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 זו הרי עליונה, קרבית גבורה ישנה אם

 זו מאוירון, הצונח הרגלי החייל של גבורתו
 קרב לתוך ישר — בחייו הראשונה הפעם
חיי מאות כמה ביצעו השבוע מיואש. כמעט

המ הצרפתיות לעמדות מעל זה מיבצע לים
 נקודת" זאת היתד, בדיאן־ביאן־פו. נותקות,

 בתולדות ביותר המוזרים הקרבות באחד השיא
המלחמות.

 חבוש ארון־״אף׳ אלוף היה המבצר מפקד
 הקרב בשעות גם שהצליח אדום, כובע״סירה

 בושם של ניחוח ריח להפיץ ביותר החמורות
 אציל, הוא דה״קאסטרי קריסטיאן צרפתי.

 ומתרברב מוכשר מפקד מלידה, מקצועי חייל
 היה לו הצרפתי. בצבא רק הצומח הסוג מן

 לא העלילה, נפשות את בוחר מחונן מחזאי
 וו יותר. שונה אויב לו לבחור היה יכול

יל פנים בעל נמוך, גבר הוא גיאפ נגויאן
להיס גימנסיה מורה ביישני, וחיוך דותיים
 ראשי מפקד כרגע הצרפתית, ולשפה טוריה

שלה. ושר״המלחמה ויאט״מין צבא של
 גי־ ״גנרל״ מלבד סכינים. מול גאווה

למה תרומה ותורם זר בכובש הלוחם אפ,
 יודע איש אין העולמית, הקומוניסטית פכה

נמצא. שהוא במקום נמצא הוא מדוע בדיוק
ומארוקאים, גרמנים נלחמים צרפת למען

 בהודו־סין המעונינים תזרים, לגיון שכירי
■ הקילימנג׳רו. בשלגי כמו

 מה עצמם הצרפתים יודעים מכולם שחות
I מקום בכל או בדיאן־ביאן־פו, עושים הם 

מסוג הם שאין שם הנושא בהודו״סין אחד
במל להרתיח מה אין לצרפת כי לבטאו. לים

השל את להעביר יצטרכו ינצחו, אם זו. חמה
ינוצ" אם עצמאית. מקומית ממשלה לידי טון
 יסכנו הארץ, על ישתלטו הקומוניסטים חו,
ל לה. שייכות שאינן השכנות הארצות את

 העולם. חלק אותו בכל ענין שום אין צרפת
 שונאת שהיא במלחמה ממשיכה צרפת אולם

וחוסר־מוצא. פרטסיג׳ה טעמי מתוך אותה.
סו לצרפת, אסון תהיה בהודו״סין מפלה

 הוא בהודו״סין נצחון עולמית. כמעצמה פה
 מל״ נוצחה לא עוד מעולם כי בלתי״אפשרי,

 ישנה זר. צבא נגד עם של ח׳מת״השיחרור
 ארצות־ צבא כניסת נוספת: אחת דרך רק

שניה. לקוריאה הפיכתה וו, למלחמה הברית

ארצות״הברית
ה מ ח ל מ ל

(אייזנהואר), הגנרל את מעריכים ״כולנו
מסו במקרה לטפל עליו יהיה ייבחר אם אולם

״האישיות פיצול של כן  של אלה גילים !
 מצלצלות משנה, למעלה לפני סטיבנסון׳ עדלי
כנבואה. כיום

 כדי בשעתו התחברו אנשים סוגי שלושה
 שרצו אותם :הלבן בבית הגנרל את לשים
 על וסמכו טרומן של המתון לקו קץ לשים
 במלחמת שמאסו אותם ; חזק איש שיהיה אייק

 הדרך את שימצא אייק על וסמכו קוריאה
ו הגבוהים במסים שבחלו ואותם t לשלום

בהוצאות: יקצץ רפובל^אי נשיא כי האמינו
דק להן וליה יפות. ו( ריו ט מ ללוש אלת היו

 זאת בכל זו. את זו סתרו הן :אחד ליקוי
 : הכל את לספק יכולתו כמיטב אייק ניטה
 כסף, לחסוך כדי הצבא כוח את הוריד הוא

