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בעולם
הארץ כדזד

מוגיזם מיגי־קו
ש ועידת־בוופשט, ייצגה מידה באיזו

הקומו התנועה את שעבר, בשבוע ננעלה
 וברז׳נייב, פודגורני האם העולמית? ניסטית

 וחוגלות, צבאים בפרהסיה שצדו אחרי
העולמי? הקומניזם את לצוד הצליחו

ביו חלקית במידה — ההפתעה למרבה
 שהשתתפו הקומוניסטיות התנועות רוב תר.

 כלשהי, חשיבות בעלות אינן — בוועידה
המת לכנס באו מעטות רק החשובות ובין

 הקומונים־ המפלגה מדיניות את לתאם יימר
כולו. בעולם ,פיון

אר 4ב־ וסאן־מרינו. גואדאדופה
 אך הקומניסטיות. המפלגות שולטות צות
 סין — האלה הקומוניסטיות מהמדינות שש

הצפו קוריאה יוגוסלביה, אלבניה, העממית,
 שיגרו לא — וקובה צפון־ויאט־נאם, נית,

.מישלחת.
מדי רקע על הוועידה מן פרשה רומניה

במרחב. ברית־ד,מועצות ניות
 הביעה המארחת, המדינה הונגריה, גם

 מוסקבה מתמיכת וגלוייה ברורה הסתייגות
יותר הרבה קשורה בודפשט אבל בערבים.

 האירי: הים חופי שעל האחרונה הפיראטית
 על־ידי נגררה קארול״ן ראדיו. האונייה

 השוכן מאן, האי שחוקי אחרי ,ספינות־גרר
 לתחנת־ איפשרו ואירלנד, אנגליה בין

̂־ר, להמשיך הזאת הפיראטית הלהיטים  ולש
 התחנות יתר סגירת לאחר אחדים, חודשים

הבריטי. הפארלמנט בפקודת העצמאיות
 של התגלמותה היו תחנותיו׳,פיראטים

 — סייעו הן האנגלו־סאכסית. ■רוח־החופש
 מהפכת־ את לחולל — מכריע באופן אולי

 לבירת- לונדון את להפוך האנגלית, הנוער
 פני את לשנות הפופ־והאופנה־החדשה,

 של מטרופולין פעם שהיה מה של המציאות
אדירה. אימפריה

 הבי־בי־סי את הכריחו גם הפיראטים
 משעממות, תוכניות ללא להיטים לשדר

 תוכניותיו את ולהתאים אחד, בגל לפחות
החדש. לנוער

 עם יחד היא, תחנות־ד,פיראטים של סגירתן
 החוקים הפעלת ועם שטרלינג הלירה פיחות

 לגבי אף המופעלים החדשים, הגזעניים
ל סמל שחומי־עור, אנגלי דרכון בעלי

שרידי־ד,אימפריה. של שקיעתה
 של ניסיונם לגבי רעות מבשרת גם היא

 המנסים וחסרי־ישע, זקנים ביורוקראטים
גל — האנגלי החדש הגל את לבלום

בודפשט ליד וברז׳נייב פודגורני
הצייד אחרי ׳

 הונגריה נשארה כן על מבוקרשט. ברוסיה
המשתתפות. בין

קומוניסטיות. מפלגות שתי יש בהודו
הופיע. אחד פלג רק

ש החשובות הקומוניסטיות התנועות מן
 באו לא — ארצותיהן על חולשות אינן
ו פינלנד צרפת, איטליה, מישלחות אלא

ילה.צ
 רבות נעדרו כן נעדרה. היפאנית המפלגה

יותר. קטנות — אחרות
 מערביים משקיפים באו עת השבוע,

 של הרברבניות הצהרותיהם את לאמד
 בוועידת־ הזדהו מפלגות 66 כי הרוסים,
 66,־שד כולם זכרו מוסקבה, עם בודפשט
 אירלאנד של הקומוניסטים את כוללות

