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 על תצלומי-עומק 132 ובו ראינועיים צילומים אלבום
 8 ל. ג׳. מאת עדכני, הסבר מלווים העובר, התפתחות
 ■ יוסף פרופסור עריכה: דינור. נ. עברית: פלאנאגן.
אשרמן.

תל־אביב. ,35609 טל. השרון, בית ,סדן״, הוצאת הספרים. חנויות בכל
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תן יבין אקדמאיים מורים סגל  לאפשרויות בהתאת ובגרות מוקדמות לבחינות או

 תלמיד. בבל אישי טפול המבטיחות קטנות בבתות בבוקר, ו/או בערב זמנך,
 לימודיהם להמשן בסטיפנדיות לזבות עשויים המוקדמות בבחינות העומדים

תן נלמד — אצלנו להן שתתבונן לאחר בבחינות תעמוד לא אם אצלנו.  שנה או
בחינות. אותן לקראת חינם נוספת

 לבחינות הלימודים פתיחת יום
ת מו קד ובארות מו
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ב בע״נו, לבגרות בתי־ספר תל־אבי

 אכן (ליד כן־יהודה כיה״ם בנין ,4 אנטוקולסר,י רח׳
 בערב. 5.30-8 בשעות ארלוזורוב) פינת גבירול
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 12 הס תל־אכיב,

 )33 אלנבי (פינת
לון,  8 טרומפלדור חו

 )21 שינקו (פינת
68 הרצל רמת־גן

 30 לוין שמריהו חיפה,
 15 ההסתדרות פתדו־תקוה,

 31 סמולנסקין רח׳ רמלה,
 48 ויצמן רחובות,

 5 מקדונלד נתניה,
המקומית המועצה עפולה,

שבושת 6 ב־ ערב שלכניות
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 שיער לבעיות מומחה
ת ולבעיות טיו מ ס קו

סקו פי רחוב תל־אביב,  2 נ
57021 טלפון

בשלם
)6 מעמוד (המשך

 בארצית־ יותר קשה דבר ואין החוקה. של
החוקה. שינוי מאשר הברית,

דאט־נאם
מוצנח שלוס
ה בוויאט־נאם איש־מלחמה להיות מסוכן
 שם להיות מסוכן יותר עוד אך דרומית.

איש־שלום.
שפת צעירים, שלושה לדעת נוכחו בזאת

 נאסרר הם השלום. השכנת למען בעצומה חו
 לגירוש נידונו שלטונות־הצבא, על־ידי מייד

ויאט־נאם. לצפון
 הוא בה אחת, ממדינה אדם מגרשים איך
 בין אוייבת? שהיא אחרת, למדינה אזרח,

 מאנדל־ מעבר אין ויאט־נאם מדינות שתי
או״ם. מתוזכי ואין באום,

 להעביר סייגון של הגנרלים חשבו תחילה
המדי שתי בין המפריד בגשר, השלושה את

 לא■ הצפון אנשי כי להם ברור היה אך נות.
ב צץ לכן זו. בדרך הקורבנות את יקבלו
ה את להצניח גאוני: רעיון הפורה מוחם

האוייב. לאדמת מעל במיצנחים שלושה
 היתד, זו החלטה ומטומטמים. סוכנים

ממש מעניין. בינלאומי תקדים ליצור עלולה
דו בצורה להצניח יכלה למשל, ישראל, לת
לאל־עריש. מעל אל־ארד אנשי את מה

האמרי שעה. לפי בוצע, לא התקדים אולם
 לגנרלים נתנו לא במדינה, השולטים קאים,

ה הזעזוע מפני בצדק, חששו, הם לבצעו.
בארבארית. כה שיטה תופעל אם בינלאומי,

 מחשבה האמריקאים את שהטרידה יתכן
 בוויאט־ המיצנחים יספיקו לא בקרוב אחרת:

ה תנועת כי שוחרי־השלום. לגירוש נאם
 ליום. מיום גוברת הדרומית במדינה שלום

 מתנועת־ יותר האמריקאים את מדאיגה היא
הוויאם־קונג. של המלחמה

 ה־ כת ומגוונות. רבות הן תוכניות־השלום
ש תבעה מאמינים, כמיליון המונה קאו־דיי,

ש לפני המלחמה, את יפסיקו הקומוניסטים
 פחות אחרות, תנועות יסתלקו. האמריקאים

ה יסתלקו כל קודם כי תובעות זהירות,
 להסתדר ויאט־נאם לבני יניחו אמריקאים,

ביניהם.
 כתבת לרחוב. מוגבלות אלה תנועות אין

ממש כי השבוע דיווחה בסייגון אמריקאית
 השרים רבע כלהלן: מורכבת סייגון לת

 שני רבע שוחרי־שלום, מבודהיסטים מורכב
ה בניטרול (הדוגלת צרפת מסוכני מורכב
 הממשלה של השניה המחצית ואילו מדינה)

מטומטמים״. ״חבורת היא
על־ יתוקן לא זד. מצב ומכונות. פצצות

 האוכלוסיה או התעשיה ריכוזי הפצצת ידי
 ה־ בגדודי יפגעו לא גם ההפצצות בצפון.

 סדיר, כצבא מדים עתה הלובשים ויאט־קונג,
 המדינה משטח רבעים שלושה כי והטוענים
בידיהם. נתון הדרומית

 מתוך השלום, תנועת בסייגון תגבר אם
 הקומוניסטים כי אמונה מתוך או עייפות
סופית. המלחמה גורל ייחרץ ממילא, ינצחו

 שארל זו, התפתחות מראש שניבא האיש
 אי־הזדהו־ את רישמית השבוע הפגין דה־גול,

 שמטו- בשעה האמריקאית. המדיניות עם תו
 צבאיות״ ״מטרות הפציצו אמריקאיים סים

 העניקה כי פאריס הודיעה האנוי, בקירבת
מכונות. לקניית מיסחרי אשראי להאנוי

ש עולם חד
ל סמים כ ש ל דור

 מק- ג׳ון קבע בזה!״ נכשלה ישראל ״גם
 בראש שעמד האמריקאי הסנאטור קלאלן,
 באר־ התחתון העולם את שחקרה הוועדה

צות־הברית.
מקו בכמה שנוסתה לשיטה התכוון הוא

ל הבריטים, על־ידי וראשונה ובראש מות,
בנארקומאנים. טיפול

ל אי־אפשר הניסוי: של המרכזי הרעיון
השי מן לפתע להיגמל מנארקומאן דרוש
 לו נותנים אין אם משכרים. בסמים מוש
 אותם יקנה הוא לו, הדרושים הסמים את

 בכסף, צורך לו יהיה אם התתתון. בעולם
פשעים. יבצע

 את בעצמה לתת לממשלה מוטב לכן
 בתנאי — תשלום ללא לנארקומאן, הסמים
ממשלתי. רפואי פיקוח תחת יעמוד שהאיש

 אר־ בחוצות כי קבעה מק־קלאלן חקירת
 במחיר הרואין שנה כל נמכר צות־הברית

 באר־ להנהיג כשהוצע אך ל׳׳י. מיליון 150
 הבריטית־ישראלית, השיטה את צות־הברית

 פסולה זו ״שימה חריפה. התנגדות נתעוררה
המומחים. רוב קבע רפואית!״ מבחינה
 באמת מקיפה השיטה אין שניה: טענה

זו למשל, בבריטניה, הנארקומאנים. כל את
בל נארקומאנים 532 זד. בטיפול כיום כים
 לגמרי,״ בלתי־מציאותי מיספר ״זהו בד.

בבוז. האמריקאים אמרו
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