
 את שרף תבושי
 החומוס חנות

בתמונות־העירום בעיון שקע והסניגור
 וולפ־ בית־ד,חולים מנהל 8!

 תל־גיבורים, בעבר שנקרא סון,
 הוא קורדובה, משה הד״ר

אח שבועיים, לפני מומחזדלב.
הרופ עיצומי שהסתיימו רי

ונא התקף־לב קיבל הוא אים,
 שלו בבית-החולים לשכב לץ

 מחלים הוא כיום כשבועיים,
 בעבר, היה, קורדובה בביתו.

בצה״ל. ראשי קצידרפואה

ירו ראש־עיריית סגן 8!
 הציע ברגמן, דויד שלים

 כרטיסי- ימכרו שבתי־הקולנוע
 כדי בקופות, לחיילים הנחה

 לגשת יצטרכו לא שהחיילים
לר כדי קצין־העיר למישרדי

 מועצת־העי- חבר אותנו. כוש
הביא, גלאובך אליעזר ריה

 כך, שעושות ערים כדוגמה,
 ו־ גיבעתיים רמת־גן, כחיפה,

 לו השיב ברגמן פתח־תיקווה.
אח גדולות וערים שתל-אביב,

 לו אמר כך. נוהגות אינן רות,
 לא זו חיפה ״מה, גלאובך:

גדולה?״ עיר

נח אילן העיתונאי 81
הבחין צייר, גם שהוא שון,

 שכנו. אצל שנערכה בפריצה
 בא למחרת נסו. הפורצים שני

 קלסתרון להם וצייר למישטרה
השניים. של

בסק מצפים הכל בעוד 81
 שחקנית- של לביקורה רנות

באול לי השוודית הקולנוע
 כבר פה נמצאת היא בארץ, מן

פעי של מישלחת עם כשבוע
 ברחבי ומסיירת הדסה, לות

 מספרים לה המקורבים הארץ.
 עגום במצב־רוח מצויה היא כי

 עם להיפגש מסרבת ביותר,
 אחרי ורק וצלמים, עיתונאים

הס ותחנונים רבות בקשות
שעו במסיבה להשתתף כימה
 שוודיה שגרירות לכבודה רכת

 בתנאי זאת גם אך בישראל,
יטרי- לא וצלמים שעיתונאים

 על צה״ל בגלי בדיון 81
 סיפר בארצות־הברית היורדים

ש שי, שמואל איש־הרדיו
ה את שם, שליח־עליה היה

יש למישפחה הבא: סיפור
 שהלהיט נמסר אחת ראלית
 הדרום במדינות ביותר הגדול

 החומוס הוא ארצות־הברית של
 את עזבה המישפחה והטחינה.

אשר לריצ׳מונד נסעה הארץ,

 חנות ופתחה וירג׳יניה במדינת
 קונים וטחינה. חומוס למימכר

 לחנות שנכנס היחיד באו. לא
אותה. ששרף כושי, היה זו

ה את שרואה מי כל 8!
אח ידיעות של הכלכלי כתב

 מם- דישון, אברהם רונות,
ש עבות, זקן כשלפניו תוב

 באופנה התחיל לא הוא יירגע.
 הוא באבל נמצא ולא חדשה,

וה בפניו, במחלת־עור לקה
להתגלח. עליו אסרו רופאים

 הפרופסור הגינקולוג 8!
 ארצי בכנס נאם סר, דייוויד

 החשיבות על קוסמטיקאיות של
 של והפסיכולוגית האסתטית

 בגיל- נשים לגבי הקוסמטיקה
 על אם נשאל כאשר המעבר.

 אסטרוגן, גלולות לקחת האשד,
 רעננותה על לשמור האמורות

 הוכיח לא ״האסטרוגן השיב:
 שהוא נמצא אך עצמו, את

 אצל מיניות תשוקות מעורר
 כאשר בגיל־המעבר.״ נשים
 לעשות האשה על מה נשאל

 מאוד, מבוגר בעל לה יש אם
 במצב אינן התשוקות שאצלו

 ״לגבר סר: ענה עליה, של
 פית־ נמצא לא עדיין זה בגיל
 מן הנשים אחת צעקה רון,״

 לה שתיקח כזו, ״אשה הקהל:
!״מאהב

 חיים השופט ■לפני 8!
מיו בקשה הובאה דכורין

 בסחר־הרו־ לנאשם במינה. חדת
ההלי תום עד העצור אין,
 ,והנאשם בן־זכר, נולד כים׳

 צבי סניגורו, באמצעות ביקש
 ללכת לו יורשה כי לידסקי,

 אנשי- בליווי בנו, של לברית
ה אזרחיים. בבגדים מישטרה

תי שהמישטרה המליץ שופט
השוט אך העציר. לבקשת ענה
 להם יאונה שמא חששו רים
לשכו הנאשם את ילוו אם רע,

