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 לדמורליזציה שתביא הדדית, ושינאה דות
גמורה.

ה כל השתמשו השניה במלחמת־העולם
 זעומות היו התוצאות אלה. בשיטות צבאות
מופ כשהן תועלת בהן שאין הוכח ביותר.

 צבא נגד לא וגם מנצח, צבא נגד עלות
 הפירות כושרו. על ושומר הממשיך מנוצח,

 כבר צבא־האוייב כאשר הושגו היחידים
כ וחוסר־אונים, התפרקות של במצב היה

מוחצת. מתבוסה תוצאה
 אם ספק כן על ז המאמץ על הכל

 בני- כי ביזיאט־נאם. אלה לשיטות ערך יש
 הי* הוזיאט־קונג מלחמת כי מאמינים הארץ

 עוייי־ מולם וכי לאומית, חמודשיחרור1*־
 אחד זר חייל אף אין ולראייה: זר. שלטון
 מבני כולו המורכב הוויאט־קונג, בצבא

 צבא- ואילו והדרומית). (הצפונית ויאט־נאם
ליחי עד אמריקאי פיקוד תחת נמצא סייגון

 אמריקאיות יחידות ביותר, הקטנות דות
עצמם, בקרבות גוברת במידה משתתפות

האמריקאי הכרוז
מדמיע? גאז או עצוב רומן

אמ ממטוסים מושלכים עצמם הכרוזים וגם
ריקאיים.
 סבור האמריקאי חיל־האוויר שגם נידמה

מע שהם רמזו מפקדיו המאמץ. על חבל כי
למ הכרוזים. במקום פצצות להשליך דיפים

 שעה, לפי הביאו, לא הפצצות שגם רות
מ גדלות שכמויותיהן אף במלחמה, לשינוי
לשבוע. שבוע

אירופה
ע ד ר גדמני צפ

 הגורם אדם ומדון, ריב איש שחצן, זקן
 זוהי — להנאתו בלתי־פוסקים למשברים

מש שהיא כפי דה־גול, שארל של תמונתו
הו והגרמנית. האמריקאית בעתונות תקפת

מעבודת הצרפתים פרישת חדשה: כחה
המשותף. האירופי השוק

 סיבה יש דה־גול של המשברים לכל אולם
 מכלל יוצא אינו האחרון המשבר סובה.

באירופה? ישלוט מי נושאו: זה.
 לגמרי: ברור לגרמנים אירופי. רייך
 גרמניה גרמנית. הנהגה תחת תתאחד אירופה
 שפרוסיה כשם המאוחדת, באירופה תשלוט
המאוחדת. בגרמניה שלטה

 אוטו ביקש כאשר מ׳קרית. אינה ההקבלה
ה הרייך את להקים הפרוסי פון־ביסמארק

 ״שוק תחילה הקים הוא המאוחד, גרמני
במ שהפך גרמני, איחוד־מכם — משותף״

 המדינה שלטה בפדרציה לפדרציה. הרה
פרוסיה. ביותר: החזקה

 חלום להפריך החליט זאת, לעומת דה־גול,
 של ״אירופה סיסמת את המציא לכן זה.

 ריבוניות, מדינות של איחוד — המולדות״
רי עיקר על מהן אחת אף תוותר לא בו

בונותה•
̂, ויכוח  במרחב הנטוש לזה מקביל זן־

 מול האיחודי הנאצריזם ניצב בו השמי,
 ערביות מדינות בין שיתוף־הפעולה רעיון

ריבוניות.
 גרם, הנוכחי למשבר כוח. של מיבחן
 קודמים, הסכמים לפי מישני. פרט לכאורה,

למי הסדר למצוא השוק מוסדות על היה
1ב־ ביוני. 30ה־ עד האירופית החקלאות מון

 הופר, ההסכם כי הצרפתי הנציג קבע ביולי
כזה. הסדר נמצא שלא מאחר

 הוא אך — הסדר שנמצא היא האמת
 השוק, של הוועד־הפועל ההסכם. את נוגד
 המימון כי קבע גרמני, עומד בראשו אשר
הפר משמע: האירופי. הפרלמנט בידי יהיה
 בשטראסבורג, המתכנס הפיקטיבי, למנט

 יהפוך ממשית, סמכות שום כיום לו ושאין
 ממש של תפקידים בעל אמיתי, לפרלמנט
ממש. של וסמכויות

הצ את יבלעו הצרפתים כי קיוו הגרמנים
 מימון, של אחרת דרך ישיגו לא אם פרדע.
 שהיא להצעתם, הצרפתים יסכימו סברו,

אירופית. פדרציה לקראת ראשון צעד
 צפרדעים, לבלוע אוהב אינו דה־גול אולם
גרמניים. לא ובייחוד

 הורה עימו, הפורמלי שהצדק בידעו
 כל את להחרים השוק במוסדות לנציגיו
 בשוק החלטה שכל מאחר השוק. ישיבות
 זה חרם גרם פה־אחד, להתקבל חייבת

מלא. לשיתוק
 מחכים הצרפתים כוח. של מיבחן זהו

 יצטרכו, הגרמנים כי בטוחים הם בסבלנות.
 שהם למרות — להיכנע דבר, של בסופו
וההולנדים. האיטלקים מתמיכת נהנים

צרפת
ג נערות א׳ סו

הצרפתיות? לנערות קורה מה
משתנות. הן
 הצר־ הנערה את מכיר ישראלי תייר כל
 סקסית. היא קטנה. היא המסורתית. פתיה

 מלא אגן־ירכיים אך קטן, חזה לה יש
 עבים קרסוליה שמנמנות, רגליה ועגלגל.

