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 חדשים משתתפים שנוספו מאחר
 תנאי־ההת־ על חוזרת אני במדור,
:כתבות

 מודעה לפרסם הרוצים אלה על
 אחרי כך, לזה לקרוא אפשר (אם

 לצרף במדור, בה) מטפלת שאני
 אלה בבולים. פר׳ 500 של סכום

ב שסומנו לאנשים לכתוב הרוצים
ל צריכים אינם סידוריים, מספרים

 את לשלוח עליהם ■הסכום. את צרף
 המספר עם סגורה במעטפה המכתב

ה מעטפה בתוך הרצוי, הסידורי
 הזה, העולם הכתובת: את נושאת

 יימסרו .136 ובד. לרותי מכתבים
כתו מעבירה אינני מכתבים, רק

 מכוונים הדברים צה״ל, חנה׳ ■ בות.
אליך. גם

טו הוא ,866/244ל־ שכתבה נילי
כתובתך. את לצרף ששכחת ען

 — 878/317ל־ שכתבה אביב־,
? בבקשה כתבתו,
 פעם החוברת. בעד תודה ש.ז.

 יותר, גדול נייר על כתוב שניה
קמצן. שאתה לכולן אספר אחרת
? דעתכם מה
ב )880/328( ב לי כוז ת כ ד מ תב־י ה בכ  כ

תי בלתי־רגיל, ט חל ה ת ש שו ע ה ל פ לו מ נ
, ו נ רו מ בי ע ה . ל נו שו ל לו כ ם אי ת  ראי

ם את בעי צ ם ה אדו ב ה הו הז ם ו רי ט ע מ  ה
ם את תי מלי רו ה״ ל״ ב בי ח כו ה 1 ו

* ץ י
יJf*«t »י- p ץ י ץי1̂י 0־^3 11ר \ץ?ןר י

׳ייןע5גץ . זד«ןן jljty* •pvt* ̂ו

דגמ_1פ׳*1 ןויכפיזי^ג. זזד*.״ד*יד_ נ־ןיה יגעב״יי־ה

!£yj11iy &זיבי־* ע

 ג•יר**נ כי\י\דיוו;4 וץ<ן\- *1ליגני כ1ז1*ץו1ו ניעערי

ך.1ועy\1 1 1ץ ר

—0רטי3ז1 יחי**
 ר עי ׳י *י«י1י ן1ע\נטיג וין״־ץ, יי'יי ,

״ נסגר' אי סייגיו! ר סי־ יי ב ינייךס רייןד ץ*ני

ייג־נ־ע עברך

אחריות כלי
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 דבר הן ליליות ארוחות : שולה
 חוזרים כאשר בעיקר מאד נחמד
 הזמיני מפגישה. מרומם רוח במצב

 בתנאי כזה, לקומזיץ פעם אותי גם
ש בך ותגער תתעורר לא שאמך
לישון. תלכי
השערה חוד על
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ת שלד, היי ת ה ע ד ! על יו מו ו י קי  אנ
ה ח טו א ב הו ם ש קו ם י חד יו ל א א ש  וי

תך ם או ר א ש פ ת לקבל א מלח. א ם ה א  ו
אמרי ך: ת ״, בחיו ה ש ק ב ב צה ״ להתערב! רו

