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המאוחדות האומות

אח -120 10 חד ו
 האו׳׳ס חברות מספר עלה שעבר בשבוע

 האפריקאית המדינה כאשר זה היה .120ל־
ל כחברה נתקבלה בוטכואנה, החדשה,

ארגון.
 בלבד. אחד ליום מעמד החזיק זה שיא
 לארגון 121ה־ האומה נתקבלה למחרת
 מדינה היתד, זאת גם המאוחדות. האומות

טוטו). עם (חורז לסוטו חדשה, אפריקאית

גרמניה
מו □ ב טי ר ס ב

 האיטלקי בסרט העגומות הפרשות אחת
הח השבוע זה הממלא ונשים, גברים על

 הוא בתל־אביב, אופיר קולנוע את מישי
ל־ ,ר,מצליחה הצעירה הכפר בבת המעשה

פאול קארין קטינה
החיטה בשדה שוורים מלחמת

פיק עירוניים תריסר חצי למשפט הביא
קטינה. בעילת באשמת חים,
 רק קורים כאלה שדברים שחושב מי

 לא וגם האיטלקים. את מכיר לא בסרטים
הגרמניות. את

ב נעצרו שעבר בשבוע .176 סעיף
 ששים הרצוגנוראך המרכז־גרמנית עיירה

אי פועלים־אורחים הגדול בחלקם גברים,
 קארין הקטינה בבעילת הואשמו טלקיים,

.13 פאול,
מקורית בישועה העצורים יזכו לא אם
 חזייה הופכת (בו ונשים גברים בעל במו

 הידידות על היטב יצטערו ובו׳) לכובע
מכפי המפותחת הזגג בת עם המופרזות

גילה.
 הגרמני הפלילי החוק של 176 סעיף לפי

אחד. כל מאסר שנות לעשר צפויים הם
 לא לסרט בניגוד מאוד!״ ״מרגיז

 סחיטה נסיון כדי תוך הפרשה התגלתה
 סקרנותו זאת היתד, סקרנות. בגלל אלא
קארין. של )21( הגדול אחיה קארל, של
מסוג: רישומים בו גילה ביומנה, דפדף הוא

ביער. אוגו עם •
החי בשדה שוורים מלחמת שיחקנו •
ד,שור. היה מדירו טה.

ל הסכמתי לא כי עלי כועס וילי 9
עירומה. הצטלם

 הביעה ברישומים, הסתפקה לא קארין
 והמוקדמים הערים המין חיי על דעתה את

למשל: בחרוזים. גם שלה
 יותר זה לאיש, לגלות ולא לאהוב •
בכביש. לעבוד מאשר קשה
מאד. מרגיז זה להיהנות, ולא לאהוב •

ויאט־נאם
ר ב ס ק מ חז

 ראשי־תיבות אוהבים שהאמריקאים כשם
מספרים. הויאטנאמים אוהבים כך

 ־ויאט־נאם האמריקאים החיילים וכאשר
 סייגון, בנות מצליחות לחופשה יוצאים

 ויליאם האמריקאי הסנטור פעם אמר עליה
 בית־בושת אלא אינה היא כי פולברייט,

 לראשי־ המספרים את לקשור גדול, אחד
התיבות.

 ביותר האהובים ראשי־ד,תיבות שו״ש.
 ראשי־ כמובן הם אמריקאי חייל כל על

זה ונופש). (חופש ח״ן הצבאיים התיבות

 שהטוראים המערכה מן החודשי החופש
 שו״ש נסיונם, מתוך אותו, לכנות מעדיפים
ושכיבה). (שתייה
ה לתמונה. המספרי היסוד נבנם וכאן

 נקראת בסייגון ביותר המקובלת בירה
 על ביותר האהוב והמספר ושלוש■ שלושים

וחמש. שלושים הוא סייגון נערות
 האסטרולוגי הסמל וחמש, שלושים כי

מעולה. מיני כושר מסמן לתייש, הויאטנאמי

תיירות
ע ב וגה ד י ש ה ל

 המציא הוא גאוני. רעיון בא אנגלי למו״ל
 הבינלאומי. התייר של החדש הנשק את
קל גידופים, חרפות, עלבונות, מבול זהו
 המעונה התייר יוכל בו והשמצות לות
 אנשי את להציף הששים שנות סוף של

 בעולם התיירים לחיי היורדים השירותים
כולו.

ב מזמן עוזרות לא בבר יפות מלים
 התייר חייב ולכן הנכון, השירות קבלת

 החודש שיצא העלבונות במילון להצטייד
לע שיוכל על־מנת שפות, בחמש בלונדון,

 מה שידע מידה, כנגד מידה למעניו נות
להשיב.

