
 תפר, ללא דייגים״ ״רשת גרבי
 אפנת של האחרונה המלה

את המציגים הגרביים פאריס.

! לבחירתן: צבעים שבעה
 לבן שחור,

חום־שיזפון,
חוכדבהיר,

ירוק, מלון,
תכלת.

שערותייך יופי למען

 פרשי
הרשת את

הגר — ל״פישנט״ כמובן הכוונה
 שאפשר דייגים״ ״רשת בדוגמת ביים

 מתוצרת בארץ, גם להשיגם מעתה
לודזיה.

 לודזיה של ״פישנט״ גרבי את
 או מעל — בירות ללא לגרוב אפשר
 וליצור רגיל ניילון לגרב מתחת

 גרבי ומרשימה. מחממת תשלובת
 — תפר וללא דקה בסריגה ״פישנט״

באי האופנה של האחרונה הצעקה
רופה.

׳ ס נ ש י פ ה — , י ז ד ו — ל
מוצלחת. לעונה מוצלחת אופנה

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

מאת
 זידמן מרדכי הד״ר

רשפים. הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

^ סבל ם עי צ פ  מ
* גדו<<ם
בגרות. ופצע<

 ומוכתם? מכוער פניך עור
 ננעצות כל עיני כאילו הרגשתך

 כעת איומה! הרגשה בך?
 ונוזל קרם עדורה בא לעזרתך

 שהמדע מוצרים אנטיספטי,
 עבורך. גלה המודרני

 וזכסכלורופן מכיל ה דור ע
 החיידקים את ומשמיד החודר
 הנקבוביות. בתוך עמוק עמוק

 פגמים, מרחיק רה ו עד
 במהירות בגרות ופצעי גרויים

 את ומרענן מזכך וביסודיות,
 מעולם. היה שלא כפי עורך

ר ע קנמה)  היום עוד ה דו
המרקחת. בבית
 בטחונך שונה! הרגשה איזו

 ומראיך אליך חוזר העצמי
ל״י. 3.65 כך! על מעיד

ם ר טי ונוזל ק פ ס טי אנ

מעו קי עור ל א נ רי ב ו

בשלם
הודי

ה חומר ב ש ח מ ל
 הודו, ראש־ממשלת השבוע הרכיבה כאשר
 החדשה, ממשלתה את ),49( גאנדי אינדירה

ה האתגרים נוכח לעשות. עליה מד. ידעה
ל החליטה הודו לפני העומדים כבירים
השרים. 18 לממשלת וצעיר חדש דם הזרים
 חדש, שר־בריאות השאר, בין מינתה, היא

 של מושבע (וחסיד שם־עולם בעל דמוגראף
 ).48( חנדראסיכר סריפאטי הילודה) צמצום

 סינג, דינאש את מינתה היא המסחר לשר
 המרץ את לגלות כדי צעיר מספיק שהוא

.41 בן הוא היצוא. להגדלת הדרוש
ה הנסיר את מינתה היא ולשר־התיירות

 משך הודית בממשלה ששרת הראשון הודי
 המהרג׳ה זר, היה העצמאי. קיומה שנות 20
 יתרון גם לו היד, סינג. קאראן קאשמיר, של

בלבד. 36 בן הוא נוסף:
 חומר לשמש יכולות אלד, ועובדות ייתכן

ב שגם באסיה, אחרת למדינה למחשבה
 ראש־ו,ממשלה בד, אך שרים. 18 ממשלתה

 הם הצעירים השרים ושלושת 71 בן הוא
 ושר־ )51( שר־החוץ ),48( שר־העבודה

).53( הבריאות

גרמניה
ק צוואר טיהור בו ק ב ה
 בין התנגשו האחרונות השנים בחמש
ממו אוניות. 1552 האנגלית לתעלה המבורג

 לאורך התנגשויות 300מ־ יותר של שנתי צע
קילומטרים). 219( ימיים מילים 118 של נתיב

 בשביל אפילו מדי יותר היה זה מספר
 כמעס־עיוורת אמונה המאמינים הגרמנים,

 של יומית בתנועה הסטטיסטיקה, בחוקי
 היה הנזק הכיוונים) (בשני אוניות 400

אחוז. מרבע פחות
ל הגרמנית הממשלה החליטה השבוע

 פרו־ להרחבת לדאוג בנידון, משהו עשות
ל מוגבל כד, עד היד, שרוחבו זדור־התנוער,

קילומטרים. וחצי חמישה
ה בים צוואר־ר,בקבוק שנה. 22 אחרי

 שרטוניו על הטבע, יליד רק לא הוא צפוני
ב לכך תרמה הרדודים. ומימיו התכופים

ה מלחמת־העולם חמורה יותר הרבה מידה
 באזור והגרמנים הבריטים זרעו בה שנייה,
ימיים. מוקשים 64,915
 16 נמצאו שנה 20 לפני כבר כי ואם

