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 הג׳רסי אופנת של הגדולה ההתפתחות

 היא בארץ אצלנו וגם כולו בעולם
ה חדישות מכונות שנבנו מכך תוצאה

ב עשירים בדים של ייצור מאפשרות
 מג׳ר־ היום־יום חליפת שכיום כך יותר.

והערב אחר־הצהריים שמלת ן5ו סי

 של הסט. שם הוא״פיתד׳י
מ המורכב ג׳רקולי,

 חום־ בצבע דו־צדדי, וממעיל שמלה
מצוללים. בפסים הביצה, וקליפת קפח

 את ויותר יותר רבד, במידה מעסיקות
העילית• החייטות

 גוזניות הרב המיוחדות, התכונות
 בארץ גם העלו הבדים, של והדוגמות

לגר׳סי גבוהה. לרמה הג׳רסי ייצור את

הדוג־ היא דו״, משבצות
 שלושה בת יום־יום חליפת של מה

במיוחד. מעניינת מסגרת עם חלקים

 ותיירים בעולם טוב שם כיום הישראלי
 כמה בארץ, שהותם בעת קונים, רבים

ג׳רסי. מערכות
 אופנה יצירת ובכל בד בכל כמו
 נוצרים ותמיד קדימה ההתפתחות צועדת

חדשות. ודוגמאות חדשים בדים

 שלל השנה מביאה ג׳רקולי חברת
 האופנה למגמת בהתאם ודוגמות בדים

 על־ידי מוכתבת שהיא כפי החדשה
 עם הדוק קשר מתוך העילית. החייטות

מעוד בעולם הגדולים האופנה מרכזי
 אחר למלא ומסוגלת לגמרי ג׳רקולי כנת
ב הלקוחות ודרישות גבירותינו רצון
יחד. גם לארץ חוץ

 גזירה מעולה, איכות מדגישה ג׳רקולי
 דואגת במחירים גם מעולה. ועיבוד טובה

כולה. בארץ אחיד למחיר ג׳רקולי

פסים שמלת

ה קו מתגבש העונה, באמצע עתה,
 המקובל הצבעים וצרוף האהוב אופנה
 לכל כפרקטי במיוחד עצמו הוכיח השנה
 מביאה ג׳רקולי הדו־צדדי. המעיל מטרה

 ובטנת מעיל עם רבת־רושם שמלת־פסים
 השמלה. כארג הארג מאותו היא המעיל
 בארץ רב רושם השאירה זאת דוגמה

הז כל הולמת היא כי ובחוץ־לארץ,
דמנות.

 על״ נוצרו בארדו׳׳, בריג׳יט ״משבצות
שלושה של כחליפה ג׳רקולי חברת ידי

- ן ! ( - } *  שלושה בת זוגסח היא *
 אחר חליפת של חלקים

 מסגרת עם כהה, כחול בצבע הצהריים
השנה. המבוקשות מהדוגמות כאת. לבנה

 חליפת והיא יפה צבעים בצרוף חלקים
 חליפה גזרה. לכל בגד אמיתית, יום־יום

 באביב מאוחר עד ללבוש ניתנת זאת
 התלהבות את האופנה בתצוגות ועוררה

בהצ נמכרה גם זאת מערכת הגברות.
הצפון. ולארצות לאנגליה לחה

חלקים שלושה

 ג׳רקולי מביא ולערב ד,צד,דיים לאחר
 מסגרת עם חלקים שלושה של חליפה

 רושם היוצרת לבן, עם כהה שבכחול
 זהה במידה אלגנטית חליפה ׳מקסים.

