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הולנד
ח שח ע ר מ ל
 מחום־ ,הולנד מלכת יוליאנה, חזרה אך

בנעי בילתה בה באיטליה, שלה שת־הקיץ
 החתן כולל המשפחה, כל בחברת מים

 התחדשו ארנסברג, פון קלאום הגרמני
בהאג. הפרובוס מהומות

 הזועמים הצעירים כידוע, הם, הפרובוס,
 השנה) אנשי ,1515 הזה (העולם הולנד של

 המישטר זת1של את לזעזע עצמם על שנטלו
 פצצת־ כהטלת רעשניות, פרובוקציות בעזרת

 את שהסיעה המלכותית המרכבה על עשן
 ה־ מטקס הגרמני בעלה ואת העצר יורשת

נשואין.
 ה־ הסילו השבוע גם !ההתחלה רק

ה המרכבה לעבר פצצות־עשן פרובנס
 עצמה, המלכה היתה הפעם המטרה מלכותית.

הפרלמנט. לפתיחת במרכבה שנסעה
ל החליטה ומנהיגתם נאסרו פרובוס 81
 היתד, תנועתה. מצע ואת עצמה את זהות
 נר!), לא! עם (חורז דונר אירנה זאת

 השח־ אלוף ואשת )27( צעירה אמסטרדמאית
ההולנדי. מת

מט התחיל. רק ״המאבק היא: הודיעה
 תסתפק המלכותית שהמשפחה היא רתנו
 כספיה את תבזבז למגוריה, אחד בבית
 במקום לא־מזיקים בתחביבים ותעסוק בלבד
ההולנדי!• העם לחיי שתרד

גרמניה
ר המ פ הסודי ס

 מיספר חדש: סמל־יוקרה גילו הגרמנים
ה בספר מופיע שאינו הסודי, הטלפון

ל הוצף הגרמני הדואר משרד טלפונים.
 להקצאת בקשות של רב כה במיספר אחרונה
 לדחות שנאלץ עד סודיים טלפון מיספרי

שנייה. בקשה כל
להק יש כי קובע הגרמני הדואר תקנון

 שיש למנויים ורק אך סודי מיספר צות
 צעירים, זמרים כגון מספקת. סיבה להם

 או להם, מניחות לא שלהם שד,מעריצות
לרגע. שלהם, לטלפונים
 ממשלה. שרי וכמובן,

 המעניין ״1 במיספר טעות ״סליחה,
 מנהלי שחקני־קולנוע, יותר שהרבה הוא

 סודיים במיספרים זכו וזמרי־להיטים חברות
ה קולנוע, שחקן כי ציבור. אישי מאשר

 מיספר לו יש כי בעובדה להתפאר יכול
 מוכיח הטלפונים, בספר מופיע שאינו טלפון

הנכון. למקום הגיע כבר הוא כי בכך
 דמו־ יותר הרבה זאת, לעומת השרים,
 כבר זקוקים הם אין שאולי או קראטיים,
 אחד רק למשל, בבון, שהגיעו. להוכחה

 סודי. מיספר בעל הוא טלפונים מאה מכל
 מופיעים אינם והבטחון• החוץ שרי ורק

הטלפונים. בספרי
 ו־ המדינה נשיא כי העובדה שני, מצד

 הטלפונים בספר מופיעים כן דווקא הקאנצלר
 מינויים כמה של חייהם על מקילה אינה

 זהים שלהם המשפחה ששמות אלה אחרים.
הגדולים. שמות עם

 סיפר: למשל, ליבקה, וילהלם הקצב
 כי וחושבים אלי מצלצלים קרובות ״לעתים

מעי לפעמים ליבקה). (היינריך הנשיא אני
בבוקר!״ בשבע אפילו אותי רים

חוו היו ארהארד קארל העירייה ולפקיד
מ אלי צלצלו אפילו ״פעם אחרות: יות

 בונדסקאנצלר האר כאל אלי ופנו אמריקה
ארהארד)!״ (לודביג
 לינדון היה הטלפון של השני בקצה
 הטעות את גילתה שלו שהטלפנת ג׳ונסון,

