
יה כאוהב ידוע שאינו בראנקו, וכאשר
 הנשיא לארמון המפכ״ל את הזמין לומים,

התפטרותו. את להגיש זה ביכר לשיחה,
 היהלום, איפה בברזיל שואלים ועכשיו

זאת. בכל

ארצות־הברית
1-ב ירוץ מ־ 9 6 6

 רוברט כי לגמרי בטוח היה השבוע עד
 מניו־יורק, הדמוקרטי הסנטור קנדי, פרנסים
 להחזיר ישתדל אז .1972 שנת עד יתאפק

 בנשיאות לזכות קנדי, לבית העטרה את
ארצות־הברית.

 ,1968 בשנת לנשיאות, הקרובות בבחירות
 יהיה הדמוקרטים מועמד כי ברור היה

בנשיאות. יזכה לוזדאי וקרוב ג׳ונסון לינדון
 לא סיבה עוד היתד, )39( הצעיר לקנדי

 שבשנת לוודאי קרוב הלבן. לבית למהר
 בעיצומה ויאט־נאם מלחמת תהיה עוד 1968
 לא בעניין להסתבך עניין כל לו היה ולא

זה. נעים
 אישים כמה החלו השבוע רכה. אהדה

 כי שניות. במחשבות הוגים אמריקאיים
ה העובדה את גילה דעת־הקהל משאל

 באהדת ג׳ונסון את עבר שקנדי מדהימה
הדמוקרטי. הבוחר

 רוצים היו הבוחרים מן 38/״0ש־ בעוד
 הרי ,1968 בשנת לנשיא כמועמד בג׳ונסון

 עוד היתר. האהדה קנדי. את העדיפו 40סס/
 מאלה הבלתי־תלויים: מחנה בקרב רבה יותר

ג׳ונסון. בעד 24־/״ ורק קנדי בעד 38,־/״ היו
דעת־הקהל במחקרי כי הסביר ג׳ונסון

* וידיד קנדי
עצמם בעד מדברים המספרים

 העדיף קנדי מספרים. מיני כל מופיעים
עצמם. בעד דיברו המספרים לשתוק.

 הודלף חזק יותר עוד שידברו ועל־מנת
 עוזריו מספר זה היה מספר: עוד השבוע

 כלרשות לרשותו, שהועמדו קנדי, של
ה המטים משלם חשבון על אחר, סנטור

אמריקאי.
 הסנטורים 100 כל מבין גדול. צוות

 הגדול בצוות קנדי זכה ארצות־הברית של
 לו המספקים עוזרים, בשמונים נעזר ביותר,
 וחורשים נאומיו בהכנת לו מסייעים חומר,
הבחירות. לקראת עמוק חריש עבורו

 האמפריי, יוברט ארצות־הברית, סגן־נשיא
 נשיא־הסנאט, גם תפקידו, בתוקף שהוא,

הדמו הרוב מנהיג עוזרים. 34ב־ מסתפק
 מסתדר מאנספילד, מייק הסנטור קרטי,

.15 עם

הארץ ר1כד
 האיים במאנילה, !חופשית עלייה •

 חוקרים שלטונות־ההגירה החלו הפיליפיניים,
ה בין מקרי־המוות למיעוט שהביאה בסיבה

 המשפחה קרובי כי גילו הסיניים, מהגרים
 העובדה את מסתירים שנפטרו סינים של

 תעודות־ את מעבירים השלטונות, מעיני
 בלתי־ טיניים למהגרים הנפטרים של הזהות

חוקיים.
 דרום״ בבלומפונטיין, ״אפרטהייד״. #

 הצעירים לזוגות המשטרה הורתה אפריקה,
 שלושים של מינימום מרחק על לשמור

 בבריכה יחד שוחים הם עת סנטימטרים
ש אזרחים לפניות בכך נענתה העירונית,

ב זמן יותר מבלים ילדיהם כי התלוננו
בשחייה. מאשר הזוגות אהבהבי אחר עיקוב

 בה בדרום־אפריקה, כושי מעריץ עם *
שעבר. בחודש סייר
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ם ז׳ק עם הכרה ערכו כבר ישראל נשות  היי
 שלו האופנה תצוגות באמצעות ״הגדול״,

ת ארצה היים ז׳ק מביא הפעם בארץ.  הבושם א
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 פרחים יין,
 — בונבוניירה

? גרביים או
גרביים. בהחלט גרביים.

 רוצה היא מה אותה שאלת אילו
 זאת שומע היית לחגים, לקבל

:אוזניך במו

גרביים. בהחלט גרביים,

 אלא — גרביים סתם לא אבל
 רגילה היא שאליהם אלה את

 גרבי ששה אוהבת: היא ואותם
 ב־ האלגנטיים קריסטל ״מרסי״

 ששה — מהודרת אריזת־ארנק
 את זה המחליפים זהים גרביים

זו חמישה כמו והמשמשים זה
 לחגים, חמודה מתנה גות.

 מאשר יותר תקבל שעליה
 י המחיר סתם. נימוסית ״תודה״
ת שש ו ר י בסך־הכל. ל

 תקבל ״מרסי״ ארנקון כל עם
 מחזיק :לחג נוסף קטן שי

 אחד צרפתי, מקורי מפתחות
שבעה. של מסידרה
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