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האמריקאים. פולשים
ב־ המדובר כי הבהיר בידיעה נוסף עיון

הוויאט־ אנשי מטמינים אותם קיני־צרעות,
ב מציבים שהם מחסומי־הדרכים ליד קונג
ויאטנאם. דרום

פאקיסטאן ^
המ\״ד של הנמר

פאקיטסאן, נשיא חאן, איוב פילדמרשל
 ההודי (בצבא בריטי כקצין דרכו את התחיל

עצמאות העניקה שבריטניה לפני הקיסרי,

 והקימו פרשו המוסלמים וההודים להודו
פאקיסטאן). את

ב בלונדון השבוע התארח כאשר לכן,
 מיהר ההזדמנות, את ניצל רשמי, ביקור

 טאנדהורסט, המפורסם לקצינים לבית־הספר
הצוערים. לפני מלהיב נאום ונשא

 הפאקיסטאני בצבא כי סיפר הפילדמרשל
ה הצבאית המסורת וקיימת שרירה עדיין

למשל: כבעבר. האימפריאלית בריטית
מת פאקיסטאניים קצינים שני כאשר •

 העובדות את בודק כלשהו, עניין על ערבים
לו. מאמין כמובן, השני, אחד. קצין רק

 פאקיסטאני קצין יאמר לא מעולם •
אשתדל!״. ״אני יאמר הוא יכול!״ ״איני
 מג״ד כי יקרה לא מעולם וכמובן •

 יזעיק שטוף־ד,נמרים הצפוני־מערבי בגבול
 אוכל־אדם בנמר נתקל גדודו כאשר עזרה

עצמו. של הנמרים את מחסל מג״ד כל נוראי.

צרפת
המחירון

 סעודת- עוו־כים פאריס עיתונאי כאשר
ה בבירה מאד חשובים לאורחים צהריים

הארוחה. עבור לשלם צריכים הם צרפתית,
 הדליפה לחול, קודש בין להבדיל כדי

 במה בפאריס העיתונאים אגודת השבוע
לאח״מים: סעודות־הצהריים ממחירון פריטים

נשיא סגן כאמל, מוחמד עם הארוחה •
על הצרפתית סומאלי של השלטת המועצה •4

בלבד. ל״י 17 תה
 קאפיטליסטי מחיר נקבע זה לעומת •
 עם בסעודה למשתתפים לראש, ל״י 36 של.

 ברית־המועצות ממשלת ראש השנה, אורח
ב אלה בימים העושה קוסיגין, אלכסיי
פאריס.

הארץ כדוד
 הודיעו בניו־יורק אוויר: אוויר: •

 הם כי הספרדית הסהרה אזור נציגי שמונה
ל־ בני־ארצם עצומות הגשת על מוותרים

 למדברם לשוב מעדיפים והם הואיל או״ם,
ה באוויר להיחנק מאשר הצח האוויר בעל

רבתי. ניו־יורק של המכוניות מעשן מזוהם
 בריו־דה־ז׳ניירו לדוור. רגליים •
ל פירסומת במסע גרבי־ניילון יצרן יצא
היפה, הרגל תחרות על הכריז חדשה, גרב

 שנראתה ברגל בחר צילומים, אלף 30 קיבל
הפרם, הענקת בעת גילה, ביותר, כיפה לו
 העיר מן לנושא־מכתבים ■שייכת היא כי

רסיפה. הברזילאית

ה בקולנוע ל ו ה י י ״ י ן ב ,״ )4.00 — 7.00 — 9.30( תל־אביב ,

(•718101*0610X1 / 0X11 1ץנ)£0101

] 6111)6586

 הספרי•
 הצרפתי
 המעולה
 על השומר

 תסדוקתך
חמים יום

ו1 ק י נ ס ט י ד ו □ □
 ספרנו בבית נפתחים החודש

הבאים: הערב קורסי
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אופנה ציור
ת׳ ציור אמנו

 הנ״ל המקצועות את ללמוד ניתן
בכתב להשכלה בקורסים גם

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה 5—8 ,9—1 ו

 55 אלנבי מפנת ,17 ברנר תל־אכים,

 א׳ 128 אלנבי תל־אכים,
30 לוין שמריהו היפה,
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