גיבעה

קהי גן את שם להקים לאנשיה
\ ברלין. לת

משמעו להבנת שיטה 8

ה גילה מקבת חרוזי של תם
אן שבוע קלן, אי השח מק׳

ש- הבריטי, השיקספירי קן

 בין שמתרוצץ הולד, 8
 על רכוב כשהוא המאורעות

לב־ החורף בימי נוהג קטנוע,
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 בתחילת עמדה אותה״, אכלת ״חייך, שילון, ויגאל ברקן יהודה
 כשהיא תל־אביב, מרחובות באחד קר, גשם ביום שעבר, השבוע
 לעזור ושבים מעוברים ביקשה לנגפורד ורטובה. דקה חולצה לבושה

 להחליפה שתוכל כדי הרטובה, החולצה את מעליה להסיר לה
 אן נמצאו, אומנם נבוכים, גברים בעיקר מתנדבים, יבשה. באחרת,
 להישאר נאלצה לנגפורד, בארי הטלוויזיה מפיק של בתו קרולין,

הופסקו. הסרט וצילומי חלתה, היא חולצה. ללא ארוכות שעות

 יחיד. הופעות לסיבוב הגיע
 ־מק׳קלן נוהג המופע במהלך
 להעלות הקריאה, את להפסיק

 הקהל את ולבקש באולם אור
 את הכוללת בתוכניה, להתבונן
 הוא ואז המחזה. של הטכסט
המשמעו את להסביר מתחיל

 מק׳- מקבת. של הנסתרות יות
 האחרונה המילה כי טוען קלן
 הטומנת היא פיסקה כל של

ד,פיס כל משמעות את בחובה
 די מבין שאינו מי וכל קה.
 המילה את לנתח שינסה לו

לו. יתבהר והכל האחרונה

 מק׳קלן ביקש ממלוויו 8!
 במצדה. לסיור אותו יקחו כי

והת הצוק למרגלות כשהגיעו
 הצוק כי הסתבר לעלות חילו
 ניתן ולא כבד, בענן אפוף

 מק״ לסביבה. ממנו להשקיף
ב ואכן, לעלות התעקש קלן
 שלמעלה, לאתרים שהגיע רגע

 המרהיב והנוף הענן הסתלק
מאנ האורח של לעיניו נחשף
גליה.

 את השבוע שגילתה מי 8!
ב עויין אירגון של הימצאותו

תי, זההד היתד, ישראל ר  ק
 נשים תעסוקת על האחראית
 עיון ביום העבודה. במישרד

 בכלכלת האשה מעמד בנושא
 ״מדינת :קרתי העירה ישראל
 ל- עויין אירגון מהווה ישראל

 זה את הסבירה היא לנשים.״
 מכלל אחד אחוז שרק בעובדה,

ב העובדות הנשים אלף 450
בכי ניהול לדרגות מגיע משק
רות.

 מיכאל הרדיו כתב 81
בש שנאלץ הולר, (״מייק״)

 ולשדר לחזור האחרונים בועות
 על והתאבדות רצח אירועי

 הדבר כי הודיע רומנטי, רקע
ב משתוקק הוא שלו היחיד
 נשים ששתי הוא אלה ימים

 עליו תאיימנה אותו, תתפוסנה
'אותו. ותאנוסנה חם בנשק

בש התחתון גופו חלק את סות
מ ירטב לבל עבה, צמר מיכת
נסי בעת עליו המותזים המים

 נעצר השבוע גשום ביום עה.
 כשלידו רמזור, לפגי הולר
מפו אמריקאית מכונית עמדה
 השנים וצעירה. צעיר ובה ארת
 את כשראו פרוע בצחוק פרצו
 הצעיר אופנוע. על רכוב הולד
 פרץ שממנו החלון, את פתח
 אין ״תגיד, ושאל: המזגן, חום
 ז״ השמיכה עם לעשות מה לך

 אתה ״אם :ענה הקפוא הולר
 בשמיכה, מכסה שאני מה היית
המצב.״ את מבין היית

 חושפניות תאונות שתי 8!
 ממן קיטי לדוגמנית ארעו
 הנהגות בכנס שהופיעה בעת

 המועצה שערכה הרגל והולכות
ב תאונות. למניעת הלאומית

 ב־ קיטי הופיע הראשון סיבוב
 נשרה כשלפתע קיץ שימלת

 הדק־ ולעיניהן הכתפיות אחת
 שדה נחשף הנשים של דקניות
 החטובה. הדוגמנית של הימני

בגד קיטי לבשה השני בסיבוב
חו היא מאוד. צמוד ביקיני ים

 עד דיסקו, מוסיקת לקצב ללה
 חלקו התקפל מסויים שברגע
 וברח בגד־הים של התחתון

דוגמ התוצאה: מעלה. כלפי
ה קיטי חשוף. ישבן עם נית

 מאחורי אל מהר ברחה נבוכה
הנה של צחוקן לקול הקלעים,

 משוכנעות שהיו הזהירות, גות
 חלק הם החשופים החלקים כי

מההצגה.

 ללמוד חדשה שיטה 81
 אלה בימים מפתח מישפטים

נר הוא פיק♦ צביקה הזמר
 בית־ בפרוזדורי מסתובב אה

 ל־ צמוד בתל־אביב, המישפט
 רופסטו־ הגריק עורו־הדין

 להסביר טורח כשהוא גיץ,
 מיש־ ללמוד החליט כי לכל

 את כל קודם עושה והוא פטים
עורך־הדין. ידידו אצל הסטג/

2215 הזה העולם


