בעולם
ארצות־הבו־ית
מו ת ה של ה א מ ת ל ה
אמתלה מחוכמת נפטרה השבוע ,בגיל .41
שמה היה לורלין וואלאס ,והיא היתד,
מושלת מדינת־אלאבאמה ,הגזענית שבמדינות
דרום־ארצות־הברית.
לורלין הגיעה לשילטון ב־ 16בינואר ,1967
לאחר שבעלה ,מושל אלאבאמה לשעבר,
הגיע לקץ התקופה בה יכול היה להיבחר,
על־פי חוקת מדינתו ,פעם נוספת.
היא היתד ,אשד ,שקטה ,ומעולם לא
התיימרה להיות אלא מה שהיתר : ,אמצעי,

מושלת וואלאם
״שתשתוק!״
דרך בה יוכל ג׳ורג׳ וואלאס להמשיך
להפריד בין הגזעים באלבמה — ולמשול בה,
״את המושל ! " היא הופיעה למשרדה־
כביכול ,אך ורק לעיתים מזומנות .בינואר
אשתקד ,זמן קצר לאחר שנבחרה ,הו&יער.
בבניין בית־הנבחרים של אלאבאמה ושאלה
סדרן :״תסלח לי ,איפה המושל?״
״את המושל!״ ענה הסדרן ,וכל הנוכחים
פרצו בצחוק.
גם במסע־הבחירות שלה ,שוסעו דבריה
לא פעם .לא על־ידי מתנגדיה ,אלא על־ידי
חסידי־בעלה שצרחו :״שתשתוק! נשמע סוף־
סוף את ג׳ורג׳!״
ג׳ורג׳ וואלאם היד ,ליד מיטת־הדוויי,
כשכבו חייה של לורלין חולת הסרטן .יריד
תה מכס־השלטון המדומה לא תשנה את
תוכניותיו של הגזען וואלאס :במקומה חולש
עתה על עמדת־המושל גזען אתר ,ידידו סגן-
המושל לשעבר אלברט ברוסטר ) ;(39ואילי
וואלאם עצמו בין כה עסוק ,רוב הזמן,
במסע הפרטי שלו — כמועמד הגזענים ל
כהונת הנשיא של ארצות־הברית.
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המדד על ה״וו אנ ס״
ב־ 31במארס  1966עלה על סיפון המשח
תת האמריקאית וואנס ,ליד חופי ויאט־נאם,
סגן־האדמיראל סמם .הוא פנה לקברניט,
מארקום אורליוס ארנהייטר ,והצהיר :״אדוני,
אני משחרר אותך מן הפיקוד!״
השבוע ,בוועדת־חקירד ,היושבת בוואשינג־
טון ,טען ארנהייטר :״סגן־האדמיראל פעל
בקנוניה אחת עם שלושה ׳מתמרדים מבין
הקצינים הזוטרים .שיחרור ,מן התפקיד היה,
מכל הבחינות ,תוצאה של מרד בלב־ים!״
שימוש במזלג .המרד  -אם אומנם
היה בזד — ,התחיל ברגע בו קיבל ארנהייטר
) (42את הפיקוד .הוא החל נוהג בספינת־
המלחמה ,בשעת קרב ,כמו בגן־ילדים.
מדי יום היה מכנם את פקודיו על הסיפון,
מטיף בפניהם ,דורש להם דרשות דתיות
ומדיניות .זה נקרא ״עיצוב האופי״.
טען ג׳ורג׳ צאנדו ,שבילה שבועיים על
הוואנס ,ככומר קרבי :״הקברניט לא דיווח
על מיקומה הנכון של הספינה בלב־ים,
ומיקומה לגבי יתר ספינות־הצי .הוא הביא
לוואנס משקאות חריפים ואסורים! הוא תבע
מקצינים לנאום — באופן מפתיע ,על־פי
פקודות כתובות שהניח בשעת־ארוחה מ
תחת לצלחותיהם.״
גרוע מכל :הקברניט ארנהייטר הטיל עונ
שים כספיים ,פרטיים בהחלט ,על שימוש
בלתי־נכון במזלג בשעת־אוכל ,על לבוש
רשלני ועל עבירות אחרות.
)המשך
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פרס חדש לאשה!
מ ס פ ר ה חינ ם — פעם בשבוע — שנה שלימה
כדי לרכוש את לבה של ר,אשר,־הקונה מעטירים עליה השנה היצרנים הישראליים
שפע פרסים .בין המבצעים המרובים בולט בחידושו הפרס שמעניק ״ ע ץ
הזיה״ לכל הקונה ספריי או שמפו ״רויאל" .כיון שהמדובר כאן בתכשירים
לטיפול בשיער ,יקבלו  7זוכים טיפול שבועי חינם במספרה למשך שנה תמימה.
האשד ,תקבל חפיפה וסידור תסרקת ,ובמידה וגבר יזכה — תספרת וחפיפת
ראש.
הזוכים יהיו רשאים לבחור במספרה שלהם.
מצפים להשתתפות עירנית הואיל ובתקציבה של כל אשה מהווה המספרה סעיף
חשוב וקבוע.
בין המשתתפים בתחרות ״רויאל" יוגרל פרם נוסף :חופשה של שבועיים
באירופה )כולל נסיעה ,מסים ואירוח(.
״עץ הזית״ נכנס לשטח מוצרי השערות בקיץ אשתקד עם ספריי ושמפו
״רויאל" המצטיינים בבושם הצרפתי ״אמברה״ .התגובה החיובית הרא
שונה למוצרים אלה מעודדת את המפעל להרחיב את מוצריו בשטח ד,קוסמטי.
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