המי מו׳׳ל בדימום!״ ״יצאנית •
מס האנגלי־צרפתי־איטלקי־ספרדי־גרמני לון
 ממך, במטותא מסוג פנייה כי בפשטות ביר

 כיצד לי לומר תואיל אולי הנכבד, אדוני
 ואניימודה־לך־ לתחנת־הרכבת להגיע אפשר

ב זוכה לא מזמן כבר בכל־לבי־מראש,
ול ישר לפנות צריך המתאימה. תשובה

 פוזל בן הרכבת, איפה תגיד, למשל, עניין.
בדימוס! יצאנית של

 ל־ כך לפנות ולא להיזהר שכדאי רק
 המו״ל הסתייג גם לכן צרפתי. ז׳נדארם
לתגו אחריות כל עצמו מעל הסיר מראש,

ממילונו. הלקוחות פניות על אפשריות בות
ל ברכבת למשפחתך!״ ״חידקים

 התייר) מושב את שתפש (למקומי משל
 למלא שמן מספיק אמנם, אתה, להגיד אפשר

 מקום בשביל רק שילמת אבל מקומות, שני
זוז! אחד.

 תמיד עלול באוטובוס או ברכבת־התחתית
 מצונן) (לשכן להסביר הצורך להתעורר

 את העבר משתעל, כשאתה טובה! לי תעשה
 מספיק יש לי שלך. למשפחה החידקים

משלי.
המקרה): (לפי או

 (הבצל, השום את ונשוף טובה לי תעשה
אחר. מישהו של לפנים שלך הזול) הקוניאק
 קיימים, כן כמו ׳טלי!״ העודף ״זה
 להגיד כמו המקצועיים. העלבונות כמובן,

 מבין אני עכשיו נו, אונייה של לרב־חובל
ב לקופאי או לטוס. מעדיף אחד כל למה
ה תקציב זה שלי, החשבון לא זה מלון

 שמן־מנועים (שהגיש למלצר או שלך. מדינה
 זה שלך. הטיפ לא זה שמן־זית) במקום
שלי! העודף
 המילון דפי בין לדפדף שמתעצל ומי

 יכול הנכון, העלבון את למצוא על־מנת
 בהם האחרונים, לעמודים בפנייה להסתפק

 אחת, מילה בני גידופים של מבחר רוכז
 חמור! ונשארה היתר, ביניהן שד,בינלאומית

 אזינו! בצרפתית; בוריקו! באנגלית; אס!
בגר ואייזל! בספרדית בורו! באיטלקית;

מנית.

הארץ כדור
ל • ק. הג רו  טקסאס, במק־קיני, הי

ה כושר את לרענן 75 בן ישיש החליט
 ,65 בגיל לנהוג שהפסיק אחר שלו. נהיגה
 20 תוך והספיק משומשת מכונית רכש
ת לשש לגרום הראשונות: הנהיגה דקות

ל תנועה; דו״חות בעשרה לזכות אונות;
 ארבע ולעבור פגע־וברח עבירות ארבע בצע

הכביש. של נכון הלא לצד פעמים
 בנאפולי, משוחדת. כלתי בעין •

 המקומיים הכדורגל חובבי שכרו איטליה,
 מקצועית, רעה״ כ״עין סיקיליו דון את

 בכל העירונית הנבחרת את שילווה על־מנת
 ליריביה הרעה העין את יתן משחקיה,
 בקרבן מבטו את לקבוע המיוחדת: בשיטתו

חסרי־ד,עדשות. משקפיו דרך
 קנדה, באוטאוזה, קוסמופוליטים. •

 זכר את לכבד הקנדית הממשלה ביקשה
המדי מייסדי בין שהיו הסקוטיים החלוצים

 סקוטית־קנדית דוגמת־בד לטוות הורתה נה,
 יפאנית, למטוויה לפנות נאלצה מיוחדת,

 את לטוות המסוגל בעולם היחיד הנול לה
המוצעת, הדוגמה

}3א ז נ ' צ ק ' ־ ^ :
כ  כזיךר־רז־י־כדי חרך־רכד7•

ם רבערדירכזיכו • י ח ו  נ
רי ר די ר ד ע בו א הרזדיכיך־! •

6£ ׳
רי • חי  הועלו 1967 דגמי מ

רופה בארה״ב ובאי
פל 9 ן באו  שינוי כמעט אי

67ו־ 66 דגמי בין

או בע־מ גולדברג לי
ה — תל־אביב פ ירושלים — חי

טון פרסום בע״מ אד

מצפון לבעלי קריאה
 וחברה (?)דמוקראטית מדינה — ביתן

 עבור צעיר אדם נידון — באו״מ(!)
להת מצפון מטעמי סירוב של ה״פשע״

 שהוחלף מוות לעונש — לצבא גייס
בינ התערבות אחרי ממושך למאסר

. לאומית . .
 האדם, זכויות שהצדק, מי בל

 בעול־ ואתר אתר בכל וכבודו הרותו
 ומוכן והשואף לו, יקרים המופרע מינו

 סב־ל, או פעיל באופן משהו לעשות
 — דעתו להביע שמעונין מי כל וכן

 לת.ד. גלויה או מכתב לשגר מתבקש
תל־אביב. ,1931

 נאור אדם כל ע״י — נא תוקע
 ההתעללות — נאורה מדינה וכל

 האדם כחיי והמחפירה הזדונית
!ובזכויותיו

תאם
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