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 מקורי מוסיקלי מחזה
״אלהמברה״ באולם

 8.30ב־ ערב כל
 9.30וב־ 6.30ב־ במוצ״ש

 מנחה הצגת גם ד׳ בימי
4.30ב־

 ביתר ב״רוקוקו״, כרטיסים
 ובקופת המשרדים

״אלהמברה״

 מוסיקלית דרמה
״נחמני״ באולם

 8.30ב־ ערב כל

9.30וב־ 7ב־ במוצ״ש

 ביתר ב״רוקוקו״, כרטיסים
״נחמני״ ובקופת המשרדים

 בלבד למבוגרים
16 מגיל

!שלד המין בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
לו נזקקים שאלפים הספר למכירה ונמצא הופיע

ן המי יסודות
ת א קליין פ. ארנולד ד״ר מ

 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360מ־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכנות גלויה בצורה

בעולמנו. ואשה גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
 ת״א ,191 דיזנגוף רח׳ נרקיס, לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או

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

י ו ת שנ ב ו ת כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש. למענו העתון במשלוח עיכוב למנוע

צרפת
במערכה חדשות □,בג

 הוא, ״גורילה״ הדלת. את פתח הגורילה
 גורילה אבל שומר־ראש. צרפתי, בסלאנג

 ,10 בן ילד היד, הוא גברתן. היה לא זה
מלאך. פני בעל

 ברחוב שקטה בורגנית בדירה בפנים,
ל מתחת בדיוק פאריס, של האוניברסיטה

 מוקה הישראלי״ ״האדמיראל של דירתו
 עורכת־ של מטר,־הבחירות נמצא לימוך,

 ברובע השמאל מועמדת חלימי, גיזל הדין
פאריס. בדרום 15ה־

ה הפרקליסה הגיבורה. פרקליטת
 טיפוס היא ושופעת־המרץ, הנשית צעירה,

 לא מעולם צרפת. של המדיניים בחיים חדש
הפולי נסיונה מפלגתית. בפוליטיקה עסקה

לגמרי. אחר משטח לה בא טי
מש בת תוניסיה, ילידת יהודיה גיזל, כי
 בחינת את עברה אך הענפה, טאייב פחת

 יוצא־ מיקרה לה נזדמן כאשר המשפטים,
 אשר תוניסי, ״טרוריסט״ על להגן דופן:

צרפתיים. בחיילים ירה
ה הפרקליטה של חייה היו יום מאותו

ערב לוחמי־שיחרור על להגנה קודש יפה
 באלג׳יריה. אחרי־כן בתוניס, תחילה — יים
 בטוח. ממוות נאשמים עשרות הצילה היא
 הנשי קסמה בניצול אותה שהאשימו היו
ומושב שופטים של ליבם את להמס כדי
 כי להכחיש היה יכול לא איש אך עים,

חריף. מוח מסתתר המחייכות הפנים מאחורי
(שהתגר גיזל קיבלה כאשר הגיע השיא

 היהודי־ הסוחר הראשון, מבעלה בינתיים שה
הגיבו על ההגנה את לידיה חלימי) תוניסי

 בופאשה. ג׳מילה האגדתית, האלג׳ירית רה
נתג כאשר שם־עולם בעלת הפכה ג׳מילה

בצו בה התעללו הצרפתיים הצנחנים כי לה
 גופה אל בקבוקים תחבו אל־אנושית, רה

רוחה. את שברו שהעינויים מבלי
 הוגי־הדי־ כל נרתמו הסנסציוני במשפט

 חלימי, גיזל למאבק. צרפת של הגדולים עות
 להיאסר ושיכלה חייה, על איימו פעם שלא
 התקשרה היא לגדולה. עלתה רגע, בכל
 קרובה ידידה הפכה סארטר, ז׳אן־פול אל
למז לבסוף נישאה דה־בובאר, סימון של

 הצעיר הצרפתי הסופר סארטר, של כירו
יהודי. שאינו פו, קלוד

 של וידידתו פרקליטתו הפכה גם היא
 בגילוי תפקיד־מפתח מילאה בן־ברקה, מהדי

חטיפתו.
 אשד, הגיעה איך אחורח. לא קדימה,

 בלתי- ,פרקליטי בנים, לשלושה אס כזאת,
ה בבחירות המועמדים לשורת מפלגתית,

 שבועיים? בעוד בצרפת להיערך עומדות
 מפורסמת אישיות מול אותה העמידו איו
דה־גול? של שר־הדואר מארט, כמו

 כל בלב שהתגברה בהכרה נעוצה הסיבה
 לחזור שאי־אפשר בצרפת: השמאל מפלגות

 על הרקובה, הרביעית הרפובליקה לימי
 האומללות. ומריבותיה האפרוריים עסקניה

 מודרני, יותר להיות יש בדה־גול, ללחום כדי
דה־גול. מאנשי צעיר,, יותר מושך, יותר

 לביטול עוד מטיף בצרפת איש אין לכן
 ומצליח. מודרני שהוא הנשיאותי, המישטר
תיקו בו להכניס לתקנו, רק מציע השמאל

דמוקראטיים. נים
ה בשורה חלימי, גיזל שמכריזה כפי

 בפינות־ נאומים חוגי־בית, של אינסופית
 זה ״דה־גול ופגישות: אסיפות רחובות.

