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 תפר, ללא דייגים״ ״רשת גרבי

 אפנת של האחרונה המלה
 את המציגים הגרביים פאריס.
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בקיץ רגילות, גרביים על —
החשופה. הרגל על —

לבחירתן: צבעים שבעה
 לבן שחור,

חום־שיזפון,
חום־בהיר,

ירוק, מלון,
תכלת.

ם במת שחקני ^1 מציגה: ה ■

ם1״מלק  הקטן ל
בסריסים־ זמלחמתו

העתה של והמצחיקה הצעירה הדינמית ההצגה
 ״קסם״ רמת־גן

8.30ב־ 19.4 ד׳ יום
 ״ביתנו״ חיפה

8.30ב־ 21.4 ו׳ יום
 ״בית־הרופא״ תל־אביב

8.30ב־ 22.4 מוצאי־שבת

 ״בית־הרופא״ תל־אביב
 8.30ב־ 23.4 א׳ יום
 8.30ב־ 25.4 ג׳ יום
8.30ב־ 26.4 ד׳ יום

 ״בית־העם״ ירושלים
8.30ב־ 27.4 ה׳ יום

טעחתייך יופי למען
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 לחופה, מתחת שולמית בצאת

— העצה זו קבלה מהחותנת
 אומרת היא אהבה, של דרכה
 עוברת — הקיבה דרך
 ־בשול אפיה לגריל לכן
!בזלזול כלל להתיחס אין
 להגיד יש מה — תעשי טוב
״העתיד״! יעמוד במטבחך אם

״ ד י ת ע  העתיד כירת ״
״. ז ג ז פ ״ של

.נהדר עצוב . .להבות 5 . . . 
.המבורגר לצליית מיוחד סדור . . 

 בשבת. אטי ולחמום
״ כירת ועוד: זאת ד י ת ע  כנויר, ״

לעתיד.
 תאים עם מיוחד ארון להוסיף תוכלי

.לעתיד בנוי הוא אף — ומדפים . . 
 כולה המערכת בנקל להשלים תוכלי

 ולרשותך וגריל תא־אפיה הוספת ע״י
!וגריל אפיה לבשול, נהדר תנור

בשלם
צרפת

מועילה ירושה
 מאדמת נאמו כוחות פינוי שהסתיים אחר
 עסק עשה דד,־גול שארל כי נתגלה צרפת,

 כוחות יציאת מדינית. מבחינה רק לא טוב
 לה השאירה מצרפת הצפון־אטלנטית הברית
 ביחסי־החוץ תימרון אפשרויות יותר הרבה
 תפירה, ללא גם, לצרפת השאירה והיא שלה.

 מיליון מאלף ביותר נאמד שערכם מיתקנים
דולאר.
טהו צבאיים מיתקנים דווקא אינם ואלה

 זקוקים אינם שהם טוענים שהצרפתים רים,
 שישובו שדות־תעופה, למשל, יש, יותר. להם

ב המועילה הירושה אך שדות־מירעה. להיות
 ובתי־ספר, בתי־חולים של רשת היא אמת

 בריכות־שחייה ומיבני־בידור, בנייני־משרדים
 ה־ הצבא (של הקרח על החלקה וזירות

קאנאדי).
 למשל, בוורדון, לתכנית. מתאים

 שלמה, עיירה מאחוריהם האמריקאים השאירו
משו מרפאת־שיניים בית־חולים, הכוללת

 בית־ספר סופרמרקט, מכבסת־ענק, כללת,
 מועדון־ספורט, קולנוע, בניין ותיכון, יסודי
 בית־ על לדבר שלא וספרייה. גדול מוסך
לחיות. מיוחד חולים

 תשער, צרפת ברחבי הכוללת זאת, ירושה
 בנייני־קולנוע ותריסר חדישים בתי־חולים
ה הפיתוח לתכנית מאד מתאימה מפוארים,
 בבתי־ החמור במחסור בהתחשב צרפתית.

