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1נהדר. מפתחות מחזיק לביתכם ותקבלו
שלד! המין בחיי ולבטים בעיות סדר חסל

לו מקקים שאלפים הספר למכירה וגסכא הופיע

המין יסודות
קליין פ. ארנולד ד״ר מאת

 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360מ־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכטת גלדה מורד,

בעולמנו. ואשד, גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
 ת-א ,1 תקוה פתח דרך נרקיס, לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או

 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארוז לד יומצא הספר
חשבוננו. על המשלוח דמי

ן! הקצב להקות לחובבי
ז* הכחולים״ ״הכוכבים להקת

1 4 8 816¥ 31.11 £ $1־5 | 1־116 ¥
החדש בהרכבה הופעותיה מחדשת

*111! סולו גיטרה — אודי
[ אורגן — רולי

0 |1 בס גיטרה — רוני
 תופים — אלי
זמר — דני
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 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רח׳ תל־אביב, :והמנהלה המערכת

 בע׳׳ם, שהם משה דפוס • עולמפרם :מברקי מען • 136 ת.ד.
 • בע״מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב,

בע*מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

בשלם
)26 מעמוד (המשך
 למשמעת לסור צריכים עדיין היו גרמנים

שלהם. הקצינים

ויאם־נאם
שערו־האמח

 התנגדו, מוויאט־נאם המלחמה מתנגדי
 צורותיה. כל על זו למלחמה ומתמיד, מאז
 שלמים, היו לא המלחמה חסידי אפילו אבל

 הזאת: המלחמה מצורות אחת עם ברובם,
וויאט־נאם. צפון של הפצצות־הרווייה

 מתנגדים להרגיע ניסה ג׳ונסון הנשיא
 מסרות ורק אך מופצצות כי הבסיח אלה,

 מפציצים אין מקרה בשום וכי צבאיות
אזרחיות. מטרות

 אחרת סברו המתנגדים והרב. הכוהן
 כאשר זה היה האמת. שעת הגיעה והשבוע
רב העיתון םגן־עורך סולסבורי, האריסון
 הניו־יורק הבריח, בארצות ביותר ד,השפעה

ה על לדווח והתחיל להאנוי הגיע טיימס,
ההפצצות. של האמיתיות עובדות

 של במהימנותו ספק להטיל היה אי־אפשר
מה הצדדים. כל על המקובל סולסבורי,

אל ישנים איפה בכיבשך־סיד. לילה
 המיפקד מספרי גילו זאת בכל אלד, פים

 למשל נשים 8ו־ גברים 55 השבוע. שפורסמו
 מתחנות״ באחת חג־המולד ליל את בילו

 ווטרלו. תחנת לונדון, של הידועות הרכבת
ונעים. חמים לפחות שם

 את שבילו הגברים חמשת על מה אבל
 בעיירה ציבורי בבית־שימוש החגיגי הלילה

 את שבילו והאשה האיש נידחת? אנגלית
 הגברים שלושת עזוב; סיד בביבשן הלילה

 הבודד הגבר המשומשות; המכוניות במגרש
 החולד, והזקן קפוא סקוטי אגם גדת על

 על מגדל־אור למרגלות ישן אשר והתשוש
הים? שפת

 כללו המיפקד שגילה אחרים ממסות־לילה
שי של מכבסה אחד); (גבר הרוסה כנסיה

 14( ביממה שעות 24 הפתוחה עצמי, רות
 (איש נטושה משאית אחת); ואשד, גברים
 בגן־ציבורי העירונית התזמורת במת אחד);
 והורשה וחסרות־כל) מזדקנות אחיות (שתי
 אך לשוחח מוכן שהיה 50 בן (גבר קמלה

מנועי־קיטור). על ורק
ל מיוחדים בתי־מחסד, גם פקד המיפקד

 עובדות כמה גילה קבע, של קורת־גג חסרי
ל־ המסרבים מחסות יש נוספות: מדהימות

2>'קגא>.־

בני!״* לשלום ״לך ספלמן: חשמן
פצצות יש אחרים במחסנים גם

 נהרגו אזרחים אלפי כי היה דיווח שהוא
 רבות, וויאט־נאמיות ערים של בהפצצות

הבירה- האנוי כולל
 ובעולם באדצות־הברית שקמה הסערה

 החליט האמריקאי הסנאט אדירה. היתד,
ארב של מיוחדת משלחת בחקירה, לפתוח

 ל־ לצאת החליטה ידועי־שם כוהני־דת עה
 המשלחת: חברי (בין מופגנת בצורה האנוי
 נימוילר, מרתין הגרמני הפרוטסטנטי הכוהן