צרפת
האחרון ה*דמג■ עד

 המאוחדת. לאירופה רע שבוע זה היה
על המערבית וגרמניה צרפת בין המתיחות

 הצרפתים רוב הסיבה: לנקודת־השיא. תה
 להיות לגרמנים שאסור דעתם על עמדו

חיילים.
 שניה, סערה על האפילה הגדולה הסערה

ב בקיעים הבקיעה היא שגם פחות, גדולה
 רוב הסיבה: גרמנית־צרפתית. הידידות חומת

 שמותר דעתם על בתוקף עמדו הצרפתים
 בצבא — חיילים להיות לגרמנים בהחלט

הצרפתי.
 הבעייה דו־לאומית. סטטיסטיקה

האח הצרפתיות התבוסות עקב נתעוררה
 בני אשר רבים, גרמנים סין. בהודו רונות

 נתמלאו הצרפתי בלגיון משרתים משפחתם
ש סוציאל־דמוקראטי׳ ואירגון וזעם, דאגה

 מדהימה: בסטטיסטיקה יצא שופר להם שימש
 בלגיון־ כיום משרתים גרמנים אלף 100

 בהויו־ חונים מהם אלף 80 הצרפתי. הזרים
שם. בקרבות נהרגו מהם אלף 46ו־ סין׳

 לפרסם נחפזו במהירות, הגיבו הצרפתים
 ושלוש עשרים במאה :משלהם מכפרים

 מ־ יותר הזרים בלגיון היו לא קיומו שנות
 איש׳ אלף 30כ־ בו יש כיום איש. אלף 40

 עולה אינו בו המשרתים הגרמנים ומספר
עשרת־אלפים. על

סט יש הנויטרליים למקורות גם אולם
 עם מזדהה אינה אשר משלהם, טיסטיקה

 שרתו גרמנים אלף 20 : הצדדים שני טענות
 השנייה. מלחמת־העולם מאז הזרים, בלגיון
 3000 בהודו־סין. כיום נמצאים מך,ם 6000

 שנה מדי ללגיון מגוייסים גרמניים טירונים
ידוע. אינו ת ו ביד הא מספר בשנה.

 השלטונות להסתכן. מוכנים כולם
משתמ הם אין כי טענו הצרפתיים הצבאיים

 מתנדבים להשיג כדי כפייה׳ באמצעי שים
פר כרוזי מפיצים הם אמנם ללגיון־הזרים.

 רק למתנדבים ניתנים הכרוזים אך סומת,
בתחנת־הגיוס.
 גרמניים למתנדבים המרכזית תחנת־הגיום

 ארם אין צרפת. בשטח בשטראסבורג, נמצאת
 לגבולות מחוץ ללגיון־הזרים להתנדב יכול

 בתוד מתיצב שהוא לאחר ואפילו ; צרפת
 אשר עד — בו לחזור יכול הוא נת־הגיום,

המפ ד,אניד, על ועולה למארסיי מגיע הוא
 בצפון־ ,ד,לגיון של למרכז־האימונים ליגה

אפריקה.
מוסי הצרפתים, של אלו טענות אף על
 כי להכריז שונים גרמניים אירגונים פים
 מועברים לדבריהם, ללגיון. גיוס־כפייה קיים

צר צבאיות במכוניגת־משא גרמניים צעירים
 חו־ על שם מוחתמים לשטראסבורג, פתיות

כורחם. בעל זי־שירות
מר מתנדבים נויטרליים מקורות לדברי

 הטוב. מרצונם ללגיון־הזרים הגרמנים בית
 המזרחית׳ מגרמניה פליטים הינם מהם רבים
 בטוח ומקלט עבודה למצוא הצליחו לא אשר

 המבוקשים עבריינים, הינם אחרים במערב.
 מבית־ שנמלטו נערים או המשטרה, ידי על

הוריהם.
 תהיינה, אשר ההתנדבות סיבות תהיינה

 :משותפת תכוני׳ יש המתנדבים לכל אולם
 היטב יודעים כולם להרפתקאות. צמאים כולם

 בהודו־סין חונות יחידות־ד,לגיון מרבית כי
להסתכן. מוכנים וכולם —

 גרמניה טענה שיכנעו. לא העובדות
מ הלגיון כי הטענה היא שהופרכה אחת
ש היטלר, של לצמרת־אנשיו מקלט שמש

עונש. מכל להימלט הצליחו
 משרתים הזרים לגיון- שבשורות ספק אין
 שאין ברור אולם ם. ס. אנשי וכמה כמה
שלח היטלד, של יחידותיו בחירי :רוב הם
 שנים, תשע לפני השניה, במלחמת־העולם מו

