
 תיכף ולהסתלק שלו המיסמכים את לקחת
מבוליביה.״ ומייד

גרמניה
יורשיו

היטלי של
 בקלן העירוני בית־הסוהר של מחלונותיו
 ל־ חוטים ביומו׳ יום מדי משתלשלים,

 בדרך מתחתיהם. מטרים 10 מידרכת־הרחוב,
וחברי האסירים של החתיכות מבריחות זו

 ואף משכרים סמים כסף, למיקצוע הם
חומות־הכלא. תוך אל מסודיות

 ל״מקום מסביב הגילויים מן אחד רק זהו
 שמתבטאה כפי בקלן,״ ביותר המבוקר

 המקומות אחד גם זהו הגרמנית. העיתונות
 עם אדם ״כל לרווחה: ביותר הפרוצים
מבית־הסוהר לברוח יכול מארק חמישים

 טוב לחיות בינוני אמריקאי יכול ממוצע,
 אלפים כשלושת — לחודש דולאר אלף עם

ישראליות. לירות מאות חמש
 חינם־אין־ שם החיים אנשים גם יש אבל

למשל. ההיפים, מן ניכר חלק כסף.
 הזרוע — ההיפים תנועת פירסמה השבוע

 הבלתי־ המחנה של והמדינית המאורגנת
 מינשר־שנור — היפים המתכנה מגובש
במינו. יחידי

ל ת. אכו ו נ תו ח  המפרט, סיפרון זהו ב
 אדם יכול איך היטב, מסווגים בסעיפים

למשל: כסף. להוציא מבלי להיות
ון .״. :מז  יש איפה בדוק עיתון. קנה .
 אהרי שעות שלוש למקום בוא חתונה.
 התלבש שתרצה. כמה אכול ממש. הטקס
 שם־ את לשנן זכור נקיה. בצורה כך לשם

 ואז המודעה. מתוך — שתבוא לפני הכלה
 או יפה, שדורותי כמה לפעם: מפעם תגיד,
כזה...״ משהו
מקומותי־החלוקה את המדריך מפרט כן

בקלן קלינגלפי־ץ כלא
נווות עד הכאה

בשעת־חקירה. האסירים, אחד סיפר הזה,״
 היה בחקירה הכל. לקנות אפשר

 את קשרו קשוחים 11ש־ אחרי צורך בכלל
 בדרך — החומה לאורך וירדו סדיניהם

החופש. אל — סירטי־הסוהר של המסורתית
ה את הנראה, כפי שיחדו, לכן קודם
 אצלנו,״ משלם, אחד ״כל שלהם: סוהרים

אחד. אסיר העיר
 סמים, מובחר, מזון עבור מה? עבור
 אחד רועה־זונות של במיקרהו — ואפילו

ש חדיש, מכשיר־אלחוט הכנסת עבור —
 וש־ השומרים אחד בסיוע פנימה . הוברח

הבחו עבודת על העבריין פיקח באמצעותו
שלו. רות

 דו״ח השבוע, מסר כולו,״ רקוב ״הכלא
 חלודים, כד, הסורגים מן ״חלק החקירה,

 במקום, אותם. לנסר כדי בסכין־מיטבח שדי
לעיתים יושבים אסירים, 800ל־ המיועד

1600.
 ולא לברוח 1960 מאז הצליחו איש 27״

 לעצמם התיכו ברצח נאשמים שני לשוב.
 לעצמם שהתקינו זעיר בתנור מפתח־גנבים,

פחי־שימורים.״ בעזרת בתא,
ר רו ם. ט ח ד א ס  שלט זו רשלנות בצד ו
וסאדיזם. טרור של מישטר בכלא־קלן

 אזיקים לשבת, הוכרחו קשוחים ״אסירים
 משליכים אחר־כך עצמם: של בצואה לידיהם,

 עד במים אותם ומכים לאמבטיה אותם
אחד. עיתונאי סיפר מאדימים,״ שהמים

ש כפי קלינגלפיץ, בכלא נפטר 1964ב־
 אנטון הפורץ קלן, של בית־הסוהר מכונה

 טוק. עלי התורכי — 1965ב־ ואסילנקו.
למוות. הוכו שניהם
 בית־סוהר בקדחתנות בקלן בונים עתה

 אסירים. 1100 לאכלס שיוכל חדש, ביטחוני
 ותוססת, גדולה עיר היא שקלן כיוון אבל

ה את להפעיל להבא גם גרמניה תמשיך
 של ״תיזכורת העיתונות בפי שכונה מקום

היטלר.״ של מחנות־האימיס

ארצות־הברית
 מדריך
 ו לחיים
ן בחינם
 וארצות־הברית יקרה, יבשת היא אמריקה

ב היבשת: של ביותר היקר החלק היא

 מוסדות־ ,כנסיות כגון חינם, אוכל של
ועוד. צדקה

״היפים :ושיחוודטלפון סיגריות
 לטלפון. או לסיגריות לפעמים זקוקים זרים

 ל־ למכונות מתאימים רבים זרים מטבעות
 האמריקאיים. ולתאי־הטלפון סיגריות מימכר
 כאלה.״ מטבעות של מלאה רשימה ניתנת

 סימני־ של מלאה רשימה :מחלות־מין
חינם. טיפול לקבל ואיפה — המחלות

בשי להיפטר, איך :משכרים סמים
 במיקרה שברשותך, הסמים מן שונות, טות
 לקחת תכשירים איזה משטרתי. חיפוש של
 לס״ד מבליעת כתוצאה זעזועי־נפש, נגד