 והרב היטלר, של הראשונים ממתנגדיו ,75
פיינברג). אברהם הקנדי

 מק־ שלו, ושר־ההגנה שג׳ונסון כמובן
 כמעט וויאט־נאם מלחמת את המנהל נמארה,
 שהלעיטו הכזבים על לחפות ניסו אישית,

 גם לעזרתם ובעולם. בארצם דעת־הקהל את
 אייזנהואר ווייס הנשיא־לשעבר, המצביא בא

 כי דעתו את שהביע החולה, )76( הקשיש
 מטרות ליד גם מקום, בכל מצויים אזרחים
 להימנע אין אותן מפציצים וכאשר צבאיות,
באזרחים. מפגיעה
ה המלחמה במדיניות אחר נלהב חומן
 ביותר הנכבד הקאתולי דווקא היה קיצונית

 פראג־ ניו־יורק, של החשמן בארצות־הברית:
 עד למלחמה שקרא )77( הזקן ספלמן סיס

 של לדרישתו גמור בניגוד היה זה הסוף.
 ב־ שלום שדרש הששי, פאול האפיפיור,
ומייד. וייאט־נאם

 היתר, האחרונה המפוצצת המילה אולם
 אלה היו אחר: דבר בעל של בפיו השבוע
 פצצה חמישית, אטום פצצת שפוצצו הסינים

 שהחריבה (הפצצה קילוטונים מאות כמה של
 בכך קילוטון). 20 של היתר■ הירושימה את

 במחסנים גם כי המעוניינים לכל הזכירו
פצצות. אי־אילו מצויות שלהם

אנגליה
פקד ח״ם ■3עדו מי ה

 ימי מאז באנגליה נשתנה מה לבדוק כדי
 האנגלי הסעד משרד ערך דיקנם צ׳ארלם

ב מיוחד מיפקד האחרון חג־המולד ביום
עלובי־החיים. מיפקד לו לקרוא אפשר מינו•

 של השלישי השליש של שבאנגליה התברר
 ממדינות־ אחת שהיא בארץ העשרים, המאה
אפ עדיין בעולם, ביותר המתקדמות הסעד

 אלפי ומשולג, סגריר בליל־חורף למצוא, שר
לראשם. קורת־גג ללא ונשים אנשים

הדו מחסות יש ללינת־לילה; שיכורים קבל
 המסרבים מחסות ויש הומוסכסואלים חים

 משקל שיווי לשם אירלנד. יוצאי להלין
 בתי- שני גם באנגליה קיימים כי נתגלה
ל מיטותיהם את להציע המסרבים מחסה

אנגלים.

גרמניה
דעי□ תלמיד■□

 בריאים גרמניים שוטרים לעשרה לקח זה
 מאג־ סאם סימון את שד,בניעו עד שעתיים

מאו בשעת־לילה נתגלה הוא השיכור. גווזו
 זיגזג בקווי נוסע כשהוא בון בכבישי חרת

הדורה. וולוו במכונית מטורפים
 מאנגווזו כי היתד. הזיגזג לנסיעת הסיבה

 היה האחוריים מצמיגיה שאחד בוולוו נסע
 בפניו חסמה ניידת־ד,משטרה וכאשר תקר. לו
 את כינה לעצור, אותו ואילצה הדרך את

 אותם היכר. 1 נאציים חזירים השוטרים
 מקצועי, מתאגרף הבריח ואפילו רצח מכות
 השוטרים. לעזרת לבוא וניסה במקום שעבר
 השתלטו שהשוטרים לפני האחרון, וברגע
 האלחוט מכשיר את לנתץ הספיק עוד עליו,

הניידת. של
 ש־ אחרי דקות חמש נשיכות. ארבע

 יצא לתחנת־המשסרה, כבול, הוכנס מאנגווזו
 גילה הוא כי בן־חורין. אך שיכור, ממנה,

 והמיסמך המיוחד השגריר הוא זהותו. את
בבון. המאלאוזית הרפובליקה של

 הדיפלומט עם ההתכתשות אחרי יומיים
 פרשה ונשנתה חזרה 32ה־ בן האפריקאי

 השגרירות של נספח הצליח הפעם דומה.
 להכות רק לא אטוקי, פרנסוא הקונגואית,

 ארבעה לנשוך אפילו אלא השוטרים, את
מהם.

לגמרי. מיואש היה הגרמני משרד־החוץ
 מה אין הדיפלומטית החסינות שבגלל זה

 שגם זה אבל מאליו. מובן היה לעשות,
 יותר היה כבר כך התנהג הקונגואי אטוקי

 לפי השתלם, שנתיים לפני רק הרי מדי.
ב דיפלומטיים בנימוסים ממשלתו, בקשת

בבון. משרד־החוץ של הטקס מחלקת

 אנשינה״, ״קאנראר של קאריקטורה *
פאריס.
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