 השיחה את ניתקה ואז שניות עשר אחר רק
במיספר! מעות סליחה, מילמול תוך

ארצות־הברית
ו ג ף ס ל מיליון א

כ ביליונים חילקה רק לא ארצות־הברית
 הילוותה, גם היא ארצות. לעשרות מענקים

עש כמה האחרונות, השנים חמישים משך

 ישראל ממשלת שרי 18 מתון 14 *
בשמו תשנ״ו, הטלפונים במדריך מופיעים

 ה־ ברוב מצורף, כשלידם המלאים, תיהם
 בתל• מופיעים רובם ח״כ. התואר מיקרים,

 בכפר־סבא ספיר פנחס וירושלים, אביב
 שר ).06 75 00 11( ב־ בדעיה אשכול ולוי

 אלון, הקיבוצים וחברי אבן, אבא החוץ,
ה במדריך מופיעים אינם וגלילי בנטוב

טלפונים.

מדינות. 103ל־ דולארים) (של ביליונים רות
חובו כל את ופרעו הזדרזו מדינות עשר

 בחריין, אלג׳יריה, (ביניהן: לוושינגטון תיהן
 בוער לא האחרות 93ל־ אך ושבדיה). קנדה
כמ לארצות־הברית חייבות עדיין הן כלל.

 מיליון אלף 120(כ־ דולאר ביליון 40 עט
ה במלחמת שקיבלו הלוואות תמורת ל״י),
 שיקום והלוואות והשנייה, הראשונה עולם

האחרונות. השנים בעשרים שקיבלו ופיתוח
 הגדולה החייבת פידר. של הדולרים

 דולאר). ביליון 10 (כמעט בריטניה היא
מיל 190( ברית־המועצות היא אחרת חייבת

בדייק שנה, מדי הפורעת בלבד), דולאר יון
הסוב הכספיים הנוהלים את המאפיינת נות

דולאר. מיליון עשרה ייטיים,
מיל כשבעים השנים משך שלוותה קובה,

 של עלייתו עד להחזיר הספיקה דולאר, יון
 השנים בשבע אך מיליון. 36 קאסטרו פידל

לעצמו. הדולרים את פידל שמר האחרונות
איר־ הוא ארצות־הברית לאוצר אחר חייב

 דולאר מיליון 104 המאוחדות: האומות גון
בסך־הכל.

ק ס 3 ע 1 0
 לו יש עצמו את המכבד אמריקאי כל

 מכונית לו שיש אמריקאי וכל מכונית.
ה אחורי את מכסה עצמו, את והמכבד
כתו הנושאת מרובעת בתווית שלו מכונית

כלשהי. בת
 לקרוא יכול אתה אם כמו שלתת ותתיות

אלי קרוב מדי הרבה כבר אתה זאת, תווית

יוליאנה מלכה
אחד! בבית להסתפק נא

אי אני או ק מרי ב א ר סו ת ך יו ס  יצאו כבר מ
המחזור. מן מזמן

ה התתיות מיליון 40 השחור. השד
 המכוניות אחורי על שנה מדי מודבקות

 דולר חצי בממוצע, והעולות, האמריקאיות
ענייניות כותרות השנה נושאות התוזית.

 שישתמשו דאג חנייהז בעיות לך יש כמו
באמצעי־מניעה.

 לשירות התודות כותרות עברו לאחרונה
 כמו וכותרות ויאט־נאם מלחמת מתנגדי
 שכיחות לויאט־נאם השחור השד את שילחו

 מלחמה מסוג שחור הומור בעלת כותרת ליד
בנן! את בה השקע טוב, עסק היא

הארץ כדור
בפקינג טוב. משמן שם טוב •

 בית- סגירת על האדומים המשמרות הודיעו
 קבורים בו בעיר, היחיד האירופאי הקברות
 הודיעו וצרפתים, אנגלים מאות כשלוש

 האנטי- הפרי לבוסתן שונה המקום שם כי
והאנמי״רביזיוניסטי. אימפריאליסטי

 שי- נציג נאלץ ברומא מדי־ייצוג. •
 שריל, כריסטופר האמריקאי, רות־התיירות

 שלו, הקטנוע את ולאחסן זקנו את לגלח
 הקונגרס של חקירה מעדת שחברי מאחר

 הסברו את לקבל מוכנים היו לא האמריקאי
להיר על־מנת זקנו את גידל כי שריל של

 על- קטנוע על רכב וכי יותר מבוגר אות
ברומא, שלו החנייה בעיות את לפתור מנת

1518 הזה העולם26


