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 ? מתנה לתת רוצים שהם שעה כולם עושים מה

ציק. מוסרים

 כמתנה תן מהם, ושונה מקורי אתה
הספר: את

״ ת י פ ו ר ג ״
עין משובבי וציורים נפלאים שירים קובץ

הספרים בחנויות להשיג

ה ת הדרכ טי מ ס  קו
ה של שטיין הלנ בינ רו

ם ן ג׳ ביו רו ח א פתח ה שונה נ  תל־אביב, ,5 דיזנגוף ברחוב בישראל, לרא
. וייעוץ הדרכה מרכז טי מ ס קו

ם כבר שון ביו טי יעוץ וקבלו הודרכו המרכז, לפעולות הרא מ ס  למעלה קו
ת 3 ע״י נשים 50מ־ כו פי מדרי ה של יו שטיין. הלנ רובינ

ח זה מרכז ם בכל פתו צ בשעות ג׳ יו ה״ ח  יעו׳ץ בו לקבל ואפשר א
הדרכה ש ו סכוני נכון לשימו ח ה. במוצרי ו ק טי מ ס קו שה כי ה ך למע תו  מ

ם 90 ם המוצרי שוני ם ה מי קיי ה ה ק קו שה ז א ם ה  בלבד. לבודדי
ה יעוץ שרות אגב, תן ז ם ללא הני שלו א ת א בארץ, ראשון הו סף בא הו  בנו

ת של לייעוץ לו פי דיי ת. היו קיו מרו ת די ההבדל אך ב סו א הי ן כי הו  אי
ת לחץ של הרגשה בו חיי ת ה ה. ל קני

ק אין פ ת גבור שעם ס עניינו ת ה ה שרות יורחב ה אף בעתיד ז ת ו  הברו
ם קי רו מ ת ת רו ח ה א חנ ת פ ם ת ם. מרכזי מי דו
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בשלס
הברית ארצות

ת ן11ל־ע איר בלילו
 אדם תרבותי, אדם רגיש, אדם ״הוא

הרגיל. מגדר יוצא אדם חם, לב בעל
א הו  בצער המשתתף אדם אמיץ, אדם ,
 הקשורה אינטליגנציה בעל אדם הזולת)

ש ולצדק. לאמת בחו
ס ״הוא ן לו, שיש אז רו ת השם, ב  בלוטו

ת מיוחדות, כדוג שאין מרץ לו המעניקו
שון שוכב הוא פשוט. לאדם מתו  מאוחר לי

 לא ומעולם בבוקר, השכם קם בלילה,
 עייף׳! ,אני המילים שתי את שמעתי
ת מפיו. יוצאו

 הוא אין המקובלת, לדיעה ״בניגוד
 אוהב הוא כן. לו המגיד״ם אנשי אוהב

ת ת חדשים, רעיונו מו  מחשבה חדשות, יוז
 איש של לעצתו שואל הוא אין חדשה.

מו המסכים  מדי עליו חולק שאינו תמיד, עי
בפעם.״ פעם

 של ממאמר לקוחים אינם אלה פסוקים
 בהארץ. בן־גוריון דויד על פרם שמעון

 והם ג׳ונסון, ביינס לינדון על נאמרו הם
 ואלנטי, ג׳אק המקורב, עוזרו מפי יצאו

״אני במילים: שנסתיים פומבי, בנאום
 מפני יותר, טוב קצת לילה בכל ישן

 אני כי שלי. הנשיא הוא ג׳ונסון שלינדון
 שיאיר כדי ועובד חושב חי, שהוא יודע

 התופש- ולעולם אמריקה, לפל •קר הב
כולו.״

 היכר, זר, נאום וחיידים. חנפנים
משכי הביא והוא בארצדת־הברית, גלים
 היא ג׳ונסון האם תמיהה: לכלל רבים לים

 מסוג שדברים אדם האם מסדר? לגמרי
 המקיף בעיניו, חן מוצאים עצמו על זה

 חנפנים של והולכת גדלה בעדה עצמו
 איש להיות יכול ספרים), (ראה הסרי־בושה

גדול?
 הסיף לראשית היחידה הסיבה זו אין

 ג׳ונסון. שלטון של, הגדול י־ח־הדבש של
מל בהתפתחות נעוצה יותר חשובה סיבה
ויאט־נאם. חמת

 ג׳ונסון מדיניות 'כי לגמרי עתה ברור
 רעיון בוויאט־נאם. גדולה למלחמה מביאה

 האמריקאית דעת־׳הקהל את הטריד לא זד.
 האמריקאים בי האשליה שררד, עוד כל

 יניחו האוויר, מן רק זו במלהמר, ישתתפו
 ברור עתה בג׳ונגל. ללחום סייגון לחיילי

להפ מוכנים האמריקאים אין שאס לכל
 הם הקומוניסטים, לידי המדינה את קיר

 במלחמת במו האדמה, על ללחום יצטרכו
קוריאה.
 אלף 120 משלוח על מדובר עתה כבר
 זד, רנזפר הרחוקה. לארץ־הג׳ונגלים חיילים