 סאן- של גואדאלופה, האי של הצפונית,
ופורטוגאל. פאנאמה האיטי, מארינו,

 המיני־מפלגות מלבד תנועות. שלוש
 גם באו אלו, חסרות־חשיבות מדינות של

 אד־ של זו כמו קומוניסטיות מפלגות :מיני
 מתוך בודדים אלפים המונה צות־הברית,

 קאנדה של והקומוניסטים מיליון, 200
 הנעשה על נעדרי־ההשפעד, — ובריטניה

בארצותיהם.
 ובמערב במיזרח היה, ברור כן על

 על שליטתה את איבדה שרוסיה כאחד,
 הבינלאומי. הקומוניזם

 תנועות שלוש לפחות קיימות ״כיום 1
 השבוע טען בינלאומיות,״ קומוניסטיות

 סינית אחת רוסית, ״אחת בפאריס, טשקיף
לוחמת.״ פרו־קובאית והשלישית —

בריטניה
שנדם הקול
תחנת־ד,שידור של קולה נדם השבוע

 — 30,־וד 20ד,־ בני של אנגליה את המבטא
 רוצה אינו ואף מבין השילטון אין אותה

להבין.

ארצות-הברית
ת המינזר אופנ

 תיס־ הנערות עושות בישראל בקיבוצים
 קורסים ומקבלות במיני מתלבשות רוקות,

הנזי לובשות שבאמריקה במינזרים לאיפור.
בשמו לעצמן קוראות קצרות, חצאיות רות

 בשמות במקום ■האמיתיים הפרטיים, תיהן
 של ״הדרכתה״ תחת ו״עובדות״ קדושים,
אם־מינזר. עוד ולא — כללית״ ״מנהלת

 השיג, ׳60ד,־ שנות של החדש הגל כי
 ה־ הדתיים המיסדרים את גם סוף־סוף,

בארצות־הברית. בייחוד קאתוליים.
ההת ימי ניגמרו ״עכשיו נפדים. נם

 — אם־מינזר השבוע הסבירה בודדות,״
 עיתון. לכתב — מינזר מנהלת סליחה,
 של הכומר עם ויכוח מנהלות אנו ״כרגע

 לשתות לנו מותר אם הסמוכה, העייירה
 — העירה נוסעות כשאנו קוקטיילים,

מסבאות. או בתי־קפה ובאיזה
 בני־משפחותינו את במינזר מקבלות ״אנו

 שותים ״והם המנהלת, ממשיכה לביקור,״
הגברים.״ גם בחברתנו. תה

 על שקיבל למיסדר שייכות היינו ״פעם,
 נזירה הבהירה שתיקת־נצח,״ של נדר עצמו

 משתתפות ״עכשיו כתב, לאותו ניו־יודקית,
 למען בהפגנות שלנו המינזר בנות רוב

 דווקא הן ושם הכושים״ של הזכויות שיווי
 צועקות. ואפילו — מדברות

מש־ אמריקה ברחבי למחזור. חזרה
)8 בעמוד (המשך

ק־לה בהברשה נעלם
 בריאותו. על השומר הספריי - אלנט

השיער של הטבעית וגמישותו

באמת. מושלמת לתסרוקת - אלנט

 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי
 על״מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע
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הצלחה של שבועות 4
תל־אביב, ,8.30 שעה 17.3 א׳ יום ״שביט״ אתא, כפר ד׳ יום
: כרטיסים הפיס״, ״מפעל ״גת״ קרית־גת 14.3 פורים ה׳ יום
המשרדים ויתר ״עתיד״ ,8.45 שער, 15.3 ו׳ יום

״ביתנו״ חיפה
״דקל״ פרדס־חנה, 18.3 ב׳ יום אולם ירושלים, 16.3 מוצ״ש

.9.00—6.45 ״מיטשל״,
״צליל צפת, 19.3 ג׳ יום בן־נאים כרטיסים

הרחב. לקהל מיועדות ההצנות ^
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