 להוסיף כדי חיל״האויר תקציב את העלה
 והוא בקוריאה, שביתת״נשק השיג הוא כוח׳

 ברית״המועצות. נגד כדורבנות דברים השמיע
 הצליח דק, חוט על למהלך דמה הכל בסך

נד היה השבוע אולם מדופלם. מקצוע כאיש
ממנו. ליפול עומד הוא כי מה

 המצב לכך גרם כיערות־עד. מוות
ה לעיל). (ראח בהודו״סין והולך המחמיר
 עם למשא״ומתן נטו מכות, ספגו צרפתים

 ב" כי בטוחים היו האמריקאים צ׳י״מין. הו
ה על השלטון את הו ישיג זה משא״ומתן

קו שלטון אולם במאוחר. או במוקדם ארץ,
 פירושו אסיה של זו אבן־פינה על מוניסטי
האמרי האיסטראטגיה של היסוד כל הריסת
כולה. הדרומית אסיה אבדן קאית׳
 להסכים יכולה אינה אמריקה כי ברור היה

ב נורמלי אדם אין אולם מעשה. באפם לכך
 צאצאי של כושר״הלחימה על עוד סומך עולם

 שליחת רק כי נסתבר ויותר יותר נפוליאון.
 יכולה בקוריאה׳ כמו ממש, אמריקאי צבא

המערב. למען חצי״האי את להציל
 ב" תעמולת״הבחירות התנקמה שעתה אלא
 מלחמת- את לחסל כדי שנבחר הוא׳ אייק.

 במלחמה להסתבך בנקל יכול אינו קוריאה,
 החייל אחרי שהרי יותר. עוד גרועח קטנה

המו בשדות־האורז להופיע עלול האמריקאי

 מלחמת" של הסכנה הסיני. החייל צפים־מים •
הרטוב. הג׳ונגל .מתוך מציצה מימנית עולם

 ניק" ריצ׳ארד סגנו, על אייק פקד השבוע
על מיד זו. אפשרות בפומבי להעלות סדן,
הקונ חברי כל : ר,שמימה נוראה צעקה תה.
 בעוד מסתיימת תקופת״כהונתם אשר גרס
הבו לפני יופיעו איך נתחלחלו. שנה׳ חצי

 למות נשלחים טובים אמריקאים כשבנים חרים
? נידחים ביערות״עד

 קשה. כה במצב נתון אייק היד, לא מעולם
 בשני בחבל לאחוז שקשה למד לפניו, כרבים
v עליו. להלך וגם — קצותיו

גרמניה
ק ר א ל טלד ק הי

 כיצד צעירים הורים מתחבטים העולם בכל
 הוא׳ ביותר הנוח הפתרון לילדיהם. לקרוא
 גיבור־ של הפרטי בשמו לבחור כלל, בדרך
 היא, דעת״הקהל לחקר הדרכים אחת היום.
 הילדים של השמות ברשימת להתבונן איפוא

חנדונה. בתקופה שנולדו
 על לעבור שוייצי עתונאי טרח מכבר לא

ל הגיע, המערבית, בגרמניה כזאת רשימה
 משום" שהיה אוולף, השם מאלפות. מסקנות

 הליל נעלם ׳1945 שנת עד מאד פופולרי מה
 חשס הרשימה לראש עלה במקומו בגרמניה.
אדנואר. הקאנצלר של הפרטי שמו קונראד׳
ה השמות שאר חיו יותר עוד אישייגי אולם

 שטות של אופנה פרחה בגרמניה עיקריים.
ליל דני מארלון, גאדי, :לגמרי חדש מסוג

כוכ לילו־יות. ומד׳יילין ריטה׳ אינגיריד, 1 דים
 של מקומם את שעח׳ לפי תפסו, הוליבוד בי

הם.ס. ומצביאי אלופי־חשריין
 ייוד לפידר יורש שגה 30 בעוד ייקום אס

היטלד, ארק קל בערך, יהיה׳ ששמו סן:

מי□ □u שירי□
 אופיר, (״שייקר,״)ישעיהו הופיע כאשר

 של הפתוחה הבמה על הפנטומימה, אמן
ה מפני נבהל לא בחיפה, נשף־הטטודנטים

 :בעליצות הכריז שעה אותה שירד גשם
ה שלושת כל בין מלא מגע נוצר ״עכשו
הקהל.״ ובין הגשם בין ביני : גורמים

ה נשף, באותו שהשתתפה אחרת אמנית
ה ערבת־הקול, השחרחורת, זמרת שנ  שו

 עמדה אומץ־לב, היא אף גילתה דמארי,
ה הקהל את שיעשעד, בגשם׳ ארוכה שעה
תימניים. בשירי־מים רטוב
היש החידונאי הגשם מן כלל סבל לא
 שישב רוזן, (״שמוליק״) שמואל ראלי
 ניהל הטכניון, של הסגורים האולמות באחד

 אמר הקטנות. לשעות־הבוקר עד חידונים
 כה מספר לי היה לא ״מעולם :בחיוך הוא
לקוחות.״ של רב

 ששיע" נשף־הסטודנטים׳ של אחר אורח
 של הגליונות גבי מעל רק הקהל את שע

 כן־אמוץ, נשמע?״) (״מד, דן עתון־הנשף,
 התבודד הכלים, אל הזמן כל במשך נחבא

 חבורת" בני בחברת בנין־הטכניון, מאחורי
 לסיבת הוא נשאל כאשר גדיים. שצלו האש,

 שואל אחד ״כל ז קצרות השיב התנהגותו,
\" לי נמאס כבר זה ?׳ נשמע ,מה אותי

 מעריב סופר בן־אמוץ׳ של למקצוע חברו
 ורביד,מרץ, הצנום כשן, רפאל בחיפה

 הפליג העתונאים, שאר את להקדים ניסה
 את לעצור התאמץ בסירת־מנוע, ללב־הים

 של עצמותיהם את שהובילה מבטח, א/ק
 דה־ הידוע״) (״הנדיב אדמונד הבארון

 קולעת תשובה קיבל ורעייתו, רוטשילד
 בומאש: .(״בומזי״) אריה האניה, מפקד מפי
?״ מונית שזאת חושב אתה ? ״מר,

ב ק״מ 3 של בגובה אחר, תחבורה בכלי
 ליוהאנסבורג׳ מנאירובי שטם אל־נול מטוס

 של המצטיין חלוצה גולדשטיין 5יוםף הגג
 יום את אפריקה בדרום הישראלית הנבחרת
.22,־ד הולדתו

שק ב ע□ נ ל ח
 צרוד האמריקאי לקומיקאי היה ביש מזל
ש דוראנטה, ג׳ימי וארך־החוטם הקול
 עליו שנפל שעה המפורסם, בחוטמו נפצע
 בטלביזיה. הופעה בעת פסנתר׳ של מכסה
 : החבושים פניו את בהעוותו ג׳ימי אמר

 — דולאר אלף 100ב" החוטם את ״ביטחתי
 מספר ימים דווקא לקרות מוכרח היה והאסון

!״ הביטוח תוקף שפקע לאחר
לבט־ הקשור משטרה קצין נשאל כאשר

ה ראש הופשטטר, אפרים הרכוש, חון
 של במטר,־הארצי בפועל הפלילית מחלקה

 מקופת שנגנב. הכסף־ אם משטרת־ישראל,
 שנמצא והנשק בירושלים העובדים של מלווה

 ידי על שם הוטמנו בכדי״חלב, יחד אתו
 היתה ״זאת נמרצות": השיב אנשי־מ״חתרת,

 במחתרת היינו כולנו גניבה. לשם גניבה רק
 ואין בכדי־חלב, נשק לשמור שיש ולמדנו

המו בשיטות השתמשו שהגנבים בכך פלא
כרות.