העתיד!״ אל המבט את שאו העבר!

ארצות־הברית
וביקוש הצע

ל התכוון לא מאו־טסה־טונג כי להניח יש
 התרבותית המהפכה מתוצאות אחת אבל כך•
 החוקים אחד של מחדש הוכחה היא שלו

 ההיצע חוק ביותר: הישנים הקפיטליסטיים
והביקוש.
 שלו, למהפכה ציפה לא ואיש הואיל

 לפרש מסוגלים היו אנשים פחות ועוד
ה המומחים של מחירם בשוק עלה אותה,
סין. לענייני מעטים
 ופרשנות הסברים לספק נתבקשו אלה

האמרי למשרד־החוץ לטלביזיה, לעיתונות,
בי מברית־ד,מועצות. לאורחים ואפילו קאי,
 כמובן, העלה, לשירותיהם זה ער קוש
מחיריהם. את

 הסתפק חודשים כמה לפני שעד שעה
 חקר במכון סין לענייני הממוצע המומחה
לשנה, דולאר אלף 15 של במשכורת אמריקאי

 ראש כיום חיל־הים, מפקד לשעבר *
בצרפת. הישראליות הקניות משלחת

האחרו בחודשים המחירים והוכפלו כמעט
 בקלות יכול סין לענייני טוב ופרשן נים,

לשנה. אלף 25 לקבל

המהפכה מלבני איגרת
ב ביותר המשונים מניירות־הערך אחד
 של איגרות־החוב הן האמריקאיות כספות
 ערב הוצאו אלה איגרות הצארית. רוסיה

 של בערכים שנה, 50 לפני בדיוק המהפכה,
 75 של כולל ובסך האיגרת דולאר 1000

דולאר. מיליון
 הרוסית הממשלה התנערה המהפכה אחרי

 פעם קבע חרושצ׳וב וניקיטה אחריות מכל
 לספסרים ההיסטוריה״. ״בגנזכי מקומן כי

 רוב כי אם אחרת. ויעה יש בניירות־ערך
 הדולאר 1000 איגרת של שווייה היה שנותיה

 היו הרי דולאר, משלושה־ארבעה יותר לא
מבוטלרת. לא לגמרי עליות גם לה

(ש יאלטה הסכם 1945ב־ נחתם כאשר
 המזרח בין וידידות בר־קיימא שלום הבטיח

 230ל־ האיגרות •של שערן קפץ למערב)
ה במלחמה נמס זה שיא האיגרת. דולאר
דולאר. 25ל־ המחיר את שהורידה קרה,

 העיקרי הסוכן הודיע שעבר בשבוע אולם
 השם בעל ניו־יורקי יהודי אלה, איגרות של

 החל האיגרת שער כי דווקא, מארכס קארל
האיגרת. דולאר 40ל־ הגיע שוב, עולה

ביקורו בעת קוסיגינית ג׳םםד, הסיבה:

וכנה הרימי מועמדת
מלאך בדמות גורילה

 חלקי פיצוי לאפשר ניאות הוא בלונדון.
 30 לפני שהוצאו איגרות־חוב עבור מאוד
 ל־ 1939ב־ שסופחה אסתוניה, על־ידי שנה

ברית־המועצות.

שבדיה
הלא־רצו■■□

 הארצות לאחת נחשבת שבדיה כי אם
 ההפלה בתחיקת בעולם ביותר המתקדמות

 מדי יותר שם גם מקילים אין המלאכותית,
ילדה. את להפיל הרוצה אשר, של חייה על

 פרופסורים שני באו אלה נשים לעזרת
 פורסמן האנס גוטסבורג, אוניברסיטת של

 שהוכיח מחקר פירסמו הם תובה. ואינגה
 בלתי־רצויים ילדים העובדה: את סטטיסטית

רצויים. מילדים פחות מוצלחים
 עקב הפרופסורים זוג אומללה. ילדות

 הפלה לביצוע שבקשותיהן אמהות מאה אחר
 התפתחות את שנים משך השווה נדחו,

 )אמהות מאה של ילדיהן להתפתחות ילדיהן
כלכ תנאים באותם סביבה, באותה שילדו

 מתוך ילדיהן את ילדו אך וחברתיים,, ליים
רצון.

 הרוצות־להפיל בני של אחוז 60 התוצאה:
 28ל־ בהשוואה אומללה ילדות להם היתד,

 של אחוזים 52 הרצויים. הילדים בין אחוזים
 המורים עם בצרות הסתבכו הלא־רצויים

 (בהשוואה התבגרותם לפני המשטרה או
הרצויים). בין אחוז 32ל־

 המשיכו הלא־רצויים בין אחוז 17 רק
ה בין אחוז 44 כנגד גבוהים, בלימודים

 הלא־ בין שתיים פי וגם והואיל רצויים.
הרצו מאשר צבאי משירות נידחו רצויים

 מן אחוז 20 כי העובדה הפתיעה לא יים,
 20 לגיל הגיעם לפני נישאו הלא־רצויים

בלבד). אחוז 14 האחרים: (אצל

ה העולם30 1539 הז


