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ס ע מ י נ ו ו נ נ  אח לתן ג
כמוהן עיכסו נאשר ההצגה

 רשח בעד השמן, הלונדוני היהודי הוא?ממסד יו ג
 החליט הוא תחתונים. בגדים של סניפים

 כל אם בדעתו. תומכת הישראלית אלבז כשמיקי המדינה אח לשגע
הישראלית. ה האש את לקפח מדוע מוצריו, על מתענגות העולם נשות

עי הכדוגדיות אנגליות ן* כ הבימה, על באכסטזה כסו ? י
 ואה קטנטן, חוטיני עכוזיהן שעל

ה שקופה, מיני״חזיה מכסה שדיהן
ה לדמיון. מקום מעט משאירה

 וגברים, נשים הישראליים, צופים
מ וחסרי־נשימה. פעורי־פה עמדו

 למחוא אפילו שכחו התרגשות רוב
 הלילה בחצות התרחש זה כל כפיים.
 קודו־ התל־אביבי. האקשן במרכז
■סיאום.
 המופע, מארגן ג׳ילברט- דבי
 של הצעיר האנגלי לייבוא שדאג
 לינזי ושל 19ה־ בת הרפר מריה

 ישראל אוהד הוא ,21ה־ בת דרו
ש הופעה כי החליט ולכן שרוף,
 בחיים, פעם בארצנו הנערכת כזאת,

 טהרת על רק שתיערך לה נאה לא
 את וגילה מצא הוא לכן הייבוא.

 אלבז מיקי —. הישראליות שלוש
ש השופע, החזה בעלת 23ה־ בת

ו בקהל נכח ממנה הקצעיר חברה
 ג׳וליה את מבושה, התעלף כמעט

 7( ברית־המועצות ילידת אדידס,
 ואת לריקוד, המורה בארץ) שנים
ה מנהלת האקזוטית ברידס יפית

 כולן הזאת. השלישיה חשבונות.
 וחיקו עמלו לחוד אחת וכל ביחד

 את גנבו וכמעט מרובה, בהצלחה
(ש המינימליות מהמנוסות ההצגה

 בגדים). של מינימום גופן על עטו
ה על שם שהופגנו גופות איזה
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וסק חושנית השתוללות איזה במה.
 את משקלם משווי שהוציאו סית

בו בלי עשו הן זה וכל הצופים.
דא ובלי הצגות לעשות בלי שה.

 טימ־ ממש הזאת החמישיה ווינים.
 אין האלה לצעירות הקהל. את טמה

 בנשמה, חופשיות הן מעצורים.
 התלחששו כך בחיים. להן טוב

 ומדוע למה בקהל. נשים מיספר
 השנה ראש לקראת התרחש זה כל

ז תשאלו

 משי רשת;
ה ר ח ת י

האח בשבועות מאוד, שוט
בו מיספר לצוץ החלו רוניס ״■

 ארד מיוחדים, נשים ללבני טיקים
 לגרום היא כשמטרתן ונועזים, טים

 את לשנות המיושנת לישראלית
הכות תחתוני את ולזרוק הרגליה

 ו־ שלה הזיעה וסופגי הלבנים נה
ותח רשת משי בתחתוני להמירן

 כותנות מחוכים חזיות ושאר רה
למיניהן. וביריות

ה התופעה על הראשי המנצח
 סיל- ג׳ף הוא המתעוררת ישראלית

 בעל הלונדוני היהודי השמן, בר
 תחתוניים בגדים של סניפים רשת

 לשגע החליט הוא עולם. חובקי
שאם ומצא חשב הוא המדינה. את

״״□יא סחורת
טל באכסטזה עיכסו הבלונדיות האנגליות .21 ה־ בת

 שדיהן ואח קטנטן חוטיני עכוזיהן כשעל הבימה,
 לדמיון. מקום מעט המשאירה שקופה. מיני־חזיה מכסה
ופעור־פה. תדהמה מוכה עמד למקום שהגיע הקהל

 הגוף בעלת הבלונדית האנגליה מפגינה •
ו שקוף חלוק זהו היפות. והפנים המושלם

המאוחרות. הערב לשעות ללבישה המיועד הקורבן, את המשגע מלטף,

מו על מתענגות העולם נשות כל
 האשה את לקפח עליו מדוע צריו

 הם התמידים שמאווייה הישראלית,
 אופנתית. ולהיות הזרם עם ללכת
 יודע לא הזה והג׳ף ועשה. אמר

 לעם עשה הוא טובה איזה אפילו
ה הבעלים הגברים, ואיך ישראל

 לו. להודות צריכים ישראליים
סיבותיהם. את נמנה ולהלן

 כסף הבעלים יחסכו ואילך מעתה
ו טיסה כרטיסי הוצאות על רב

ה נשותיהן עבור בחו״ל שהייה
 אירופה לבירות הטסות מפונקות

 בהנאה כספם את ושורפות לקניות
 להשיג אשה כל תוכל מעתה רבה.

 מבלי מביתה הרחק לא מבוקשה את
 הביתה ולחזור רגליה, את לכתת

 בטוח להיות יכול הבעל רעננה.
 את ישמע לא הוא ערב שבאותו

 היא כמה עד הרגילים הקיטורים
 לה יכאב לא אפילו ואולי עייפה
הראש.

ת ק ש ח  נ
שכת מו ו

) ף וף ך  שי־ יהיו לבעל גם סו
י  והוא בבית רדיקלים נויים ״

 ולא במיטתו מבוקשו כל את ימצא
כהרגלו. בחוץ לחפש יצטרך
ה ביום אשתו. של ההולדת ביום

 סתם או בחגים שניהם, של נישואין
אש את להפתיע כשירצה חול ביום

אמ או בעיה שום לו תהיה לא תו
 לה שיש לאשה לקנות מה תלה
 נוסף תחתונים זוג כי הכל, כבר
אחת. לאף הזיק לא פעם אף

ת לנשים גם לתרום הצליח ג׳ף
נכבדת. רומה

 חשדניים מבעלים הסובבות לכל
 יגלה כשפתאום אליבי יש פתרון יש

 טג־ או ביקיני מיני לך שיש בעלך
 כבר הוא מרושת אדום או שחור גד.
 כי מאהב, לך שיש בך יחשוד לא

 בדעותיו ופתוח נאור גבר הוא הרי
האחרונה. המודה שזאת ויודע
 .״ צעי- חיוניות, תרגיש אשה כל
 כשתווסף והתחדשות רעננות רות,

 חזיה או תחתונים זוג למלתחתה
 וזה שכאלה. ושקופים אופנתיים

הרבה יהיה החורף בימי שווה. כבר


