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הראש על כוס
 מהיר־ ריקוד הוא סאלאו פאנדאנגו

ה הפיליפינים. באיי המקובל קצב
 כוס ראשה על להניח חייבת רוקדת
 ממנה שתישפך ואסור מים מלאה

 להפגין יכולה את אחת. טיפה אף
 יותר: קלה בצורה גווך גמישות את

 של גרבונים ובערב ביום לבשי
 משוחררים גמישים־עדינים, ׳׳מרסי״,

בצו ומותאמים ובירית חגורה מכל
 חידות גופך לחיטובי מושלמת רה

ביש והבלעדית המיוחדת לתפירתם
הח האופנה בצבע — השנה ראל.
 סוגים: ובשני ״רומא״ צבע דיש

 עוצרת־רכבות ״מחסום״ בסריגת
 קריסטל ובסריגת לזוג) ל״י 4,50(
ל״י). 4.50(

בבו־בי חאסיוות נעניס

בעולם
)51 מעמוד (המשך

 שנה 15 לפני עוד ששודרו שאלה־ותשובה
 המאזינים: אחד אז שאל אריוואן. בראדיו

 האמת?׳ את הרבה כל־כך אונסים ״,מדוע
עירומה׳.״ שהאמת משום ״ותשובה:

ארצות־הברית
לוחמה

פסיכולוגית
המר הביון סוכנות לגלות: מותר עכשיו

 רק מממנת אינה ארצות־הברית של כזית
שו או אנטי־אמריקאיות בארצות מהפכות

 היא מסך־הברזל. מאהרי אל סוכנים לחת
 בשיחוד פעילותה את מצמצמת לא אפילו

מאורגנים. סטודנטים
 של שכרם את י.אי.איי.0ד, משלם לאחרונה
 לטפל שמתפקידם: ופסיכיאטרים פסיכולוגים

 הסיניים. ואולי הסובייטיים במנהיגים
פסיכולוג או רופא שום כי למעשה: לא

שלפשיטיאן שדרנית
העירומה האמת

 למנהיגי עד להגיע מצליח היד, לא אמריקאי
 הם כאלה ורופאים מדענים אולם הקרמלין.

 המדינאים של סיגנון־הדיבור את שמתכננים
 עם מו״מ לנהל באים כשהם — האמריקאיים
ביותר. הגבוה בדרג אפילו הסובייטים.

 הד״ר כאשר נתגלה הדבר לקנדי. דו״ד!
 מניו־ג׳רסי, פסיכיאטרי רופא וודג׳, בריאנם

 י.אי.איי.0ה על־ידי 1961ב־ נתבקש כי גילה
 ניקיטה של פסיכולוגי״ ״פורטרט להכין

 עם לנהל קנדי לנשיא שיאפשר — כדושצ׳וב
הצלחה. בעלות שיחות הסובייטי המנהיג
 בן שמיסמך להניח מסויים יסוד לי ״יש

ני היווה ואשר אז הכנתי אשר עמוד 1700
ו קנדי על־ידי נקרא כרושצ׳וב, של תוח

 קובה של במשבר־הטילים לעזר, לו שימש
שנער רוסיות—האמריקאיות השיחות ובעת

השבוע. הרופא, אמר בווינה״״ כו
 לחקר המכון מנהל הוא )47( וודג׳ הד״ר

ה הופך אלה בימים הלאומית. ההתנהגות
 לדיפלו־ במרנז מסייע לחוקר פסיכיאטר

 טאפטס, אוניברסיטת של ציבורית סאטיה
מאסאשוסטס. שבמדינת

 הד״ר גילה משרתים״. של ״רכילות
הגי מדענים 20כ־ אלא לבדו הוא לא יודג׳:

 התכנסו כולם הדו״ח, את איתו, יחד שו,
 על־ שזומנד. מיוחדת, סודית לוועידה 1960ב־
 להכין היה ושמתפקידה סוכנות־הביון ידי

כרושצ׳וב. של הערכה
 ידועים היו שקיבלנו הנתונים כל ״כימעט

 השבוע. וידויו, את הרופא סיים מכבר,״ זד,
ה על־ידי שנקלטה המועטת ״האינפורמציה

 כקלי־ שווה היתד, לא בסודי־סודות סוכנות
פת־השום.

 רני־ לסתם במהותה, דומה, היתד, ״היא
חטרת־טעם.״ לות־משרתים,

הכוח
הגקבי

 הכוח על רק לדבר באמריקה ידעו כה עד
 וה־ המכסיקאים של החום הנוח על השחור,

 של האדום הכוח על — וקצת פורטו־ריקאים
המנושלים. האינדיאנים משכילי

 אחת: שיחרור תנועת עוד קמה עכשיו
־הנקבי. הכוח

 של חברותיו הן האשד, בכוח הדוגלות
השיח־ תנועת המתכנה חדש, פמיניסטי גוף
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