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!בטלות והנחות הזמנות — חיפה ״עצמון״ בקרוב

 בצהוב, מודפס ממשי ״קוקטייל״, — חוף שימלת מימין:
 מבדפישתןחום. לחוף לבוש מערכת משמאל: וכחול. טורקיז

את קנה אשר הצרפתי האופנה בית של - הדגמים שני
 הידוע בבושם — האופנה בגדי על נוסף — העולמי שמו

 הבושם כאל אירופה נשות מתיחסות אליו ״קבושר״
ביותר. הטוב

ם ל ש ב
 לעמוד החייב משמר־לאומי מעין מעשר״

למרותו. סומאליה
החשבון את ששי□ איר

ל האות את נתן הדגול ששארל לפני
נב הצרפתית בסומאליה משאל־עם עריכת

 זכות־הצבעה, בעלי אלף 39 בקפידה חרו
נפש. אלף 125 של מקומית אוכלוסיר, מתוך

 כאשר הדבר, הפליא לא כזה ניפוי אחר
 בהמשך בחרו )61 ל4< המצביעים מן אלף 24

לצרפתי. סומאליה בין הקשר
 החשבון לימודי את זכרו הצרפתים אבל
 הן אומרי אלף 24 כי ידעו הם שלהם.

ל כדי האוכלוסין־,. של 20/״ס רק הם
 לסומאליה החישו החשבון את יותר התאים

 הישוו, ואלה לגיונרים. 4000 של תגבורת
ה בדרכם החשבון את שעבר, בשבוע

 סומאליים בין מרחץ־דמים ערכו הם מקובלת.
 הבירה, בג׳יבוטי עצמאות, דורשי מפגינים,

מהם. עשרות כמה הרגו
 לטעות מקום היה לא זרים למשקיפים

 דווקא כי ברור היה להם בחשבון. נוספת
 של שלטונה קץ את מבטיח שנשפך הדם

, האחרונות. מאחוזותיה באחת צרפת

סינגפור
דק חבל על

 הוא זו?) חואן מי עם (חורז לי־קואן־יו
משפטים שלמד סיני, סוחר־יהלומים של בנו

 סינגפור ממשלת בראש והועמד בקמברידג׳
 לי ממאלייזיה. חודש, 20 לפני פרשה, מאז

תו מיליון שני בעלת במדינת־עיר שולט
 ש־ סינים), הם מהם וחצי (שמיליון שבים
הסינית. ישראל בכינוי לחינם, לא ״זכתד
 — מוסלמיות מדינות מוקפת סינגפור כי

בדרום. ואינדונזיה בצפון מאלייזיה
ל מעדיף היד, זה, מתואר מתלהב לא לי
 16ל־ משיכה מרכז השלישית, סין היות

 בדרום־מזרח המפוזרים הסינים מיליוני
ו פקינג של גרור יהיר. שלא מרכז אסיה.

לטייוואן. כפוף יהיה לא
 ל־ האוהב לי, גיותר. הגדוד הדג

 גדולים דגים כי האומר סיני פתגם צטט
 בולעים קטנים ודגים קטנים דגים בולעים

 ליצור משתדל דק, חבל על מהלך דגי־רקק,
 עלול הזה המסויים שדג־הרקק הרושם את

לבולעו. שינסה למי קיבה קלקול לגרום
 מבנה את כל קודם מחזק הוא כך לשם

 החמישי הנמל שהיא סינגפור, של הכלכלה
 בו. העוברים המטענים נפח מבחינת בעולם

ה הצבאי בבסיס כוחו בכל מחזיק גם לי
 ואפילו סינגפורים, אלף 50 המעסיק בריטי,

 מאד המרגיזות כלכליות מעיסקות נרתע לא
באזור. ביותר הגדול הדג את

 סינגפור כי נתגלה למשל, לאחרונה,
 שהגיעה, סינית לפלדה נמל־מעבר שימשה
דווקא. ויאט־נאם לדרום לבסוף,