 נאנסי אוניברסיטת מיהרה בצרפת, חולים
נטוש צבאי בית־חולים חסותה תחת לקחת

 הנפט את להקשות הציע אחד טכני גאון
 ב־ לשלותו ואחר־כך על־קולי רעם בעזרת

רשתות־דייג.
 רב־ של היתד, ביותר המשעשעת ההצעה

 הנפט על להשליך הציע הוא בדימום. סרן
רק לא זאת הצעה ובוערים. ישנים צמיגים

עזרה מבקשת ציפור
עבודה ימי שני

שוקעת קאניון״ ,,טורי
נאפאלם ליטר 12,800 פצצות, 161 טילים, 16

 ב־ לשעבר האמריקאי ובית־החולים במחוזה
 רפואי לבית־ספר השבוע הפך אורליאנם

צרפתי. צבאי
ב נשארו צבאיים מיתקנים עשרה רק

 בצרפת. ארצות־הברית של ניצחית בעלות
ה הצבאיים בתי־הקברות עשרת הם אלה

 אמריקאים 58,474 קבורים בהם אמריקאיים
מלחמות״עולב. בשתי צרפת בחזית שנפלו

אנגליה
ר כיצד ט פ ה ישנים מצמיגים ל
 שני השקיע המלכותי שחיל־האויר אחרי

 חצי (של פצצות 161 טילים, 16 עבודה, ימי
הו נאפאלם ליטר 12,800ו־ אחת) כל טון
ש להניח״ ״יש כי הבריטי שר־הפנים דיע
 הושמד. קאניון טורי שבמיכלית הנפט כל

 על עלתה עת שנבקעה המיכלית היא זאת
מ שנשפך והנפט בריטניה חופי ליד שרטון

 ים של מרובעים קילומטרים אלפי זיהם מנה
ל שלא חופי־קיט, של קילומטרים ומאות

 שנפגעו ודגים עופות־ים מיליוני על דבר
ציפורים. חובבי על־ידי ראשונה עזרה וקיבלו
ה 11 משך כי שר־הפנים גילה גם עתה

מ מוצא בריטניה ממשלת חיפשה בהם ימים
ב משרדו הוצף המחוצה המיכלית מכת

 ה־ לפתרון ביותר מוזרות הצעות מאות
בעייה.

 מיכלית־הענק את להשיט לרעיון נוסף
 באלונ־ם, בעזרת התקועה הטונות) אלף 61(

ה ליועצים היו וטניס, פינג־פונג כדורי
 על להתגבר כיצד הצעות כמה גם חובבים

המזהם. הנפט זרם
 את לטאטא הציע מנורתמפטון אחד איכר

 אנגלי ענקיים. קש מטאטאי בעזרת המים
 שבב'־ בעזרת הנפט את לגבש הציע אחד
ב המבורזל הנפט את לאסוף ואחר ברזל
מגנטים. עזרת

 היתד, היא אלא הנפט את שורפת שהיתר,
הישנים. הצמיגים בעיית את פותרת

אזסמרליה
ל ד א■ ע ד כו

 ובלתי־מיושב, בודד באי חודשיים אחרי
 קרשי על שעות שמונים של רביצה ואחר

 )45( בורדאן ר,נרי הגיעו שוקעת, רפסודה
 אלה היו לחוף־מבטחים. ),48( ג׳וזי ואשתו

 אשי■ בדארווין בבית־ד,חולים מיטות שתי
 השבוע הובאו אליהן אוסטרליה, בצפון

 ורעייתו, בדימום הצרפתי קברניט־הטיים
משמר־ד,חופים. ספינת על־ידי שנתגלו אחר

 בי מחדש הוכיח בורדאן הזוג סיפור
 למצוא הרפתקנים יכולים הזאת במאה גם
 מרופד זה כי אם להרפתקותיהם. נרחב כר

העשרים. המאה מהישגי בכמה
". ?}ל הכל ל ק  סיירי ואשתו בורדאן ״
 מנועם כאשר באיי־הדרום שלהם ביאכטה
ה את שהטילה ציקלון סערת בעת נשתתק
 מזונם בתורסט. הבודד האי לעבר ספינה

 להסתפק נאלצו והם מהרה עד אמנם אזל
לעו אבל וקנגרו־ננס. לטאות בחלזונות־ים,

 לתחנוידהשידור להאזין יכלו הם זאת מת
 שלהם הרדיו במקלט דרום־מזרח־אסיה של

 בפטיפון באך ואת מוצארט את ולשמוע
שלהם, הטרנזיסטורי

 שלנו,״ שפיות־הדעת את שהציל מה ״וזה
 שאשתו העובדה גם אולי בורדאן. נזכר

 רכש־ אותה חליפת־אופנה ללבוש המשיכה
בסן־טרופה. בשעתו

 מח&ת־יתושים בביצה שנלכדו אחר אך
 ולילות ימים שלושה משך מוקפים כשהם
גו נסיון לעשות החליטו חיות־בר, על־ידי

הת אחד, קלף על הכל את שמו הם אש•
ו המרוסקים היאכטה מתותי רפסודה קינו

אוסטרליה. חופי לעבר חותרים החלו

ה העולם30 1546 הז