ש ספינות) 400 (על גרמניים מתנדבים אלף
 הרי בפיצוצם), (או המוקשים בפינוי עסקו
מ חדלו הם מהרה. עד להם נמאס הדבר
 טיהור פרוזדור־התנועה, פינוי אחר עמלם

כב להנחת שטחים והבטחת אזורי־המידגד,
חיוניים. תת־ימיים לים

 בהיקף הטיהור פעולת חודשה השבוע
 שייטות שלוש יצאו כך לשם ויסודי. רחב

 גרמניות שולות־מוקשים של ספינות) 27(
 את תאסופנה הן הצפון. למימי חדישות
ל כמעט שהסתיימה מלחמה של השיירים

 להתחיי־ בהתאם ותטהרנה, שנה•, 22 פני
 יאוחר לא ממוקשים הצפוני הים את בותן,
.1968 מסתיו

פולין
ק אין כיסו■ בר■ צ׳

 וסוציאליזם מלחמה של שנים 28 אחרי
 חזר קפיטליסטיות, לקטנות הבז צרוף,

ה הפולניים. האזרחים לכיסי פנקס־הצ׳קים
ה הבנק היחיד, הפולני הבנק יצא חודש

 תחיית של ראשון בנסיון פ.ק.או., ממשלתי
בצ׳קים. השימוש

 לוורשאים נמסרו הראשונים הפנקסים
 דרישות: ארבע אחר למלא שיכלו מסויימים,

 הם ;24 לגיל מעל הם רציניים; אנשים הם
 שלוש לפחות קבועה בעבודה מחזיקים

 לפחות היא בבנק שלהם והיתרה שנים,
ל״י). 700(כ־ זלוטים 5000

 חשבון החזקת סוציאליסטי. הישג
 להחזקה דומה לא פולני בבנק עובר־ושב

אפ למשל, אין, אחר. בנק בשום חשבון
 ב־ להשתמש ואסור משיכת־יתר, של שרות
ב או במסבאה חשבון לתשלום צ׳קים

מסעדה.
 פנקס־ להחזרת הפולניים המניעים אך

קפיטליסטיים זאת בכל הם למחזור הצ׳קים

 שיירי־סלחסה. זרועה היבשת גס •
ב חודש, מדי נחשפות למשל, בברלין,
 ומתגלים גדולות פצצות־אויר שתי ממוצע,

רימוני־יד. כאלפיים

ב גדולים סכומים נשיאת למנוע טהורים:
משל של הארוכים לתורים קץ ולשים מזומן

והגז. החשמל חשבונות מי
 הישג על גם להצביע יכלו הפולנים אבל

 צ׳ק להוציא אפשרות כל אין סוציאליסטי:
 הממשלתי הקופאי דואג לכך כיסוי. בלי

 או הממשלתית בחנות מקום, בכל המצוי
 מאזרח צ׳ק מקבל ושאינו הממשלתי, במוסד

 בפנקס הצ׳ק בעל יתרת את בדק שלא עד
 את מקבל שהוא ואחרי שלו. תנועת־הבנק

 הצ׳ק סכום את לרשום מקפיד הוא הצ׳ק
הראשונה. היתרה מן אותו ולנכות בפנקס

אינדונזיה
ק בד■ ת־סר מו ק נ
 לעצמאות עמו את שהנהיג אחרי שנר, 22
 ה־ מיליון 105 החליטו ההולנדים) (מידי

כ סוקארנו. לאחמד עורף לפנות אינדונזים
 ב־ והסיכומים הפשרות הדיונים, שנסתיימו

 סוקארנו נשאר אמנם כי נתברר ג׳קרטה
 הצבאית הכת אנשי בלבד. בתואר אך נשיא.

ל לו מוטב להבא כי לו, הסבירו השלטת
 אותו (תואר סוקארנו מהנדס דוקטור היקרא

 תוכן יהיה זה לתואר שנה). 40 לפני רכש
הנשיא. לתואר מאשר ממשי יותר הרבה

ה יהיה סוהארטו, הגנרל בפועל, הנשיא
ה את שיזם הוא זה היה דבר. לכל נשיא

 אח לזעזע לא במטרה הזה, האינדונזי פתרון
האיים. 3000 ארץ של שלום־הבית

 נכבדה משימה עומדת סוהארטו לפני כי
 נקמות־טרק על־ידי בה לחבל משיסכים מאד

 של משקה את לשקם עליו חטרות־חשיבות.
אינדונזיה.

אינדו סיפקה עוד עצמאותה קבלת ערב
 הגומי, שליש בעולם, התה חמישית את נזיה

 הפלפל, חמישיות וארבע שמן־הדקלים שליש
 וחובות־ ירוד היצוא סוקארנו, אחרי היום,
 מיליון 2300ל־ הגיעו המדינה של החוץ

דולארים.
 מיישוב שיימנע חזק, מרכזי שלטון ורק

יו כלום, נותנים שאינם מיותרים חשבונות
הכלכלי. ומהו התוהו על להשתלט כל

םור!ארנו
אתרץ

1543 הזה העולם30