 ולכן ידידיו, גדים שבה נתו׳
השו בקשת אחרי מילאו לא
לשו שנית פנה הסניגור פט•
 השוטרים סירבו הפעם וגם פט׳

 מכיוון אך הבקשה. את למלא
 כבר עצמה הברית כי שהסתבר

 המיש- אנשי הסכימו נערכה,
אבר התובע בהשפעת טרה,
 את להעמיד לנדשטיין, הם

 דיזנגוף ברחוב השוטר מועדון
 המישפחה, לרשות בתל־אביב

 ברית- חגיגת את 1ב תחוג אשר
 נסעה מישטרה ניידת המילה.
 והודיעה העציר של לביתו

ההז של ולידידיו למישפחתו
 למרבית אך המישטרתית. מנה

אפי לחגיגה הגיע לא הפליאה
אחד. ידיד לו

איו על מישפט במהלך 8!
ה לפני שנידון וסחיטות, מים

 אב־ חנה המחוזיים שופטים
 וישראל כר נחמיה נור,

 לבית־המישפט הוצג נילעדי,
 ה־ האיומים. היו שבו מיכתב
 שנתלש נייר על נכתב מיכתב

 והתמונה מצוייר, מלוח־שנה
 תמונת- היתה המיכתב גב שעל

התו יפהפיה. נערה של עירום
 את הגיש לנדשטיין אברהם בע

והסני לבית־המישפט, המוצג
מ בתמונה יותר התעניין גור

 ענה אף הוא במיכתב. אשר
 בגיל עדיין הוא כי לתובע

או מעניינות כאלה שתמונות
 לעיין לו הציע לנדשטיין תו•

 לתדהמתם גילו ואז כולו, בלוח
(״ביאס- ברכה היא הנערה כי

דוה.

 שאני היא האמת אך הראשונה, במחלקה יחד שישבנו חשבו
 הראשונה. במחלקה ישב שהוא בעוד במחלקת״העשקים, ישבתי

 סיפרה ,איתו,׳ קשר יוצרת כבר הייתי במטוס, שהוא ידעתי אילו
 שהתה שם בארצות־הברית, פנינה הצליחה זאת לעומת רוזנבלום.
 שם. הצטלמה שבו מלוח־שנה לקוחה זו תמונה חודשים. בשלושה
 בעל שהוא מימון, ג׳ונאס שלי, החדש החבר עם שם ״חייתי

 שהוא בבגדים עבורו הצטלמתי לורנט׳. ,דניאל מיפעל״האופנה
בלונדי.״ מלהקת הזמרת הארי, דבי שאני שם חשבו כולם מייצר.

בברלין, בעיתון־ערב התפרסמה "11|י1*!1|!|"!1|ך *
במיטה שכבה היא בי סופר שם י י1 ■4#^1-1

 הוא ובעוד עדן, (״רולף״) שימעון הניצחי הפליי־בוי ידידה, עם
 אקדח וכיוונו לדירה רעולי־פנים שודדים שני פרצו גבה, את מלטף
 אחד, בדור ירה אף השודדים אחד הבהולים. הנאהבים זוג כלפי

נעלמו. ושניהם מרקים, 6000 גנב השני באיש. פגע לא שלמזלם

 עצורה שהיתר, שוורץ, ריס״)
קו הברחת באשמת בלונדון

קאין.

 אנ- צמד של ביתם אל 81
 ואש־ כירון דן שי-הטלוויזיד,

 שוטרים הגיעו רז שדי תן
 שהזוג התברר צו-מעצר. ובידם

 על רבים ודו״חות קנסות צבר
 שלוש מזה שולמו שלא חניה,
 נואשה שהעיריח אחרי שנים.

 הזוג, מידי הכסף את מלקבל
 המיש־ לטיפול העניין הועבר

^; טרה. ,1

של בנו אמיר, אייל 81
 גם שהוא אמיר, ל,׳א ז ח״כ

 את חגג עיריית־דימונה, ראש
במ בעירו. שלו בר־המיצווה

 דובר היתר, בין היה, קום
 שומרון. יצחק שר-התמ״ת,

אור כמה על־ידי נשאל כאשר
 פיתאום עושה הוא מה חים
 הליברלית, המיפלגה איש אצל

 חבר השנים כל שהיה אחרי
 אני חיי ״כל אמר: המערך,

 אני מה הנכון. במקום מנשק
 פיתאום זז שהמקום אשם

?״ ימינה

225727 הזה העולם