 עמוס אחר, לאיש־משטרה כשהוראתה
 מש" של הכללי למפקח עוזר כן־גודיון,
 ב" לידו שישב צופה ידי על טרת־ישראל,

מא אדם מצולם בה תמונה תחרות־איגרוף,
 שנוכח עד חשיבות, לה ייחס לא טלה, כיל
ש כן־גוריון, דוד אביו תמונת זוהי ׳כי

 בשדה־בוקר. הצופר,־המטייל ידי על צולם
 להראות ״תוכל : התמונה לבעל הוא אמר
הקהל.״ לכל זה את

□וקר □U תר■
 הבריטית הנסיכה בני־עמה את הפתיעה
 מלכת השניה, אליזבט של אחותה מרגרט,
לב היקרח, פרוותה את שפשטר, בריטניה,

 פחם מכרה למעמקי ירדד, בגדי־כורים, שה
 את במהותה הכריז־, אנגליה, בנוטינגהאם,

 מתוק חיד! הפחם ״אבק :המפויחים סניה
סוכר." כמו

 גילה ייפ1מם מסוג לסוכר מיוחדת חיבה
 תח, ,מארק בתל-אביב, פולין קונסול גט

 חישדיאלית השוקולדח נחשבת מדוע שנשאל
 שהיא ״מפני :הוא השיב ב^־לם. •למשובחת

פולני.״ מסוכר עשויה
 ציד תה, של מפלגתו חבר נש^ל כאשר

 עתי- ידי על וילנד, מאיר בכנסת מק״י
 שלו שבעל־חדיוח הדנה נכון אם נאים,
 תמחץ! בנימת השיב צוו־סינוי׳ נגדו הוציא

העתונות.* מתוך דק לי נודע ״זה

פהודו־סין חזריס לגיון חיילי
חקילימנג׳רו לשמי קפיצה

am תזה חווולוז

 הוא למשל, מבינה, שאינני מה
ב זה כמו מתכתבים׳ אנשים מדוע

ה של בגובהה מעונינים טורונטו
נערה.
או !ה
 הסוג סז טכתבים לקבל ■אוהבת אני
 שנתיים (״בעוד 17,5 בו צעיר לי שכתב

 כחול- צבר ),,עשרים׳ בז אהיה ומחצה
 שופע )C15/861( וכחיר־שיער עיניים

שההק הנערה כי מובטחתני חוש־הומור.
 תנועת- חניך הוא תשתעמם. לא אתו שר

ש אומר בשמינית. לומד חלוצית. נוער
 שימפנזה לא נם אולט יפהפה. אינו

 נשיא לדיות לו מאפשרות אלה תכונות
 רציני ומועמד בעלי־הקורקינטים אגודת

 יתר את ציידי־הקרקפות. מועדו! לנש.יאות
 בריאת־הגיוז, תיננית לנערה יפרט הפרטים

כמעט). (או תיכונית השכלה בעלת רשיון אגב, דרך
 טכנאי משאיר אותו, לעניו היזמה את
 נערה בידי )861/216( 20ה־ בז הרדיו

כדי אתו. להתכתב שהאות 16 19 בת
 בעל הוא: עליו מושג מעט לה שיהיה

 לא רקדו טוב, שחייו מ׳, 1.86 של נובה
קול מפרות, מוסיקה, מפורט, חובב רע.
 שיש משום־מה. מציין, הוא ותיאטרון. נוע

ולאופנוע. למכונית רשיוו־נהיגה בידו ההעזה שיא
 סלונית בחברה נמצא שהוא מפני כנראה

 בלונדי מבקש מצומצם, הנערות מספר בו
 תיכון בית־פפר בוגר 19 בו צעיר

ו נבוהה נערה עם להתכתב )861/217(
 שתסכים כד, כדי ועד נועזת נחמדה.
 את הראשון במכתבה כבר לו לשלוח

