
בניו־יורק. בעיקר הפועלת האשה, של רור
 ו־ גיזעניות, הן אמריקה למיס ״הבחירות
 מטומטמת של משפיל סמל היא מלכת־היופי
 התנועה הכריזה וענקית־שדיים,״ חסרת־שכל

השבוע. מיוחד, במינשר
החב טענות בין לפח־אשפה. חזיות

 ב־ לבחור התחילו שמאז הנקבי: בכוח רות
מעו נבחרה לא ,1921 בשנת אמריקה, מיס
כוסית. לם

 כחולת־עיניים הניבחרת היתר, השנה גם
אי ממדינת )18( פורד אן ג׳ודית ובלונדית:

ה חברות כיצד כשראתה שהחווירה, לינוי,
 — ענקי לפח־אשפה משליכות הנקבי כוח

ה הריסים את — החירות״ ״פח המכונה
 ״אביזרי ויתר המחוכים החזיות, מלאכותיים,

המפגינות. שהגדירו כפי הנשי,״ ד,שיעבוד
מנהי את לראיין עיתונאים ביקשו כאשר

 ״הרי בסירוב: נתקלו הם הנקבי, הכוח גות
 יש מה ״אז הלוחמות, אמרו גברים,״ אלה

איתם?״ לדבר בכלל

ימינה תזוזה
 מציבור־ מאוד נכבד חלק כרגע קיים

 בתור בוחר היה אשר האמריקאי, הבוחרים
 הגזעני המועמד את היה, יכול לו נשיא.
 רציניים סיכויים וישנם — ואלאס ג׳ורג׳

שריצ׳ארד לכך יגרום אשר הוא זד, שציבור

ניר,פון מועמד־לניצחון
הדמוקראטים בזכות

אמריקה, של הבא הנשיא יהיה ניכסון
ב נימנה, שציבור־ד,גזענים משום מדוע?

 דרום־ארצות־ תושבי עם המכריע, רובו
 — הדמוקראטית במפלגה החברים הברית

ה סגן־הנשיא את שלה כמועמד שהעמידה
המפריי. הוברט הנוכחי, חיוור

 זו מועמדות ץ ברחובות מלחמה
 חברי־המפלגה של רובם את ממילא הרחיקה

 בקץ שדגלו אלה המתקדמים. הדמוקראטיים
 של ובמדיניות למלחמת־וייאט־נאם המהיר

 כיום, מדברים הכושי המרד כלפי מתינות
ברחובות״. ״מלחמה על בגלוי,
המפריי. בעד שיצביעו לצפות אין

 מפולג, המפלגה של הימין גם שני, מצד
 בשל בלתי־אמריקאי״, ״איש בהמפריי רואה

בג׳ונסון. הבלתי־מסוייגת תמיכתו
 מישאל־מוקדם נערך כאשר כך, משום

 זכות־ד,בחירה בעלי בין אמריקה, ברחבי
מדהימות: התוצאות היו הרשומים,
 הבוחרים מן אחוז 50 הצביעו בדרום

 ה־ ואלאם בעד מיקצועיים איגודים חברי
 שאינם הבוחרים מן אחוז 35 עשו כן גזען;

חברי־איגודים.
 אחוז 29 רק בדרום, הצביעו, זאת לעומת

מסור באופן הדמוקראטיים ,מחברי־ר,איגודים
 שאינם מאלה אחוז 26 ורק המפריי; בעד תי,

חברי־איגודים.
המאוגדים, מקולות אחוז 16 קיבל ניכסון

באיגוד. מאוגדים הבלתי הבוחרים מקולות 33
נחמת־ רפוכליקאי. הבא: הנשיא

 ובמרכז בצפון למצוא הדמוקראטים יכלו מה
 אחוז 12 רק ואלאס קיבל שם ארצות־הברית.

 מקולות אחוז 10 חברי־האיגודים, מקולות
הבלתי־מאוגדים.

 בעובדה בהתחשב פאנטאסטי, אחוז זהו
מאורגן. עורף אין שלואלאס

 אחוז 43 רק המפריי קיבל בצפון גם
 מן אחוז 33 המיקצועיים, האיגודים מחברי

 הרפוב־׳ שיריבו בעוד — הבלתי־מאוגדים
 51ו־ המאוגדים, מן אחוז 36 קיבל ליקאי
הבלתי־מאוגדים. מן אחוז

 הנשיא זה: מסקר המתבקשת המסקנה
 רפובליקאי, יהיה ארצות־הברית של הבא

לדמוקראטים. הודות שייבחר

 קל גלוח ומבטיח השיער את מרכך לעור, נעים
ומהנה. מהיר

ט מ ו ל פ י המוצרים ד
 לשנוי שהביאו לגבר

 הגלוח בשיטות מהפכני
בישראל.

מטעםדיפלומט! לזקן תן

 בישראל בלעדית הפצה
 בע״מ והפצה שווק שאם

55572 טל. ירושלים .521414 טל. חיפה .621160 טל. תל-אביב

ט ס לי ב די
 במקום שזכה הגלוח סכין את לכם הגיש אשר

נוסף: איכות מוצר עתה מגיש בישראל, ראשון

מבושת דד* גדות קצו

 מאת * הימים ששת מלחמת של היסטוריה * הופיע
 אלופי כל עם ושיחות קפדני מחקר על מבוסס * חשביה אריה
 וערבים יהודים אזרחים וכן וחיילים, קצינים עם כמעט, צה״ל

 ׳עמ 32 כולל * הנצחון ספרי שבכל והמרתק המהימן המקיף, *
 * בקרב״ ל״נכתב ספר־תאום ל״י 8.90 רק * צילומים

 70 * עצמם הלוחמים בידי כתוב הימים ששת מלחמת ספר
* צילומים עמ׳ 64 סיפורי־חיילים, ל״י. 8.90 עכשיו, הוא, אף .

ניו לחלוטין* קשקשים מחסל פירניןפיי
 האס־ כל על העולה הפינלנדי הפלא תכשיר

 בישראל להשיג עתה — המקובלים עצים
 בלבד ל״י 5.40 עתה המחיר

961100 טלפון קליאו, מעבדות :המפיצים

שק גדול מבחר

שעונים
 לבן ומזהב מזהב

 30״/״—50״/״ בהנחה
מהיבואן ישר

תל־אביב ,34 העליה רחוב

הריון לאשה ב
 — ביותר חנאח המתנה

של ספרו
אשרמן יוסף פרופסור

אמהות״ ״לקראת
חנויות״הספרים בכל להשיג

162053 הזה העולם