חו המלחמה נוספים. אלפים במאות ייעלה
 אלפים מאות האמריקאית. למשפחה דרת

הש לקצה יישלחו לחיל־המילואים, יגוייסו
העולם. של ני

 ההתנגדות תנועת ומדאיג. מרגיז
באו המשכילים, בחוגי החלה לג׳ונסון

 זה החופשיים.* ובמקצועות ניברסיטאות
 אותו הדאיג לא אבל הנשיא, את הרגיז

במיוחד.
ם ל ה או ת ת ע מ י י ה ק נ כ א ס י ה ר, ש ו ב ע  ת

 — יהעס המוני אל מעטים, חודשים תוך
תת ג׳ונסון של העצומה הפופולריות וכי
לרדת. חיל

 ואלנטי, לעוזרו בניגוד ג׳ונסון, בי יתכן
בלילות. טוב פהות קצת עתר, ישן

נץ הפכה ה־ובה
 באר- הליברלים להערצת זכה אל איש

 סמי־ עדלייי כמר ד,אחרון בדור צות־הברית
יותר. אותם איכזב לא ואיש בנסוך.
 סטיבנסון של נוכחותו כאשר ימים היו

 שנהרו הליברלים את ושיכרה הישמלה
 מדינת של האינטלקטואלי המושל אליו.

 שאינו אדם — כמשיח להם נראה אילינוי
הבטחות מנסיה שאינו מליצות, מפזר

 השבוע פירסס בכך, די לא כאילו *
נן של מיועציו אחד  את המנוח קנדי ג׳

תיו, תו כד  כלל רצה לא קנדי כי גילה ז
סון סון הציע הוא כסגנו. בג׳ונ  את לנ׳ונ
 נדהם יסרב, שהלה נזוחלט כבטחון התפקיד

 הספקתי לא ״ערד המציאה. על קפץ כשזה
 התמרמר הכיס,״ מן ההצעה את להוציא

א יועציו, בפני קנדי. הו  אומה חטף ״ו
מידי.״

 שם התנ״ך, מן לקוח עדלי השם ץ
המנ ברשימת אחת, פעם רק מחפיע הוא
 הבקר ״ועל דויד: המלך של הבכיר גנון

 א/ הץויינז {דברי בן־עדלי שפט בעמקים
, ).29 כ״ז

 על ורציני הגיוני באופן המדבר פרק,
והמדינה. העולם בעיות

למוע סטיבנסון את הפכה זו התלהבות
בש לנשיאות הדמוקראטיית המפלגה מד
הארי של שלטונו שנות אחרי .1952 נת
 במי-קרה, לגדולה שעלה קטן חנווני ימן, ט!־

 וגאון מבריק כאינטלקטואל סטיבנם־ן נראה
 אמרות־כנף, ■פידדד. החדה לשונו מדיני.
 ״ראש־ לו קראו יריביו מטבעות־לשון. טבעה

 חדש למושג הפך זה כינוי וגם ביצה״,
האנגלית. בשפה

תי ת. ש פו כו  סטיבנסון של מפלתו ת
 הבינו הם חסידיו. ידי את ריפתה לא
 בפני לעמוד היה יכול לא איש שום כי

א-יזנהואר, דוייט הגנרל של שמו קבס
מונה שניים ארבע כעבור בבחירות. יריבו
 מיד* בכת, נ: מפלה בחל למועמד, שוב
איש. אותו
 והם הדמוקראטים, לרוב הספיק זה

 ג׳ון בשם חדש מועמד 1960ב־ הציגו
לסטיבנסון חסרו לא או גם אבל קנדי.

 בוועידת־ למד״ומות גרמו והם אוהדים,
המפלגה.

 יעצים לחץ עליי,• הופעל קנדי, כשנבחר
 אך כשר־החוץ. סטיבנסון מינ-י למען
 מצא .היא סטיבנסון. את העריך לא קנדי

ארצות־ לנציג סטיבנסון מינוי פשרה:
שד. של אישית בדרגה באו״ם, הברית

 ל־ינטלק־ קורה מה עפה. לא המנה
 בכן סטיבנסון השלטון? את המשרת טואל

מאד. עגומה תשובה זו שאלה על
 שלו. על עמד עוד הראשונים בחודשים

 לדובר, האמריקאית לפלישה התנגד הוא
של בז׳רגון מיפרץ־ד,חזירים״). (״פלישת

פטיכנסון ערלי
לשון מכר ראש־כיצה

 ״ניצים״, הפלישה חסידי נקראו וושינגטון
 יונה, היה וסטיבנסון ״יונים״. ומתנגדיה

לעוף. עומד שהוא ונרמז
התפט בין לבחור עליו כי הבין הוא

 השליט. לקו עצמו התאמת לבין רות,
 התפוררה וכך השניה. בדרך בחר הוא

 שנים תוך בולו, העולם לעיני אישיותו,
מעטות.
ד הוא סטיבנסון .כי פיקפק לא איש

 בהכנסת לבו, בסתר לדגול, כדי חכם
 ושאיפות קובה, עם בהסדר לאו״ם, סין

 היותר־ האמריקאיים הליברלים של דומות
 ההי־ את אמר הוא באו״ם אולם אמיצים.

מע לרשות העמיד השנונה לשובו את פך.
 לא דרכו. כל את שנגדו מדיניים שים

 השמיע ,מי״סרץ־ו׳,חזירים ערב כמו פעם,
 ימים תוך שהתבדו בולטים, שקרים
מעטים.
 לא שוי ,65 בגיל השבוע, מותו, ערב

 ג׳ונ־ של הגדולה במכונה בורג אלא היה
 ההתערבות של עיוור מצדיק — סרן.

 ובוויאט־נאם, בסאנטו־דומיבגו האמריקאית
להשכיר. לשון — סין של מגשבע שינא-

ה העולם 1454 הז




