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המיבחן
עצמ על הכריז ברודסיה הלבן המיעוט

 — השחור הרוב דריסת תוך מדינתו, אות
 לס הע, את העמיד זה מילולי ובמחווה

האו״ם. קום מז ראשון־מסוגו מיבחן בפני
 של הגדול הרוב עומד האחד בצד

 הצבעוני. העולם ובעיקר העולם׳ ממשלות
לבנות. מדינות של קימץ עימד השני בצד

 של בלתי־מוגרל א־צר יש למדינות־הרוב
 יש ובנות־בריתה רודפיה לממשלת מילים.

 הגדולות הלבנית המעצמות הצבאי. הכוח
נאל הו למעשה אך — אותה מתרימות

בה. לתמוך צות
 ה־ הכוח. נגד המצפון של מאבק זהו
לכוח. מובטח נצחון

הברית ארצות
החשמל נפסק בו הלידה

 דמיוני׳ מדע של בכשר כמו היה הכל
 נפס:ו בו היום לשם זוכה בוודאי שהיה

החשמל:
 רשתות־ כל את משתקים המאדים תושבי

מאב כולה האנוש,ת בכדור־הארץ. החשמל
 להתגונן. יכולה היא אין אונה. את דת

הצב חשמל. בלי פועל אינו דבר שום
 הממשלות נפסק. הקשר ׳תקים. מש אות

 לתקיפת חוזר אינו האדם מלפעול. חדלות
 של סגולותיו את איבד כי ן, ד,קדמ האדם

כוב המאדים אנשי חסר־ישע. הוא זה.
הופ התנגדות, ללא כדור־הארץ את שים
לעבדים. בני־האדם את כים

 שקרה, מה אך השבוע. קרה לא זה
 דבר כי מוכיח ארצות־הברית, בצפון־מזרח

 מבחינת לפחות — לקרות יכול זה מעין
כדור־ארץ. פני שעל הסידורים

 פי הגדול בשטח החשמל כבה לפתע
 שאוכלוסייתו ישראל, של משטחה 20

 המדינה. תושבי ממיספר 12 פי גדולה
 ורדיו, טלביזיה מכשירי ותנורים, מקררים
 הכל — התחתית הרכבת וקרונות מעליות

תמימות. שעות עשר במשך מלפעול חדל
גר ברחוב, נערים צעקו באים!״ .הרוסים

 בלב אך באו, לא הם לפאניקה. ושם פה מו
 קורה היה מה השאלה: ניקרה המיליונים

 השלישית מלחמת־העולם היתד, באמת אילו
 מהתקפת״פתע כחלק זו, בדרך נפתחה

סובייטית?
 ביותר הגדולה הצבאית המדינה התשובה:

 אהד מעשה־חבלה לכך. מוכנה אינה בעולם
שלמה״. אומה לשתק יכול בנקודת־מוקד

ט. הכלל ר פ ה  המאורע השפעת על ו
 יותר קטנים סיפורים מעידים הפרט לגבי

השאר: בין כוללים. ממחקרים
 נרות, אלף בחינם חילק בעל־חנות *

ה שהקופה מפני לירות, 750 ששודים
 יכול ולא מלפעול, חדלה שלו חשמלית

עודף. להחזיר היה
 וילאג׳, גרינוויץ׳ ברובע מועדון־לילה 0

 האחרונה, המאה סוף אווירת את המחקה
 באמצעית היא בו התאורה לפעול. הוסיף
הגאז.
 בשוטרים, שיחקו אזרחים מאות !0
 ברחובות התנועה את וכיוונו פנסים נטלו

 חלמוהו שבוודאי חלום הגשימו ובכך —
רבות. פעמים
שעה, של באיחור נפתחה הבורסה 0

 השתתקו. החשמליות דרכי־התקשורת כדי
 קצב־העבודה, את להדביר יכלו לא הבאנקים

 באמצעים בלילה, נעשה בצ׳קים הטיפול כי
חשמליים.

 במרפסת־התצפית נותרו איש מאתיים •
ה־ בית בעולם, ביותר הגבוה הבניין של

סטייט. אמפייר
בהאר־ בפינת־רחובות שנתקע אחד, ואדם

 מביתי רבים קילומטרים של מרחק לם,
 .הם אמר: עיר, באותה קווינס ברובע
 אינם מדוע לירח, אדם לשלוח יכולים
בזה?״ לטפל יכולים

היסטוריה
דודן של ושדין
 בבתי- נעוריו את בילה היטלו אדולף
 עזוב רעב, חסר־אמצעים, כצעיר תמחוי,
ב לירות כמה הרוויח לעיתים ובודד.
צדקה. על חי הימים בשאר ציוריו. מכירת
 בבית־הספר החיים את להכיר למד כך

 והוא חושל, אופיו המצוקה. של האכזרי
)6 בעמוד (המשך

 מפוזרות בר! ישראל, את לא אך *
בזו. זו הזזשורות עצמאיות, תחנותיחשמל

 אחת, טינה
 מראה בעל גבר ואתה

זמטזנח. מזטלם

מחת בשורה ש ם לאלה אפילו - לגברים מ שי שתלט המתק  לה
ת טיפה שערם. על ח ת א תנ  רצית״ בה הצורה את לשערך נו

והערב. היום... כל למשך

אחרים. שער כתכשירי שמנוני אינו 108 88ס8

 רבות שעות גם טבעי. מראה לשערך מעניק 1013 881:8
 מסרק להעביר רק עליך לראשונה, בו שהשתמשת לאחר

הודות השאר, את יעשה 108 88ס8 — בשער לח
המתחדשת. לפעולתו

ו ה מ 1 ד ו ס ה ו
 ויסוד למלין־, מיני המכילה תרכובת עשוי 108 881113
קשקשים. המונע

 ואת 108 88118 של העדין הבושם את תחבב היא גם
שערך. של והטבעי הנאה המראה

 אך ובהכרח, מאחרים, יקר הוא 108 88118 שער קרם
אחת. טיפ-טיפה היא שדרוש, מה כל
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