 נראית מעיל בלי וחום. בשחור היא
 ימצא ועיבודה ערב כשמלת זאת חליפה

גברת. כל בעיני חן
 אי־אפשר אותן האחרות, בדוגמות גם

לר אפשר מקום, מחוסר כאן להראות
 ג׳ר־ של הגדולה ההתקדמות את אות
 עבודה שיטות חדשים, ברעיונות קולי

 במכירות גם מוכחת זאת הצלחה ובדים.
ג׳רקולי. של הישיר ביצוא וגם לתיירים

צימס פרסום

העם
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לשי המקשיבים המעטים ישראל אזרחי
 הלונדוני ד,בי.בי.סי. של העבריים דורים

 מפורטת גירסה לשמוע השבוע הופתעו
שלו מזה ד,ממלאה הביש״׳ ״עסק על ביותר

 מבלי — ישראל עתוני את חודשים שה
המדובר. במה יודע הרגיל שהאזרח

 הפך בהתפטרות, בן־גוריון דויד איים מאז
 חקר לא כה עד עולמית. ידיעה עסק־הביש

 ברצינות, הענין את חשוב זר עתון שום
 כמספר היה בעולם השונות הגירסות ומספר

הצטמ האחרונים בשבועיים אולם הכותבים.
 החלה אחת מסויימת גירסה המעגל. צם

בעולם. הרציניים בעתונים מהלכים לה קונה
האמ שבועוני־החדשות וניוס-וויק, טייס

 פיר־ ,ד,עולם פינות לכל החודרים ריקאיים
 פיקאנ־ פרטים בתוספת עשו, כן אותה. סמו

 אכם־ דיילי הבריטי יומון־ד,מיליונים טיים,
 היהודי השבועון כרנניקל, וג׳ואיש פרס,

 צרפת, בעתוני החשוב לה־מונד, המכובד.
 הקאהירי, המצוייר השבועון סאעה, ואזזר

כולם. את הקדימו
 נתגלתה זה, במצב הילדותיות. גבול

 גיחוכה. בכל הישראלית הצנזורה עמדת
 גירסה הישראלי האזרח מידיעת מנעה היא

 ישראל ממשלת בעולם. קורא לכל הידועה
 ל־ אחריות לקבל יכולה ואינה צריכה אינה

/ זו. גירסה '
 ממשלת ילדותיות. עם הגובל נימוק זהו

 גירסה כל רשמית להכחיש יכולה ישראל
 אך המדינה. באינטרס כפוגעת לה הנראית

 העתונים גדולי של דבריהם העלמת עצם
 ההפוך:! הרושם את בהכרח יוצרת בעולם
כהודאה. שתיקה

 שונה דעה שוררת והולכים גדלים בחוגים
הכ הצנזורה׳ של עמדתה סיבת על לגמרי
 באה לא היא ולסגנו. לשר־ד,בטחון פופה

 אלא חוץ, כלפי המדינה אינטרס על לשמור
הפרשה. על ידיעה האזרח מן למנוע

האטום
!□ טו א מ טי ד או

 הגה את בידיהם המחזיקים המעטים
 אולטימא־ על־ידי השבוע הזדעזעו המדינה,

 של הודעת־ד,סחיטה זאת היתד, לא טום.
יותר. רציני מיסמך אלא ראש־הממשלה,

 ממשלת העבירה האחרון הרביעי ביום
 הודעה ממשלת־ישראל לידי ארצות־הברית

 הסוג מן גלוי׳ אולטימאטום אלא היתד, שלא
 יינתן לא אם מדינות: בין ביותר הנדיר

 הנעשה על ומידי מלא פיקוח לאמריקאים
 ארצות־ תפסיק — דימונה ליד בעיר־האטום

במדינת־ישראל. תמיכתה את מיד הברית
 זה היה בהלה. פשטה ישראל בממשלת

 מפי אי־פעם שהושמע ביותר הקיצוני האיום
 האיום את כלל הוא וואשינגטון. ממשלת

 אף ואולי ההלוואות, המענקים, כל בהפסקת
למגבית. התרומות על מס־הכנסד, הטלת

 יתכן זה? קיצוני בקו אמריקה אחזה מדוע
 סכנה צפוייה כי ברצינות חוששת היא כי

 אך מעיר־האטום. העולם לשלום ממש של
 טכסיסי־ההס־ על מרוגזת היא כי גם יתכן
באמון. כמעילה לה שנראו ביג׳י, של וואד,

