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בעולם
סין!

והנהר השחיין
ל ממשיכה הגדולה התרבותית המהפכה

 הושמעו ושם פה כי אם בסין. השתולל
למי הקוראות הראשונות הסיניות המילים

ה המשמרות של התרבותית פעילותם תון
 לעידוד המהפכה זכתה השבוע אך אדומים.

מגבוה. נוסף
 צ׳ינג צ׳יאנג החברה של מינוייה זה היה

 של ראשונה לסגנית
ה המהפכה. מנהיג
ה בת צ׳יאנג, חברה

 ידועה פלוס, ארבעים
 מאו כגברת יותר

טסה־טונג.
תפוח. וגם ענן
 ב־ הצעירה צ׳יאנג,
 מ־ שנה 30 כמעט
 בת־איכ־ היא מאו,
 בשם שנולדה רים
 (ענן יון צ׳ינג לי

הפ כאשר התכלת).
 לשחקנית־במה כה

 את שינתה בשנחיי,
הכחול). (התפוח פינג ללאן שמה

ב חל ובחייה בשמותיה הסופי השינוי
הקומוניס למפלגה הצטרפה עת ,1938 שנת
 צ׳ינג צ׳יאנג השם את לעצמה ונטלה טית

 טסת־ מאו את גם פגשה אז הירוק). (הנהר
 יינאן במערות ימים באותם שהסתתר טונג,

 צ׳יאנג יריבו, מפני הרחוק, הסיני שבצפון
צ׳ק. קיי

מושבע, נהרות חובב כידוע, הוא, מאו
 בעת כחודשיים, לפני שוב שהוכיח כפי

הת הוא שלו. ההיסטורי היינג־טסה מישחה
 השלישית אשתו את גרש הירוק. בנהר אהב
 שוחים צ׳יאנג, הרביעית, ואשתו הוא ומאז

סין. של התכלת ענני תחת באושר

גרמניה
הגואלת המילה

 נאם הוא מאוד. ענייני היה הגרמני הרופא
 הציג גרמנים, רופאים של השתלמות בכנס

 ״אפילו כיצד הוכיח שיקופית, אחר שיקופית
 שוכחים אקדמאים

אזו לרחוץ לעיתים
בגו מסויימים רים
פם.״

 נסתיימה לא בכך
 ד״ר של מלחמתו

הרו קיסלינג, ותר
מר של הראשי פא

 האוניברסיטה פאת
 לשיפור בהיידלברג,

 הגופנית ההיגיינה
הגרמ הגברים בין
נים.

לכנות־ה־ גם
 היתד, לדוקטור זוג.

 הסתמך הוא יותר. הרבה מרחיקת־לכת הצעה
 לפיהן אמריקאיות. רפואיות סטטיסטיקות על

 הזכרים מכל אחוזים תשעים כמעט נימולים
הלא־יהודים. היילודים

 לנער חוסכת ״המילה קיסלינג: ד״ר טען
 היא המילה צרות. הרבה המתבגר ולצעיר

 עורלה למחלות ביותר הפעילה פעולת־המנע
 את למנוע המילה עלולה במיוחד ואשכים.

המין.״ אבר סרטן
 לא דאגתו כי בהוכיחו הדוקטור, סיים
 ״יש לנקבות: גם אלא לזכרים, רק נתונה
 מונעת. גם הזכרים אצל המילה כי לשער

ב שלהם בנות־הזוג אצל הרחם סרטן את
עתיד!״

הארץ כדור
=־ עצמך: על שמור שוטר, •

 בתערוכת גנבים ביקרו גרמניה, האנובר,
 השתתפו בו הבינלאומיים, השוטרים כנם

ה הדוכן מן נטלו שוטרים, אלפים עשרת
 מן מוזהבים! סמלי־שוטרים שני אמריקאי

ש ומדוכן ואקדח רמקול — הגרמני הדוכן
 די־ הכסף שטר את המזוייפים הכסף טרות

שם. שהיה היחיד לא־מזוייף
 אגף פסק בוושינגטון טיסות־זכר. •

רש תעופה חברת כי האזרחית התעופה
הטס את סאניטריים, מטעמים למנוע, אית
 רשאית אינה אבל יחפים, נוסעים של תם

 העונדים נוסעים־זכרים של הטסתם למנוע
באוזניהם. עגילים

צ׳ינג
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