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בעולם
ויאט־נאם מלחמת

קדימה גוסף צעד
 להפליא: מדייק היה הצהרתה של הזימון

 צפון משלחת ראש השבוע העלתה כאשר
 הגברת בפאריס, לשיחות־השלום ויאט־נאם

ה הצעת את בין*, צ ר  מלחמת לחיסול א
 מתאים זמן למצוא יכלה לא ויאט־נאם,

מקסימא חיובית לתהודה זכתה היא יותר:
תבל. חלקי כבשאר בארצות־הברית, לית

 הצליח בארצות־הברית, ראשונה. פעם
ה החלטה להעביר שעבר, בשבוע הסנאט,
 — ספציפי בתאריך המלחמה לסיום קוראת
 כן לפני תשחרר ויאט־נאם שצפון בתנאי

 היתה שבידיה. איצות־הברית שבויי כל את
 החלטה העביר שהסנאט הראשונה הפעם זו

 ערכה המלחמה. של מוגדר לסיום הקוראת
השפ אן מוגבל, היה ההחלטה של המעשי

מאוד. רבה היתה דעת־הקהל על עתה
 החליט בסנאט, ההחלטה לאחר ימים כמה

 כי ארצות־הברית של העליון בית־המשפט
 להוכיח הצליחה לא ארצות־הברית ממשלת
 הסודיים ויאט־נאם מיסמכי פירסום שעל־ידי

 והירשה — המדינה לביטחון נזק ייגרם
בפירסומם. להמשיך טיינזם לניו־יורק
 התפתחויות רקע על פוריה. קרקע

 ב־ האמריקאית התערבות את שדחפו אלה,
גב העלתה המהיר, קיצה לקראת ויאט־נאם

 השבויים שיחרור שלה: הצעתה את בין רת
 של קצב ובאותו בו־זמנית — האמריקאים

האמריקאים. הכוחות נסיגת
 רבה במידה עדיין לוקה החדשה ההצעה

 כוחות נסיגת אודות סעיף בה אין בחסר:
ה לנסיגת במקביל מהדרום, הויאט־קונג
אמריקאים.
ב מומחים השבוע העריכו זאת, למרות

 גדול צעד משום בהצעה היה כי פאריס
המלחמה. חיסול לקראת — קדימה

ארצות־הברית
הערומים הפגתריס

 על מגיבה תל־אביב משטרת היתד, איך
 העיר כל לאורך צועד היה שבה תהלוכה,

 לא סליחה, — היוולדו כביום ערום גבר
 קשה האוזן? מאחורי פרח לבוש בדיוק:
מיצעדו. את לסיים זוכה היה שהאיש להניח

 היה הוא העניו. זה - מתרומם
 וסתם לסביות הומוסקסואלים, 5,000מ־ אחד

בתה ברובם, לבושים שהשתתפו, אוהדים,
ה לחוקים קץ לשים בתביעה מחאה, לוכת

 לאורך האזרחים. משאר לרעה אותם מפלים
 וילג׳ מגריניץ׳ המפוארת השישית השדרה

 כשהם באון, פסעו הם המרבזי, הפארק ועד
 הטרוסקסואלית ,אהבה כמו: כרזות נושאים

 אבל בסדר, זה הנורמלי לריפוי.׳ ניתנת —
העניין.׳ זה — מתרומם

 לחץ להפעיל היתד, ההפגנה של מטרתה
 שתכניס כדי ניו־יורק, עיריית מועצת על

 ,,אוריינטציה בדבר תוספת אפליית נגד לחוק
 ברית של רשמיים חוגים לדברי מינית,״

ה מעין משהו — הקיצוניים ההומואים
 רוב מראש כבר הבטיחו — הערומים פנתרים

זה. תיקון בעד להצביע המועצה חברי
 שם, להם חסר כמה עד מוכיח, שרק מה

 מרדכי ח״ב כמו כהלכה, גבר במועצה,
למשל. ישראל, סורקים.מכנסת

 הלקוח, לעזאזל
הבית בעל־ העיקר

 לחובתו המוצא הגון, למלצר קורה מה
 שלא אוזנו את לגלות אורח, על להגן

מקולקלת? היא כי מסויימת, מנה להזמין
ב מועל אלא איננו מסתבר, כזה, מלצר

 השבוע קבע לפחות, כך, מעבידו. אמון
 איובה. במדינת אבטלה לביטוח בית־דין

 לפטרו, רשאי שהמעביד רק לא כך, משום
ל אפילו זכאי איננו המוזר שהמלצר אלא

אבטלה. פיצויי
 המסויים המלצר הטום? השם איפה

 .57 בת גרדנר, דורותיאה בשם מלצרית היה
 לאחר המסעדה מנהל על־ידי פוטרה היא

 שד,יתד■ צלי מנת לאורח להגיש שסירבה
לגמרי. שרופה

 אבטלה, ביטוח דמי לקבל פנתה כאשר
 לא־ ב״התנהגות אשמה שהיא גרדנר נענתה
ה בשם פגעה ״הנ״ל עובד״: מצד נאותה

 ״ולא בהחלטה, נאמר המסעדה,״ של טוב
 של האינטרסים מיטב על לשמור הקפידה
שלה.״ המעביד
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