א לממשלת זכות אין יתהלל... אל
 כאוות־ לעשות ישראל על לאסור מריקה
 מדינה כאשר אולם האטומי. בשטח נפשה

לצור אחרת, למדינה מליונים מאות מעניקה
 כל על פיקוח לדרוש יכולה היא פיתוח, כי

 ישראל, ממשלת ראש לדברי הפיתוח. ענפי
 פיתוח למטרות משמשת בנגב עיר־האטום

כמפתה. אטומאי יתהלל אל הלקח: בלבד.
הרא התגובה ישראל? תגובת תהיה מד,
 טישטוש: של מאמץ כרגיל, היתד״ שונה
 לפחות או לשתוק, נתבקשו ישראל עתוני

הפ של האולטימאטיבי האופי את להעלים
 עצמה, התשובה לגבי האמריקאית. נייה
 אחד דבר רק עצות. משרד־החוץ אבד

 בשום יכולה אינה ישראל ממשלת ברור:
הנדרש. לפיקוח להסכים פנים

שת א״כמן פר
ה ש ת הבו א ה ל ה ש א ב

 אייכמן, משפט של העיקרית ״הסנסציה
 שתחשמל ידיעה להיות עלולה הבאה, בשנה

ה: העולם. ואת גרמניה את מ  לדברי תו
 נשא האישי, ידידו גלובקה הנם היה אייכמן

 השיטתית להשמדתם אישית באחריות עימו
אירופה.״ יהודי של

 לפני ),1206( הזה העולם פוצץ כאשר
המתי גברה זה, בינלאומי סקופ חודשיים,

ציפו הכל הגרמנית. הממשלה בחוגי חות

̂  שתס־ ממשלת־ישראל, של רשמית להכחשה
̂  נגד בצעדים לנקוט הצורך מן בון את טור

 של סרס השמעון הוא גלובקה כי גלובקה.
(״הז קונראד של הראשי עוזרו — גרמניה

שנה. 85 השבוע ימלאו לו אדנואר, קן״)
 היא בכך הכחישה. לא ממשלת־ישראל

 אומנם אייכמן כי רשמית למעשה, אישרה,
 לשעבר גלובקה, נגד קטלנית עדות מסר

 פקיד המתועבים, נירנברג חוקי ממנסחי
השלישי. הרייך של במשרד־הפנים בכיר
הש טען היחידה. העדות זאת היתד, לא
 הגסטאפו : לשעבר בכיר נאצי מנהיג בוע
 יוון, יהודי של רב מספר לשחרר מוכן היה

זאת. מנע גלובקה זרה. מהתערבות כתוצאה
 המסקנות: את בון ממשלת הסיקה השבוע

מש מנהל גלובקה, הנס מזכיר־ד,מדינה נגד
רש חקירה נפתחה ,ראש־ד,ממשלה של רדו
המדינה. פרקליט מטעם מית

אפראסיה
ה מ לו ה ה מ ק נ ל ב ז ק ב

 את יביא אפריקה עמי עם יחסינו ״הידוק
 בן־גוריון דויד הבטיח הערבים!״ עם השלום

אח הדברים את ניסחו חסידיו חודש. לפני
מת אנחנו גדולה. תנועת־איגוף ״זוהי רת:

 זו ובצורה הערבי, העולם בעורף בצרים
החרם!״ טבעת את נפרוץ

שטות. זאת היתד. כי רשמית הוכח השבוע
ובמד בכסף תקנה לא ישראל כי הוכח כן

 השחורה, אפריקה מדינות לב את ריכים
הקולוניאליזם. עם פעולה שיתוף תוך

 אשר בדאר־אל־בידה שחורה. רשימה
 במארוקו) קזבלנקה (היא מאראקש במדינת
אפ גדולי חמשת של ועידת־פיסגה התכנסה

