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 תיפול לא היא תיפול, הזאת הממשלה ״אם

 תיפול היא ביצעה. אוחו הפאזו פיחות בגלל
ש לעניינים המתחסדת מגישתה כתוצאה

 עיתונאי השבוע ליחשש כך לבינה.״ בינו
 הבארים מן באחד הזר לעמיתו ארגנטינא־

ה והוא ייתכן איירם. בואיינוס של הרב־ם
בדעתו. יחיד הוא אין אן במקצת, גזים

 את חודשיים, לפני הצבא, הדיח מאז כי
במ והכתיר אילייה ארתורו הנשיא״הרופא

 אוד קארלום חואן רב־אלוף את כרודן קומו
 למוקד הארגנטינית הכירה הפכה גנייה,
וטוהרה. טיהור

 נעצרו; פרוצות מאות להתעלס. אסור
 ללא זוגות לבלות נהגו בהם מלונות־לשעה,

דגש ששמו ירחונים, נסגרו: תעודות־נשואין,

אונגניה רודן
מדובלל שפם בסדום:

 העיתונים. מדוכני נעלמו האשה, גוף על
 בציבור ביותר הקלה ההתעלסות אפילו
לחוק. מחוץ הוצאה

 גדין, אנריק עומד זה צלב מסע בראש
ה של וגיסו הצי של בדימוס אלוף־משנה

 מגיפה באי־מוסריות הרואה גרין, רודן,
 העירונית המשטרה למפכ״ל נתמנה רוחנית,

ו מיליון) ששה (אוכלוסייה: הבירה של
ימינו״. של ״סדום את לטהר החליט
ה הבירה של הלילה מועדוני הבא: יעדו

 תאורה להתקין הורה הוא אמריקאית. דרום
 שיהיה ״על־מנת המועדונים בבל יותר חזקה

לנקבה״. זכר בין בקלות להבחין אפשר
 אלוף־משנה של מסעו ללעוג. אסור

 העיתונות של קטלנית בביקורת נתקל גרין
 את ניצל גרין כי החופשית. הקהל ודעת

ה ע; אסר בה הדוכנים, טיהור הזדמנות
ה עם אסר הוא כתבי־עת. 22 של פצתם

 שבועונים מספר הפורנוגראפיים עיתונים
 אחד סאטירי שבועון וגם טהורים פוליטיים

המדובלל. שפמו את ללעג לשים שהעז
 חתרנות בין הבדל כל ״אין גרין: הסביר

 הוא קבע ביד.״ יד הולכות הן לפורנוגרפיה.
 ו־ מרקס את בוודאי שהיפכה בהערת־סיכום

 הבסיס היא ״הפורנוגרפיה בקבריהם: אנגלס
הקומו ההשתלטות נסיונות של האמיתי

ניסטיים.״

צרפת
שה ת ע א שבוגר עד ז ח

 של האמיתי החידוש הוא ההוצאות חשבון
 עסקים אנשי חיים בעזרתו העשרים. המאה

 אוצר חשבון על המלך, כיד חברות ומנהלי
 אותם ומנכה בהוצאותיהם המכיר ־מדינה,

במס. החייבים מרווחיהם
 מוטב כי החליטה שארצות־הברית אחר
 לו ירכוש ימיות נטיות בעל תעשייה שאיל

 על ולא הוא חשבונו על טיולים ספינת
 גם הלכה המדינה, ואוצר חברתו חשבון

 נמרצת בצורה הגבילה בעקבותיה, בריטניה
 לדוגמה: כביכול. העסקיות ההוצאות את
 קטנות מכוניות של החזקה הוצאות רק

ה לונדונית חברה ומנהל בניכוי מותרות
 לעשות צריך דווקא, ברולס־רויס לנסוע רוצה
שלו. ביסו חשבון 'על זאת

גם החליט השבוע צרפתית. תקרה

 הוא להפקרות. קץ לשים הצרפתי האוצר
ב המגבילות ביותר, חמורות תקנות הוציא
ה העסקיות ההוצאות את קפדנית, צורה

בניכוי. מותרות
ל ואפשרויות התמקחויות למנוע כדי

 הצרפתי האוצר נקט חוקיות בלתי פשרות
 לסכום תקרה קבע הוא ביותר. יעיל בפתרון

 להתחשב בלי עסקית, חברה לכל ההוצאות
בגידלה.

