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 את לא מיוחדת. ייעוץ מחלקת לנו יש
 הן אם אבל לך, לפתור נוכל הבעיות כל

 אל לגו, כתבי צבעים, בתיאום קשורות
 חיפה, 668 ת.ד. תל־אביב, 507 ת.ד.

 תבקר היא שלנו. המומחית את והזמיני
 התחייבות, או תשלום כל ללא בביתך,
בעצה. אותך ותדריך
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כריכות
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״ה חוברות את שמסרו הקוראים

 מתבקשים לכריכה, הזה״ עולם
 המערכת, במשרדי ולקבלן לבוא

 תל־אביב, א׳) (קומה 12 קרליבך
ה ושישי חמישי רביעי׳ בימים
 בבוקר עשר השעות בין שבוע׳
אחר־הצהרים. ושלוש

ה ל ה נ ה ה

 קיבלת
 חשבונך,

 פרט נא
בהקדם. אותו

בשלם
בריטניה

מלאה ה־א המליאה
 בית־ בעולם, אם־הפרלמנסים נתן השבוע
צרי כיצד לדוגמה שעור הבריטי, הנבחרים

ב שהפקידו בפקדון לנהוג נבחרים כים
 וחברי שהעיתונות אחר הבוחרים. ידיהם

הפרל עבודת אין כי התלוננו הפרלמנט
 שתי להוסיף הוחלט מספיק, יעילה מנט

 אחת, כל שעות חמש של מליאה, ישיבות
הפרלמנטרי. העבודה לשבוע

 הם בכך. הסתפקו לא וסטמינטטר״, אנשי
 לא המליאה כי ייתכן שלא גם החליטו

 הפרלמנט בישיבות כאשר מלאה. תהיה
 מועט, חברים מספר רק נוכח הנוספות

הפרלמנ במסורת הבריטים הח״כים נזכרו
 שנקבעה תקנה מחדש הפעילו שלהם, טרית

 יהיה מעתה שנה. 300 לפני כבר בלונדון
 40 לפחות — קוורום ישיבה לכל דרוש

נוכחים. חברים
 ישרא־ שכנסת אחר שבוע בדיוק זה היה

ב הצעירים הפרלמנטים אחד בירושלים,
 אורי ח״כ של הצעתו את דחה עולם,
 נוכחים להיות הח״כים את לחייב אבנרי

המליאה. בישיבות

 בעבר שהורשו נכים, של ואפילו עיתונאים,
מקום. בכל לחנות
 נשארו פקקי־התנועה .עזר. לא זה אבל

 ב־ גם לפגוע לינדסיי החליט ואז פקוקים.
 את הממלאים האו״ם, ליד הזרים שגרירים
 רגילים הם אותן במכוניותיהם, ניו־יורק
דעתם. על העולה מקום בכל להחנות

 ממקומות־ נגררו שעבר השבוע באמצע
 של מכוניותיהם שלהן המקריים החנייה
 סוריה, תורכיה, ברית־המועצות, שגרירי

ומאוריטניה. גאנה אקווארדור,
 הפגיעה על מרה זעקה הקימו השגרירים

 ג׳יימם הסעודית, ערב ושגריר בחסינותם,
 תוקפנית ״פעולה המיבצע את כינה בארודי,

 החליטו יחד כולם גדולה״. מעצמה של
בדבר. ולדון להתכנס

 לפגישה מיהר כך כל האיטלקי השגריר
 לניו־ הגיעו חדשים זמנים כי ששכח הזו,

 כדרכו, מכוניתו, את החנה הוא יורק.
 הפגישה, מן וכשחזר לחנייה, אסור במקום

 כי גילה בוושינגטון, להתלונן הוחלט בה
לעיר. מחוץ אל נגררה ־ מכוניתו גם

הברית ארצות
מרתיעים מימצאים

צדפת
האישית האחריות אובנת

פאריסאי, אמן־אופנה הוא אטטרל ז׳אק
הנוע הערב ובשמלות במחצאיות שנודע

אינן שלו הלקוחות וכאשר שלו. זות
 יש המחשוף מגודל מרוצות

מוכן. פתחון־פה מיד לו
אי השדיים יושבים ״אצלי

לשבת!״ צריכים שהם פה
 כזאת בצורה שגבר אחר

 על פרס, קיסרית פארה על
 טיי־ ליז על כריסטי, ולי;ג

 החליט ב״ב, על ואפילו לור
ל השעה הגיעה כי השבוע

 גם שוב. הפה את פתוח
 מאומה. כיסה לא הוא הפעם

 מפלגה הקמת על הודיע הוא
 בבחירות שתשתתף חדשה,

 חוושי־ם) ובעוד הקרובות
 הצרפתית. הלאומית לאסיפה

 ״המרכז־ מפלגת זאת תהיה
הקיצוני״.
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 שהקמת מאד ייתכן יים!"
 אלא אינה החדשה המפלגה