 ונשיאי מאראקש מלך הניטראליסטית: ריקה
 שיתוף־ היעד: ומאלי. גיניאה גאנה, רע״ם,
ה נגד במשותף לעמוד כדי ביניהם, פעולה
 קוזיז־ של גוש הקמת של ד,ממאירה סכנה

 ארצות־ צרפת, שכירי שחורים, לינגים
ביבשת. רוב שיהוו ובלגיה, בריטניה הברית,

 הלירות היו זו, חיונית למטרה בהשוואה
 גמאל מישני. שיקול ישראל של הזעומות

 * בעמדה הסכמתו את התנה אל־נאצר עבד
 היססו. ומאלי גאנה אנשי אנטי־ישראלית.

 הציג כאשר להתנגד יכלו לא הם גם אולם
 של ארוכה רשימה הערבי השליט להם

 האימפריאליזם. בשרות ישראליים מעשים
 הבריטי־צרפתי- שיתוף־הפעולה השאר: בין

 ישראל תמיכת סואץ, על בהתקפה ישראלי
 הצבעות לומומבה, נגד קאסאבובו בנשיא
ול האלג׳ירית מלחמת־השיחרור נגד ישראל

באפריקה. הצרפתי האטומי הפיצוץ מען
 על השחורים הנשיאים עמדו זאת בכל
 קיום נגד עמדה לנקוט סירבו הם שלהם:
 המדיניות את לגנות הסכימו אך ישראל,

ישראל. ממשלת של
 החלטות מוקיעה...״ ״הוועידה

 יכולות ישראל מדיניות נגד קזבלנקה ועידת
 שיתוף־פעולה לכל למצע־מינימום להיחשב

עיקרם: אפריקה. ועמי ישראל בין עתידי
 והערבים, ישראל בין לשלום דרישה •
 בישראל. רק תלוי הדבר כי רמז תוך

 לסכנה תשומת״הלב את מפנה ״הוועידה
ב ולבטחון לשלום בעיית־פלסטין שמהווה

 תשומת־ את היא מסיבה כן התיכון. מזרח
למ לגרום יכול זה מצב כי לעובדה, הלב

בינלאומית.״ תיחות
עומדת ״הוועידה הפליטים. החזרת •

 צודק פיתרון למצוא הצורך על בתוקף
ולהחל או״ם להחלטות בהתאם זו, לבעייה

 בבאג־ האפריקאיות־אסיאתיות המדינות טות
זכויו את פלסטין לערביי להחזיר כדי דונג,

< לד,ת־ גם יכלה זו החלטה החוקיות.״ תיהם
 הדבר אך החלוקה, בגבולות כתמיכה פרש

בערסל. לוטה במתכוון הושאר
 מציינת ״הוועידה ישראלי. ניטראליזס •

 לצד תמיד עמדה ישראל כי במורת־רוח,
לק צורך שהיה פעם בכל האימפריאליסטים,

 הנוגעות חיוניות בבעיות חשובה החלטה בל
 אלג׳יריה, לגבי בייחוד האפריקאיות, לארצות

 מוקיעה לכן האטומיים. והניסויים קונגו
 האימפריאליזם כמכשיר ישראל את הוועידה

בל התיכון במזרח לא והניאו־קולוניאליזם•
ובאסיה.״ באפריקה גם אלא בד,

הו הישראלי משרד־החוץ ״אפתעה״.
 יתכן ״מופתע״. שהוא היום, למחרת דיע,

 מעט לחשוב סרח אילו פחות מופתע שהיה
מעשיו**. של התוצאות על

 משטרים הקמת עתה: שכוונתו מונח *
שני בארצות המערב מטעם קוויזלינגים של

■עצמאות־להלכה. להם תנה
 העולם את פיון ביתר קרא אילו או *♦
 מראש, במדוייק זו התפתחות שניבא הזה,
הקו. שינוי את מועד בעוד תבע
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