רצוי, משעממת. ולא חברותית תמונתה),
ירושלמית. שתהיה הכרתי, לא אך בקנדה חכר־מחתרת

 צעיר איש כותב קנדה, מטורונטו,
מל וחייל חבר-מחהרת שהיה ),861/218(

 כתייר, לקנדה נסע בארץ, השחרור חמת
 מכוער. אינו לדבריו שם. שעה לפי נשאר
להת רוצה הוא ם״מ. 1.65 הוא נובהו

חמו ,20—25 בת רצינית בתורה עם כתב
מתאים. נובה בעלת דה גומות־חן רק לא

עבו בכתיבת כעת עוסקת שהיא משום
בע צעירה מעונינת משפטי, נושא על דה
 נהדר) יד ווכהב גבוהזז השכלה לת

 ליבון לשם צעיר עורד־דיו עם להתכתב
 רק לא מחוננת שהיא כותבה היא בעיות.

 בנטייה אח אלא ).861/219( בנומות־הן
 דיו. עורר יתקשר ולא במקרה לכתיבה.

 22—17 בניל השכלה גבה בהוד כל יכול
זאת. לעשות . לצוד מנת על שלא

מעונ כוונות. כל ללא לשמה. בהתכתבות
 )861/220( 20ח- בשנות נשואה אשה ינת

 לא (באמת אשה או נבר, עם שלה;
עברית. הכותבים לארץ. בחוץ חשוב),

מק אני להשוויץ, רוצה• אלנני
 :השאלה ובהם' מכתבים המון בלת 

 אענה אם ? רווקה ? נשואה את האם
 ואז המיסתורין, כל את אסיר להם,

 אני לכן מכתבים. יותר אקבל לא
שותקת.
חיה ;עת

 בת שבתד הדבר טבעי — נבוכה: אט
 פני על רעותה, חברת את מעדיפה 16ה־

לדאנה. סיבה כל לד איז חברת־נערים.
משנה, יותר כלל, בדרד אורד, לא וה

 המיז לבני התענינותה את תפנה ואז
משחו כן גםהשני.
 נערה על הושבת אני מה — ש.: זיוה

 שבגילה נערים? לשלושה שנשקה 15בת-
 חולדהי כיוס רק יוהד. לחרבה נשקתי
טח? אז עשר, לארבעה פעם נשקתי
ה ל**כא! הנ
 אביד את להביו יכולה אני — נ: דוב
 אני כטח־כיט. יוהד לד להת יכול שאינו
 נערה, עם שבילוי אוהד, נם להביו יפולה

 נדולזז הוצאה הוא לקולנוע, כהליכה
 אינך בו בגיל נמצא אתה בשבילך. מרי

 מאבא׳לה. כים כסף לבקש יותר צריד
למשל? פרטיים, שעורים התן לא מדוע צחוק כלי

.1הרנ בצחוקד,. מתביישת את — הוה׳לה:
בקול לשכנים המפריע דבר ״מרי.לדעתה.

ע.־  בצחוק לחתאמו יכולה שאת סובו נו
מלאכותי, יישמע זה אולם יותר. מעודן

 יהיה צחוקד בנלל מודאגת באמת את אם
סוהטי-דמעות. לסרטים רק ללכת עליך
אחד דרקון יום בל

 של טיפוס היא הבדתך — נ: יגאל
יה־ אבידה כ' מטבורה הרומנטית הנקרה

אהד. ררקון •לפחות יום כל למענה דוג
לב: בטוב חייד דבר. לעשות איו זה ננד
 1ב'נינ במיוחד. או במקורם ■ תוזסבת היא
 בלתי לא שאתה חושבת אני עצמנו. לביו

f' דואיול שהיא העובדה מ• מרוצח t■ את 
האביר.

אד*ע על למכולת
 משד נקשים, חשויצדיס דוב — דותי!

 בקליט לדיג יהט יותד, מיושביט הזמו
 החמוד דאקזד את ילשבדי אל. מצו"*יט.

 חובי לו שחיה. מבד ל' יש זאה. בגלל
 דאית אילו בקת, שבודים. לבבות ללקט
 קל גמקט למכולת ודץ קדח טוהב אותי

נתקי.. ודאי חיית אשתו, בשביל אדבק

d £ \