 ר,אופ־ של פרסומת תעלול
 מועמד והשכל־ הכשרתו שלפי נאי,

 הוא מוסמך. מהנדס הוא תו
המפ סמל את להציג מיהר

 בצבעי הרכזיים עיגולים ארבעה החדשה: לגה
 החדש הסמל אבל לבן. צהוב, אדום, שחור,

מדוגמניותיו. אחת למותן צמוד היה
 המדינית בהצהרה כבר הוכיח זאת בכל

 רעיונות כמה לו יש כי שלו הראשונה
 לנו ״נמאס הוא: הסביר רעים. לא לגמרי
 לנו יש רבות שנים זה הפה. את לסתום

מר המקצועיים שד,מדינאים ההרגשה את
 שנהיה השעה הגיעה קרניים. לנו כיבים

לגורלנו!״ אדונים
 אדון להיות באמת יוכל שהאזרח וכדי
 מהפכנית, הצעה אסטרל הציע לגורלו,
ב במיוחד שימושית להיות יכולה שהיתר,
 ממשלה, ירכיב הוא כאשר ישראל: מדינת

כס מבחינה אישית, אחראי שר כל יהיה
משרדו. כשלונות כל על פית,

 אל־אס־די כמו טוב דבר לבזבז משוגע ״מי
 בלוס־ צעיר הודיע מין?״ כמו חסר־ערך דבר על

ההוד אחת זאת היתד, שלו. לרופא אנג׳לם
 רופאים ששמעו הרבות הבלתי־צפויות עות

 שבעים על שערכו מיוחד במחקר קליפורניים
אל־אס־די. מוכי

ש ייתכן כי אם הרופאים: של מסקנתם

הקיצוני״ ״המרכז סמל סט,׳ א
הפה! את לסתום לנו ״נמאס

 חיובית השפעה לסם יש מעטים במקרים
 על־פי־ ,לצפות יש האדם, מוח על כלשה,יא

 שליליות ובעיקר שליליות. לתוצאות רוב,
אל־אס־די. נטילת של הלווי תוצאות הן

 האל-אס- משתמשי מכונית. עם מיזוג
 פחדים, כללי, בלבול רדופי־הזיות, הם די

 לאשפוז זקוקים מהם רבים רצון־התאבדות.
 הבאות ורגשיות גופניות מחלות עקב ממושך

בסם. השימוש מן
אל־אס־ מסוממי של סיפורי־מקרים כמה

די:
 יהרוג לא אם כי שהשתכנע האיש •

 היה הוא ימות. בעצמו שהוא סופו מישהו
ב שעות 24 בלתי־פוסקת, להשגחה נתון

רבים. ימים משך יממה,

המאוחדזת האומות
תוקפגית פעולה

 ושיצא לו קורה מה הבין שלא הצעיר •
 התנו־ עם ״להתמזג״ החליט בה לאוטוסטרדה,

 שנסעה מכונית עם זה, במקום התמזג, עה׳
לשעה• קילומטר 90 של במהירות

הח לינדסיי, ג׳והן ניו־יורק, העיר ראש
 פקקי בעיית את ולתמיד אחת לחסל ליט

 לשם בעולם. ביותר הגדולה בעיר התנועה
 הרחובות את לפנות כל קודם החליט כך
מו שאינם במקומות החונות המכוניות מן

לחנייה. תרים
 ומכוניות־הגרר הצו, את הוציא רק הוא

 למקומות־ריכוז לגרור החלו המשטרה של
ושל רופאים של מכוניות לעיר מחוץ

 של מקומו על עומדים בתי־הפרלמנט *
 עד המלך מושב שהיה וסטמינסטר, ארמון

 1834 בשנת באש עלה השמיני, הנרי ימי
 ממראו־ אחד שנים. שש תון מחדש ונבנה

 הביג־ ,הארמון שעון הוא המפורסמים תיו
ל הנישא מגדל בראשות המתנוסס בן,

מטרים. 96 של גובה

עבו את מבצע שהוא שחשב הפקיד
 כאשר העבודה מן פוטר אך כדרוש, דתו

 שהוא למה לב שם לא בכלל שהוא התברר
עושה.

 החדש תפקידה כי שהחליטה הצעירה •
אד עלי ושלום ״אושר להביא הוא בחיים
 שידי־ עד לחלוטין עצמה את הזניחה מות״,

ולהלבישה. להזינה נאלצו דיה

 מנת־ה־ את לשפר שהחליטה האם •
 בעזרת וחצי, השנה בת בתה, של מישכל

אל-אם־די. של יומיות מנות

 הוא במחקר ביותר המרתיע המימצא אך
 הוכיח, זד, נסיון במעבדה. שבוצע הנסיון

 אל־ גורם לחיות־הנסיון כי ספק, לכל מעל
 הדבר כך כי מאד, וייתכן במוח■ נזק אס־די

בבני־אדם. גם
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