מחוטבים. אך
 כל וכמוה כזאת. היא בארדו בריז׳יט

.30 לגיל מעל צרפתיה אשה
 היא חדשה. צרפתית נולדה בינתיים אך

 קטן, נשאר חזה תמירה• היא יותר. גבוהה
 ארוכות רגליה וקטן. צר אגן־יריכיה גם אך

ספור היא נער. של גוף לה יש ורזות.
 היא סקסית. להיות רוצה לא היא טיבית.
 שמלות זולת הסוגים, מכל שמלות שונאת

סרוגות.
 הם האופנאים. כל, קודם נוכחו, בכך
 יצרו לנוחיותם המידות. את לשנות נאלצו

 החדש, הסוג מן נערות־א׳, טיפוסים: שני
 ונערות־ וחולצות־טריקו, מכנסיים הלובשות

 שמלות ללבוש הממשיכות המסורתיות, ב׳
מחשוף. עם סקסיות,

במודה. עכשיו הן נערות־א׳

הברית ארצות
מה האמא ש ד א כ ב

 לי הרג) (אם הרג מדוע יודע אחד כל
 שערב מפני קנדי. ג׳ון הנשיא את אוסוואלד

 מארינה, היפהפיה, אשתו סירבה המעשה
משותפת. בדירה עימו לגור לחזור

 האחרונה. הדחיפה רק היתד, זאת אולם
 אוסוואלד האמיתית: הסיבה נתגלתה עתה
 אנוכית היתד, שאמו מפני הנשיא, את הרג

ושתלטנית.
האי הרובה את אוסוואלד הרים כאשר

 לעבר היפאנית המשקפת דרך וכיוונו טלקי
 לפגוע בעצם, התכוון, הוא קנדי, של ראשו
אמו. בראש

 מדע. זה ספרות. לא זאת דומים. כולם
 רוטשטיין, דויד של המדע דיוק: ליתר

 ספרינג־ של בבית־הסוהר ראשי פסיכיאטר
מיסורי. במדינת פילד

רצח־הנשיאים. בענף התמחה רוטשטיין
 בשנה שכבו שלו ספת־האנאליזה על כי

 לק- טילגרף מהם אחד אסירים. 27 שעברה
 לפרוץ ניסה שני למות״. צריך ״אתה נדי:

 איימו שניים הלבן. הבית שער את במשאית
 חיי על שמונה אייזנהואר, הנשיא חיי על

 הנוכחי הנשיא חיי על 17ו־ קנדי, הנשיא
ג׳ונסון. לינדון

 וגם לזה, זה מפתיע באופן דומים כולם
כולם: כי אוסוואלד. ללי

;30 לגיל מתחת המעשה בעת היו 6
ואנו שתלטניות לאמהות בנים היו 0׳

כיות;
 בטחון של חיים בנעוריהם חיפשו #

בצבא; וחברות
בבושת־פנים; הצבא מן גורשו #
 ברעיונות קרובות לעיתים השתעשעו #

התאבדות. של
 כולם, העבירו ׳.'אמהותיהן שינאתם את

 גבריים״, ״בעלי־סמכות אל דבר, של בסופו
 נשיא — ביותר החזק האיש אל ולבסוף
המדינה.

יכו מאומנים רופאי־נפש רוטשטיין: טען
פוטנ רוצחי־נשיאים מועד בעוד לגלות לים

 לכולם. המשותפות התכונות פי על ציאליים,
 אנשי־בטחון גם בוודאי, תעניין, זו טענה

ישראליים.

ו ץ ליטל י ק  
לאירופה

כי הידעת
ה ב ק ס ו מ

 שלנו? הסילוניות הטיסות ברשת נמצאת
 ב- לשם תמריא מיוחדת קבוצתית טיסה

 החל הכולל המחיר .1965 לאוגוסט 22
ל״י. 1899.—מ

 לידידך פנה
הנסיעות סוכן

ג ג£$1811א *3י1מי1א ־ ג *11ס
621573/4 טל: ,94 אלנבי רח׳ תל־אביב,

 ולרעננות לקרירות ״7 ״נקה אל־סבון כמו אין הקיץ בימי
 חופשית נשימה לו ומאפשר העור את מטפח ״7 ״נקה

אלקלי. ללא ניוטרלי הוא "7 ״נקה שאל-סבון כיון ותקינה.
בע״ם נורית חב׳ המפיצים • בע״ס ״נקה״ ביח״ר תוצרת

1453 הזה העולם