 הזרים לגיון־ בלגיון. לשרת מכדי זקנים הינם
לשו מגייס מרץ, שופע צעיר, לדם זקוק

.25 עד 18 בני צעירים בעיקר רותיו
 על שפורסמו והמספרים, העובדות אולם

 שכנעו לא הצרפתי, הצבא שלטונות ידי
הו המערב־גרמנית העתונות הגרמנים. את

ה הצרפתים, על וגפרית אש לשפוך סיפה
התעל האחרון, הגרמני עד להלחם מוכנים

להתנדבות ביותר החשוב המניע מן מה

ס * רי  ידי יעל 1831 בשנת נוסד לגיח־הז
מלן לואי־פיליפ. ה

 המערבית בגרמניה : ללגיון הגרמני הנוער
 צבא ואין — מובטלים מיליון חצי ישנם

אותם. יקלוט אשר גרמני,

בראזיל
(ו־ב-סדניס)! תרצח דא

מ שאחר שרות־בטחון, קיים מדינה בכל
 סודות על לשמור הוא העיקריים תפקידיו

הממשלה.
מתפ שאחד עתונאים׳ קיימים מדינה בכל
 סודות את לגלות הוא העיקריים קידיהם

הממשלה.
משרתי־ד,בט כן, על שונאים, מדינה בכל

 שנאך, זוהי לרוב עורכי־העתונים. את חון
להתנפלו גורמת היא לפעמים אך שקטה.

 במרינה השבוע, עורכים. על ליליות יות
ש בעליל הוכח באמריקה, בגודלה השניה
כדאי. אינו הדבר

 נשיא וארגאס, גטוליו כלילה. יריות
 בענינים נסיון ■מלומד היה ׳71,־ד בן המדינה

משך בראזיל של דיקטטור שהיה אחרי אלה.

וארגאס גמוליו גשיא-לשעכר
לשמיים חיל־האויר, בעזרת

 למר הוא גנרלים. על־ידי הודח שנה, 15
 לשלטון, כשהוחזר גנרלים. מפני להיזהר
 הצבא, את פינק דמוקראטי, כמעט באורח
ל שהגיע עד חיל־האויר׳ את במיוחד הגדיל

 הוא אלופים. 30 מטוסים, 800 של תקן
לעצ קרא ,כידיד־הד,מונים פנים העמיד גם
 בע־ את עודד מזה חוץ העניים״. ״אבי מו

 מפעל־פלדד, שבועיים לפני חנך לי־ההון,
ל״י. מליון 55 שעלה ענקי

להת היה יכול ואוגאס בסדר. היד, הכל
 תכונה לולא נוספת. לתקופת־כהונה כונן

 ובמיוחד עתונאים. שנא הוא אחת: שלילית
 לא־ קארלוס דג, של שם בעל עתונאי שנא

 עתון של המו״ל שהיה לאקרדה, קרדה.
 בל" להיות נהג אימפרנזה, דה טריבונה בשם

הנשיא. כלפי לחלוטין תי־אדיב
ל לאקרדי׳ התקרב החודש הערבים באחד

 לפתע חיל־האויר. של רב־סרן בלוית ביתו,
 מנוסה כעורך אש. של מטר עליהם ניתך

 והשיב אקדח שלף מחסה, מיד לאקרדד, תפס ~
 הרב־סרן קלה. פציעה אחרי ניצל הוא אש.
מת.

לא ואיש יתכן התאמתה. הגכואה
איש־ נפגע לולא מדי, יותר מתרגש היה

 בחקירה פתח הוא רגש. חיל־האויר האויר.
 שוש־ אל נמנו הרוצחים כי גילה פרטית,

 בן היה המארגן וכי הנשיא, של רי־ראשו
ובעצמו. בכבודו הנשיא

מי את ריכז הצבא שיגרתי. היה ההמשך
 ארמון־ ומול לעיר, מסביב חטיבותיו טב

ב מטוסיו. בכנפי ניפנף חיל־האויר הנשיא.
 אל גנרלים כמה פנו שעבר השלישי יום

 מעשר, זה שיהיה דעתם את והביעו הנשיא
האפשרי. ובהקדם יתפטר, את מצדו מחוכם

הכ ״1 כשאמות רק תפקידי את ״אטוש
העקשן. וארגאס ריז

 יממה כעבור צדק. כמה עד ידע לא הוא
 קא־ ארמץ רצפת על מוטלת גופתו היתד.
המפואר. טאטה

אפילו ־ התאבד, ווארגאם הצבא: הודיע
 בראזיל בני רוב אולם בכתב. מעמו נפרד
 ת לעל■ לנשיא עזרו האויר אנשי כי סברו

השמימה.