המועצות ברית
בצמרת מקו□ אין

 מהוות בברית־המועצות הנשים מיליון 126
 מלחמת־העולם) אבידות של כתוצאה (בעיקר

 לא־ ובניגוד האוכלוסייה. של אחוז 54
 העובדות הנשים מהוות בהן רצות־המערב,

 מהוות ברוסיה הרי העבודה, מכוח כשליש
מח את בדיוק העובדות הנשים מיליון 38

הלאומי. העבודה כוח צית
ב כמטאטאות־שלג רק עובדות הן אין

 ענף בכל עמדות־יסוד תופשות הן רחובות.
 הוא שלישי סובייטי בניין פועל כל וענף.
 הסובייטים הרופאים אלף 530 ומתוך אשד,
יהודים). הם אלף 50(ו נשים הן אלף 400

ו מהנדסות מיליון חצי בברית־המועצות
ה על לדבר שלא אגרנומיות, אלף סבן

האוניברסיטה. בוגרות מיליון וחצי שניים
 מספרים שפירסמה הסובייטית, העיתונות

 שחל הסובייטית האשד, יום לכבוד אלה
ה האשד, של חלקה את פירשה לא החודש,

ש למרות כי המדיניים. בחיים סובייטית
 או מקומית במועצה שני חבר כל כמעט

 ב־ רביעי חבר כל וכן אשה, ,הוא עירונית
 — הסובייטית• הכנסת — העלית סובייט

 שרת אחת, אשה רק יש עצמה בממשלה
ה ובלשכה פורטסבה, יקטרינד, התרבות,

 בברית־המועצות, השליטה־למעשה מדינית,
בכלל. אשה אין הפולימביורו,

ויאט־נאם
מודרני פתרון

 חי״ר, חייל לכל כזכור הוא שק־החול
 ל־ גם הברורה עובדה במלחמה. חשוב נשק

 האמריקאי, הפנטגון של הנהלת־החשבונות
תש האחרונים החודשים בתשעת שאישרה

 מיליון 334 עבור דולאר מיליון 93 של לום
לוויאט־נאם. שנועדו (ריקים) שקי־חול

 לעמדות שקי־החול מיוצרים מהשבוע התל
 פלסטי, מחומר אלא מיוטה, לא האמריקאיות

 אפילו נצחי, יותר או פחות אורך־חיים בעל
וויאט־נאם. של והגשום הלח באקלים

הארץ כדור
ד • ת. ש ח ש  קנדה, בטורונטו, מ
ה במפעל־רפואות, העובדים־הזכרים נצטוו
 מדי־ ללבוש הריון, נגד גלולות מייצר
 נשימת את למנוע על־מנת מיוחדים, בידוד

ל שצמחו אחר שבגלולות, ההורמונים אדי
 הפכו וקולותיהם שדיים העובדים מן כמה

גבוהים. לקולות־נשיים
ה נתכנסה בפאריס דהיגוליזציה. 9

אחר למלא החליטה הצרפתית, אקדמיה

ג׳יבוטי של ההפגנה חלל
השלטון לגיונרים=קץ 5000 + 207,־

הצרפתית, הלשון להגנת הוועדה משאלת

 גם הוא כלכלית. בעוצמה מסתפק לא לי
 כך לשם רחב. עממי בסיס לעצמו בונה
ל־ שהם, קהילתיים, מרכזים מאתיים הקים

מקו ספורט מונחי של רב מספר כי הורתה
ב בצרפתית, לשימוש מיתרים אינם בלים

האנגלי־גול. הכדורגל מונח לא מיוחד
 בקוטבום, להיות. צריך סדר •

 שיצאו תלמידים נאלצו המזרחית, גרמניה
 בזו התחייבות על לחתום לשעורי־שחייה

 בזה מתחייב מטה, החתום ״אני, הלשון;
לטבוע!״ לא

-------------------מושבות יותר לצרפת אין להלכה •
 הוא חברי־הכנסת בין הנשים אחוז • ובמרכז השקט באוקינוס ואחוזותיה בכלל,

נשים. הן פשר הח״כיס 120 מבין שמונה. מדינת־האם. של למחוזות נחשבות אמריקה

ו 544 הזה העולם30


