
 השעשועים כתי
 נפתהו וההימורים

לכ כערב. כשמונה
 שאינו הקהל, בוד

כתי לכקד רוצה
 לשמוע או אטרון

 זה צלילי קונצרט.
א הדרום תזמורת

מתער מריקאית
 הדיס־ כנקישת בים

 הצבעוניות. קיות
הש על הנערמות

של של הירוק טיח
 העינים הרולט: חו

 בחרדה עוקבות
המס הכדור, אחרי
 סחיר סחור תובב

 המספרים. בקערת
 מקוים, המפסידים
יש הבא שהסיבוב

 דיז̂י ,מזלם את נה
 *,יל מחייכים ריס
* את הים י ס ־  ״

 הי־ייייניית
§|י או כ-'־*ם * "8 השעשועים. בתי את למלא - בערב רק רבים תושבים מתעוררים בריו־דז׳נרו

 שלוש היא השעה טוב. למזל תינוק יד
 ישנים מסביב בדממה. מהדהדים !חרד
והשוטר, התורניות האחיות רק אים.

 שלוש היא השעה בישראל כאשר !רת.
לכדורבים מתרחצים וידניי

 התינוק השונים. בעניניהם ושאיפותיו 1
עליהם. ישמע הוא מחר נפקחו. טרם יו

 היתר יקבל (אם ירצה הוא בלבד. ,ונים
שניה. באותה להם צורות *לפי

 מחתרתל ליחמי הגז.
 משט-ה, מארבי

 ומרו־ פטרייטים
 הדיר, על ריחטיס.

 הקצין, לראש ממל
 הם־ כיבעי חלייס

 שנהיינו רידיסטים.
התח שימרי ע״י
 סן אהד לכל נה.

 ערד הללו רהוכעיס
 אנשי במיני רב

 אין כי יה המשט
 קלה מלאכה .זו

 איש ולחריג לירלוד
 ב־ הבקיא מחתרת,

 ב־ הלחימה שימית
ובערים. ג־ונגלים

סיד־נ
 היא אוסטרליה

הח הניגודים ארע §ן
 נוף ניגודי ריפים,
אוכלוסיח. וניגויי

ענקיים, מדבריות ■
בהם למצוא שאין ■
 גובלים חי, אדם ■

פוריים במישורים §1
ידי חיים. שופעים 1
ם * ם, יי פרימיטיביי
ה משלל החיים ■
 נמצאים בומרנג, *

אחדים קילומטרים
■  מודרניות, מערים ן
 נהנים שתושביהד §1

 החדי* הנוחיות מי ן
 אמנם בייתר. שה 11

ברחו• קנגרות אץ
 אך _ סידניי כות 1
 הדבר כמעט זהו 1
שם. שאינו היחידי 1
סיד של ימה שפת |
המפור־ מו היא ניי ן

 כמין בעודם. סמות | .,
 המזרח שד סיאמי |

נוח אדיה הרחוק. | ,ז
■  תיירים אלפי ריס י
להג המקום יכגי 1  ובמים כשמש פש ן

 ספורט הקרירים. | <
 ה־בא מגדשי־המים 1

הבריון מארצות |
 כהצלחה מיד וזבה ■

אצל כעיקר כבירה.
 האוסט־ הבחורות של
 שחקני כמה רליית ,ינג
ל שנסעו כדורגל, :מם

בעמל. ומי כתענוג מיהשמש בחום האנשים נצלים העולם של השני בקצה

ר שם י ע ה ה מ ו ד א  האורות כגלל — ה
 רבות רבבות מושכים אלה אורות ,ברטים.

 התענוגות, בירת פלאי את ולטעום ראות1
 אך בחצות. רק החיים מתחילים !ונטמרטר

מעד השיעמום מבט את למחוק והנשים [
 את עדיו עושים אינם האלה הדברים כל
 מעולם ראו לא אשר התיירים, ביותר. רים

האופק רחבת - החופש עיר היא פריז