יפה. עלתה שלא
 ומום־ מוזיאונים של שלמד, שורה בצד

 מייעץ בחינם, לבקר אפשר בהם דות־תרבות
 לבזבז: רוצה שאינו לד,יפי המדריך

 יכולים שאינם תענוגות כמה שיש ״דע
חי — השמש שחוקה. בפרוטה אף לעלות

 חינם; — חיוכים חינם; — שלך השיער נם;
 עירומים גופות ואפילו חינם; — הגשם
בחינם.״ לקבל אפשר

העולם מכל
בתיירות לנגוע אסור
 למועמד ניקסון ריצ׳ארד נבחר בו בשבוע

 קרה ארצות־הברית, לנשיאות הרפובליקאים
זה: גם

 שילח ארצות־הברית, קנדי, ככף •
 — שמטרתו סודי, לוויין־ריגול חיל־ר,אוויר

 זרות. בארצות הנעשה אחר אלקטרוני מעקב
 עיתונאי־האיזור כל ידעו הסודיות, למרות

קו 11 לגובה מתנשא הלוויין השיגור: על
 קטרים 11 ״כפו ההמראה בעת זועק מות,

דובר־חי״א. כדברי מטורפים״,
 מישלחת גורשה בולגריה, בסופיה, •

ה הנוער מפסטיבאל הצרפתיים הסטודנטים
 ״היו שחבריה משום הקומוניסטי, בינלאומי
 הפיכת־ על האמת את סיפרו מדי, מהפכניים

 המישלחת דובר כדברי — בפאריס,״ מאי
לפאריס. שחזרה

 המשטרה הקימה איטליה, ברומא, •
מ שאנשיה אזרחיים, בבגדים יחידת־שיטור

לת מתפקידם ואשר במכשירי־אלחוט צויירים
 נל־ לאטיניים מחזרים הפאפאגאלי: את פוס

 מנסים התיירות, של בגופן הנוגעים הטים,
 נערות עם בשיחה ופותחים אותן לצבוט

לכך. המתנגדות

אדוריד? רץ מי
ה י ז י ו ל א ק ם ל י נ ו ל ק כ ם ב ז י

בבחירתך זהיר היה

 אימפריאל? אלקטריק ג׳נרל מכשירי את בדקת האם
 אלקטריק ג׳נרל בגרמניה. כיום ביותר הנפוצה הטלויזיה

 אלקטריק ג׳נרל חברת של בידע בגרמניה מיוצרת אימפריאל
 היא הברית מארצות אלקטריק ג׳נרל הברית. מארצות

אלקטרו מכשירי בייצור לאומי בין ומוניטין נסיון בעלת
 חברת של והנסיון הידע של המוצלח השילוב וחשמל. ניקה
 של הייצור שלבי בכל וההקפדה הדיוק עם אלקטריק ג׳נרל

 של גדול מבחר לשוק הוציאו בגרמניה, אימפריאל חברת
 מותאמים לכך נוסף ס״מ. 65 מסך בעלי ביניהם מכשירים,

 לאור וזאת בארץ, הקליטה ולתנאי לאקלים המכשירים
הקרוב. במזרח בשווק אימפריאל חברת של הגדול הנסיון

תמהר! אל ולכן
ה נ ד ב נו < מ < פ ל ק ו ל ו פ י ש

הארץ רחבי בכל המובחרות בחנויות הדגמה דרוש
ה יוסף יבואנים:  תל-אביב ,32 מונטיפיורי בע"מ, טוינ

ירושלים. ,56 יפו ורחוב

! ש ד ח
1968 יולי

ת * ת תמונו מו סי ק ת רשימות * מ  מרתקו
וקוקה־קולה הקיבוץ

כגון: ידועי־שם, מחברים של מרתקות רשימות
פוקס ארנסט בדאון, אוטיס סולדאטי, מריו הורוואת, פראנק

 מקום בכל להשיג במכירה. עתה
בע״מ. ברונפמן סוכנות בלעדית: הפצה

לישראל מגיעה ״11 ״אולטימה המליונרים יאכטת
 בכל חדרים להשיג אין והקטנים הגדולים המלון בבתי משגשגת, בישראל התיירות

זה. מסוג דאגות איןלה אשר בעולם, קטנה אנשים קבוצת קיימת אולם מחיר.
 בית למעשה שהן ומפוארות פרטיות יאכטות מחזיקים אשר המיליונרים אותם הם אלה

המודרני. ציודו כל על צף
 ״11 ״אולטימה שכן במינה, מיוחדת ספינה היא — ״11 ״אולטימה יאכטה — זו סנונית

.וב שבה בפאר בגודלה, היאכטות, שבין המפורסמות מבין היא .  צ׳רלס מר — בעלה .
רבסון.
ר בכינויו הידוע יהודי עסקים איש מיליונר, רבסון, מר מ ל ״  הוא שכן ,״ן1רכ

". חב׳ של המנהלים מועצת כיו״ר משמש ץ ל ב ר  בעולם מפעלים עשרות זו לחברה ״
בישראל. גם ביניהם כולו,

 הגדול הקוסמטי למפעל פרט במינם. מיוחדים הם בישראל רבסון צ׳רלם של קשריו
 ביותר. ה״שקטים״ אך הגדולים התורמים בין ידוע הוא באשדוד. — ״רבלץ" בישראל,

 רבסון מר תרם הימים, ששת מלחמת שלאחר הגדול ההתרמה במבצע כי המפורסמות מן
דולר! מיליון חצי אישית
 דרך ציון מהווה שלו, הפרטית היאכטה עם ובואו בישראל חופשתו עריכת עצם
התיירות. ענף לקידום ונכבדה נוספת ותרומה אחריו לבאים

1615 הזה העולם