הברית ארצות
ושחורות־שיער־ סטייק

 172,5 גבוה הממוצע האמריקאי הגבר
 נשים אוהב הוא קילו. 79 משקלו סנטימטר.

 ותפוחי- כדור־בסים סטייק, שחורות־שיער׳
 דוד לשאת מעוניין הוא אין מטוגנים. אדמה

 לנהל המיטיבה אשד, אלא יפה, אשד, קא
משקי־הבית. את

 160 גבוהה המוצעת האמריקאית האשד,
ש סבורה היא קילו. 66 משקלה סנטימטר
 לבריאותה, תועיל יתירה מאכילה התנודות

 היא בלתי־מגולחים. פרצופים סובלת אינה
אי אך הקריירה, על הנישואין את מעדיפה

בעלה. פקודות לכל להישמע מוכנה נה
 הרב, החומר מן קטנה דוגמה רק זוהי ■

דעת לחקר האמריקאי המכון אסף אשר
סו של דרישותיהם את למלא כדי ,לדך,קד

 וחוקרים עתונאים פסיכולוגים, ציולוגים,
האנושית. ההתנהגות של אחרים

 הרגליהם׳ על הפרטים שאלונים. אלפי
 על הושגו המוסריות ונטיותיהם מנהגיהם

 פשוט באופן לחקר־דעת־הקהל המכון ידי
 נשלחו ובעייה בעיי־ כל חקר בעת למדי.

 את שייצגו אדם, בני אלפי לכמה שאלונים
הת האמריקאית. האזכלוסיה שכבות כל

 את יפה שיקפו בקפדנות, שמויינו שובות,
כולה. האוכלוסיה של נטיותיה

האמרי נטיות חקר של עבודת־הנמלים
פור ותוצאותיה רבות, שנים נמשכה קאים
 אלמנק פוקס בקובץ־הכיס לאחרונה רק סמו

 שזיהי סבורים המכון מנהלי אולם .1954
 בעבודתם, להמשיך מתכוננים ההתחלה׳ רק

 מהותה את ולתמיד אחת להבהיר מקווים
 עשרות של המוזרה התערובת של האמיתית

 יליד־ארצות" בשם המכונה ותרבויות עמים
הברית.

הארץ ר1כד
ועברות אנשים על
ש בשבוע הסתכלו הראשונה בפעם •
ש בחייליהם לטלביזיה מבעד גנרלים עבר

 זוהי : מהם אחד דעת (מבוים). קרב ערכו
להמ בדומה המלחמה, בתולדות מהפכה

 קצינים יהיו בעתיד אבק־ד,שריפה. צאת
 לנהל גנרל יוכל בקרב, מיותרים נמוכים

 מעמדת" הטלביזיה בעזרת ממש הקרב את
ומבוצרת. בטוחה פיקוד
ב מועדון נוסד המרכזית באפריקה •
 ושח•■" לבנים לאחד שמטרתו ״זברה״, שם
 אלוף המייסד, הכריז משותף. במחנה רים

 לא בזברה׳ תירה ״אם : ■מפורסם צבאי
 השחור. או הלבן בפס תפגע אם חשוב

ייהרג.״ הוא
 הגי־ בארצות״הברית המכוניות יצור •

ש מכוניות מספר לשבוע, אלף 105ל־
 מאילת הדרך את זו בצד זו למלא יכלו

 מוטורס ג׳נרל :הראשון במקום חיפה. עד
פורד. אחריו (שברולט),

מ לאחרונה שנתפרסם וחשבון בדין •
הצ זכות יש לנשים כי נתגלה האו״ם טעם
ב מדינות 60ב־ הגברים של לזו שווה בעה

באפגניס לנשים הצבעה זכות כל אין עולם.
הונ חבש, מצריים, קולומביה, קמבודיה, טן,

ליכטנ לוב, לאוס, ירדן, עיראק, פרס, דורס,
ו סעודיה שווייץ, פרגואי, ניקרגואה, שטיין,
 שוויון יש האחרונות המדינות בשתי תימן.

הצ ת1זכ אין לגברים גם : המינים שני בין
בעה.
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