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העולם מכל
ש בהודו-סין ויתוש פטי

 להיוד. אלד, בימים קל ג׳וב זד, אין
 גם נוכח בזאת הודו־סין. של הקיסר

שהקו אחרי ׳המחייך. הקיסר באו־דיי,
 לאי (פרט סין כל את כבש מוניזם

 הקיץ) עוד הסתם מן שייכבש פורמוזה,
ב העיקרי לשדה־הקרב הודו־סין הפכה

אסיה. על מערכה
הצר רע. בכל הוא באו־דיי של מצבו

 ממש, של סמכויות לו לתת סרבו פתים
 בוגד. אלא הוא אין ההודו־סינים ובעיני

 מגיע הוא אין אולם ואדיב׳ פיקח הוא
 הו־צ׳י־ ,הגדול יריבו של קומתו לשעור

ה אליל שהוא הברזל״, ״איש מינג׳
המון.

 כיום מנסים צרפתיים חיילים 180.000
 המונה מינג׳ של צבאו את למגר לשוא

 נוסף מדים, הלובשים חיילים 70.000
 הצרפתים. בעורף שלו הפרטיזאנים על

 הצרפתי הצבא דומה צרפתי קצין לדברי
 פלדה. בפטיש יתוש להרוג המנסה לאדם

 אחד, במקום יורד הצרפתי כשהפטיש
 אחר. במקום הווייט־מינגי היתוש מופיע

 בהודון־ הצרפתים מבזבזים ובינתיים
מקב שהם התקציב כל את כמעט סין
 תכנית במסגרת האמריקאים מידי לים

מארשאל.
 שהגיעה האמריקאים החליטו עתר,

 קודם בינה. הצרפתים את ללמד השעה
 לבאו־דיי סיכוי אין אומרים, הם בל,

 ההודו־סיניים ההמונים באהדת לזכות
 עצמאות לו לתת יש בובה. הוא עוד כל

 מדעה מרוצים אינם הצרפתים אמתית.
 לבלוע יצטרכו ברירה בלית אך זו,
 הדולארים עם יחד המרה התרופה את

כ : בשפע באים והדולארים המתוקים.
ל האמריקאים מוכנים ראשונה מפרעה
 צבאית בעזרה דולאר מליון 15 השקיע

לבאו־דיי.
 תאילנד תפולנה הודו־סין, תיפול אם
 ישירה סכנה ותאיים ומאלאיה (סיאם)

 משלה בבעיות הטרודה אינדונזיה, על
 איו לאמריקאים ).655 הזה״׳ (״העולם

 ללחום עתה מוכנים הם לסגת. לאן עוד
האחרון. הדולאר עד כמעט —

ת צ צ ד ־ המימן פ לו * ב
 הופר המימן פצצת את האופף הסוד

 פיסיקאי באבר, רוברט ד״ר ע״י עתה
 על רבתי בהתקפה שיצא אמריקאי,

הפצצה.
אי שהפצצה המלומד גילה כל קודם

 של חדש בסוג כלל משתמשת נה
 שיטה על רק מבוססת אלא אנרגיה,

 החומר — האוראניום ניצול של חדשה
מש אטום. פצצות לייצור גם המשמש

 יצטרכו פצצות־מימן לייצר שכדי מע,
 אטום. פצצות פחות לייצר האמריקאים

? הדבר כדאי האם : השאלה מתעוררת
כדאי. אינו שהדבר טוען באכר ד״ר

 להשתמש כדאי לא האטום בפצצת גם
שמ מפני הצבאיות, המטרות רוב נגד

 המשוערת. ה״תועלת״ על יעלה חירן
 מפצצת אלף פי חזקה תהיה המימן פצצת

 שיהיה מטרה ימצאו היכן — האטום
י כזה יקר דבר עליה להמטיר כדאי

 בעולם ביותר הגדולה העיר ״את
 ומן אטום, פצצות 25ב־ להשמיד אפשר
פצ שתי פצצות. 10 גם יספיקו הסתם

 לחלוטין לשתק כדי דיין אטומיות צות
 פי גדולה בפצצה התועלת מה עיר. כל

?״ אלף
ה אולם פרטית. דעה כמובן, זוהי,

האנר לעניני הראשי הנציב אמר שבוע
 הוא ש״באכר באמריקה האטומית גיה

 פחות רשמי, אשור זהו גדול״. מומחה
 הדרמתית שהצהרתו לסברה יותר, או

 היתה המימן פצצת יצור על טרומן של
בינלאומי. בלוף מעין

ת׳ נועד ד ־ תי ל ב
 העדות מכל האמריקאי הנוער לרוב

אליה המסקנה זוהי — בדת ענין אין

 בחסות שבוצע מחקר של מנהליו הגיעו
באמריקה. אי. סי. אם. הויי.

המא צעירים 2000 הקיף המחקר
 ספקות בעלי הם 757־ באלוהים, מינים

לש אחת מבקרים 47,0סס/ רק חמורים.
 קראו לא 77,1/״0 תפילה, במקומות בוע

 ״פעם־ קראוהו או התנ״ך, את מעולם
 אמרו היהודים מבין 56,1 ,/״ פעמיים״.

 לעומת התנ״ך, את מעולם קראו שלא
 מבין 31,20/0ו־ הקאתולים מבין 61,90/0

הפרוטסטנט־ם.
 הסוציאולוג קובע למדי״, ״ברור

 ״כי המחקר, את שניהל רום, מארי
 אינם בהם מתענין שהנוער הנושאים

 רחוקות לעתים אלא הדת את כוללים
 בהצלחה בעיקר הוגים הצעירים מאד...

כלכלי בטחון קאריירה, כגון חמרית,

כאו־דיי הקיסר
האחרון הדולאר עד כמעט

 כמעט חדלה הדת המשפחתי... ומצבם
 ובעל־משמעות נשגב רעיון להם לספק
לחייהם״. וכיוון טעם שיתן

י~ השיחרור סיכת
הש שוחרר ,18ה־ בן בינם, רוברט

 אף ארצות־הברית, בצבא משרותו בוע
 בינם נסתיימה. טרם שרותו תקופת כי

 כמעט של לגובה שרותו בתקופת הגיע
ומח ק״ג, 157 של ולמשקל מטרים שני
 מצאה לא הצבא של האפסנאות לקת
לו. המתאימים ונעלים מדים עוד

״ש שיחרורו, עם רטן רואה,״ ״אני
גדו לאנשים, מקום אין כבר הזה בצבא

 אייזנהואר, את זרקו תחילה באמת. לים
אותי.״ זורקים ועתה

מזונות
 יוספה הגב׳ דרשה אנג׳לס בלום
 יחייב שבית־הנזשפט ,40 בת דוטינגה,

 שלה .הקיום בהוצאות לשאת בעלה את
 שהבעל טענה היא ילדיה. עשרת ושל
 אף נוספים, ילדים ללדת ממנה דרש

 בעד הרופא חשבון את שילם ״לא כי
האחרונים״. הילדים שלושת

נביא
 בבית־הסוהר באלינגר ג׳ון האסיר

להנ הודיע בארצות־הברית איטון של
עו האסירים אחד כי בית־הסוהר הלת

שהשומ בשעה המקום. מן לברוח מד
מבית־הסוהר. ברח הדבר את חקרו רים

מזלו את תיקן
 בית בהצתת שנאשם פאדרסקי, יוסף
 שהצית הודה ניו־יורק, ליד באלבאני

 שם לו היה שתמיד מפני הבית את
הפוקר. במשחק רע מזל
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