 הוצאות לעשות דווקא רוצה החברה אם
 שתחליט או' חשבונה על זאת תעשה עסקיות,

להוציאן. רשאים מראשיה אילו
ל המותר המירבי לסכום דוגמות כמה

 צרפתית עסקית לחברה; עסקית כהוצאה ניכוי
אחת: לשנה
 על ל״י) 1200( פרנק 2000מ־ יותר לא 9

מתנות.
ל״י) 3000( פרנק 5000מ־ יותר לא ׳9

ואירוח. בידור על
ל״י) 7200( פרנק אלף 12מ־ יותר לא ס

אש״ל. הוצאות על
 אלף 12( פרנק אלף 20מ־ יותר ולא •י
מנהלים. מכוניות החזקת על ל״י)

אישים
ה יש תהוו

 מצליח אינו ילדך אם מדי יותר תדאג אל
 בריטי, (לבריאות) פרופסור מציע בלימודים,

השבוע. שפורסם במחקר
בכוח. גאין להיות עלול הילד להפך,

 500 של תולדותיהם ניתוח על בהסתמכו
 אילינג־ רונאלד הפרופסור, מדגיש אישים,

ה ש״הילד קורה קרובות לעתים כי וזרת,
מחר״. של הגאון הוא היום של נחשל

 לזכור מסוגל היה שלא למשל, פיקאסו,
ש איינשטיין או האלפבי״ת. אותיות את

 בטהובן, או ארבע. בגיל רק לדבר התחיל
 מחבר ״בתור להוריו: מורהו דיווח עליו

בכלל.״ תקווה לו אץ מוסיקאיות יצירות
 הוא ההפך שגם מוכן איומים. ציונים

 בילדותם. כבר גאונים שהם גאונים יש נכון.
ה הקונצ׳רטו את שחיבר למשל, מוצרט,
שש. בגיל שלו ראשון
ל אסור הפרופסור, סבור מקום, מכל

 להם לתת צריך מוי. יותר ילדים על לחוץ
 לב לשים צריכים גם אבל כדרכם. להתפתח

בעיותיהם. של פרט לכל
 קיפ־ (אם) רודיארד הגדול האנגלי הסופר

 אהד שליש הביתה, מביא היה למשל, לינג
ש עד מבית־הספר. איומים ציונים שליש,
 רואים וכשלא לקוייה. ראייתו כי גילו הוריו

ללמוד. כידוע, קשה, שלומדים מה

ההרץ כדוד
 קפצה בלונדון לצייס. הציכיס •
 גלולות כמה שבעלה אחר ,29 בת אשד,

 החמישית, בקומה דירתה מחלון אל־אם־וי
 שברה לעוף, יודעת שהיא משוכנעת בהיותה

שלה. השדרה חום ואת■ רגליה שתי את
רד • . א . . ה נ י ג נ מ  בפרטוריה, ה
 תזמורת חברי שלושת קבעו אפריקה דרום

 בנגנם עולמי שיא המקומית האוניברסיטה
 על מנגינות 500 רצופות שעות 12 משך
 לחזור בלי ותופים, גיטארה חשמלי, עוגב

מנגינה. אותה על פעמיים
 בוושינגטון אהוכה! נערה זעקי, •

ל הוחלט כי הבטחון משרד דובר הודיע
 סרט־ הצי צוללות 150מ־ אחת בכל התקין

 חירום, בשעות שיופעל נערה, של קול
 קולר, רק כי הנחה מתוך אזעקה, למטרות

 המלחים את להוציא מסוגל נערה של הסקסי
 תשומת את להסב צוללת, שבחיי השגרה מן

האזעקה. תתריע עליו החירום למצב לבם
 עומד בלונדון דבעי. מאן לכל ©

 במינו, מיוחד תיירים מדריך לאור לצאת
ה חילוף שעת בציון רק מסתפק שאינו

 מכיל אלא המלכה, ארמון ליד משמרות
ה המטיפים של המלאה הרשימה את גם

 ואת הבירה בכנסיות ביותר משובחים
 הפרוצות, של המדוייקים המפגש מקומות

והלסביות. ההומוסקסואלים
קלי בסקרמנטו, המגרש. צליחת 9

 בריכת על פאטנט מקומי ממציא רשם פורניה
 כי' הסביר מירוץ, לסוסי מתקפלת שחייה

ל ביותר הטובה ההכנה היא השחייה
מירוץ. סוסי תחרויות

 הוצעה בלונדון כפז. תסולא לא 0
 750ב־ למכירה משומשת רולס־רויס מכונית
 מייד נרכשה ל״י), 6300( סטרלינג לירות
 המכוניות את המייצר בית־החרושת על־ידי

 סטרלינג לירות 4000 במחיר רולנדרויס,
 ב־ פגיעה למנוע על־מנת ל״י/ אלף 34(כ־

 מכירתן על־ידי רולס־תיס מכוניות יוקרת
עממי. במחיר
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 סוג את בחר

 בביתך. הטלויזיה
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