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קצרנות
אנגלית ו/או עברית
(בר־קמא). גרג ב־אולפן
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!השבוע חדשים קורסים
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הספרים בחנויות להשיג

בעולם
)7 מעמוד (המשך

צור צבאי, במיבנה מסתערים שוטרים אלף
 אימה להטיל כדי פראים, אינדיאנים כמו חים
להכותם!״ ואחר־כך התושבים, על

 בעלי־ של מאזן־השלטון את ערכה היא
 דקה: דממה לקול סיכמה השמרניים, השררה
 קץ לשים יהיה אפשר אם יודעת ״אינני

לטראגדיה.״
 של טראגדיה זוהי השמלות. מלחמת

מיל של אוכלוסיה מבין (שליש גדול מיעוט
באיר לקאתולים ומדוכא. נחשל וחצי), יון
 במוסדות הוגן ייצוג אין הצפונית* לנד

 של מחוכמת שיטה על־פי המקומי. השלטון
ה הזכות מהם נשללת אזוריות, בחירות
תושב. לכל קול של יסודית

 הבין- האיבה את מנצל השמרני המימסד
 המוני של הפיגור את להנציח כדי דתית,

 משלהם. בשכונות־עוני הדחוסים הקאתולים,
 הגבוה שיעור־הילודה של בדגל מנופף הוא
 שלילת את להצדיק כדי הקאתולים, של

מהם. זכות״ההצבעה
 קא־ למשפחה בת בעצמה דוולין, ברנאדט

 הפוליטית פעילותה את החלה ענייה, תולית
סטודנ בהיותה שנה, חצי לפני צעיר. בגיל
 תנועת בראש התייצבה לפסיכולוגיה, טית

 זו תנועה סביב לשיודי־זכויות. הסטודנטים
 וכאשר הקאתוליים, האירגונים יתר התלכדו

 את המייצגים הח״כים 12מ־ אחד נפטר
 החליטה — בלונדון בבית־הנבחרים אולסטר
הת מולה מועמדותה. את להציג ברנאדט

 עובדה — שנפטר הח״כ של אלמנתו ייצבה
,מל הכינוי את למערכת־הבחירות שהדביקה

השמלות״. חמת
 אותה רגמו אסיפותיה, את פוצצו מתנגדיה

 להלהיב הצליחה גם היא אבל באבנים.
 — הפרוטסטנטיים הפועלים מן חלק לפחות

מכריע. נצחון לה להעניק הספיק וזה
 בת־איכרים כמו לווסטמינסטר מגיעה ״אני
.האדונים של לביתם .  משרתת אלא אינני .

 בבית־ הצהירה בי,״ בחר אשר העם של
 דארק ״ז׳אן מייד אותה שכינה הנבחרים,
האירית״.

־הברית ארצות
 של ךימיוגו

לרומל מוסוליגי
 חברת היתר, בארץ, קורה היד. זה אם
 של החדש הדגם את מכנה פרודוקטס ליידר
 אבל ביג׳י. או דיין לגברים עור מעילי
 ב־ יושבת פרודוקטס ליידר וחברת מאחר

 אח! כינתה היא אוהיו, שבמדינת שיקאגו
נזוסוליני. בשם שלה המעיל

 פיגרה לא ביי, טיינר חברת יריבתה,
 וכבר ימים, עשרה עברו לא אחריה. הרבה
 מדגם מעיל לרכוש שיקאגו אזרחי יכלו

רוטל. שכונה דומה,
מת של במעיל ראתה פרודוקטם ליידר

 בהיות המיסתרי, סימלה של העתקה חרתה
 את תבעה היא שלה. זה את מזכיר שמו

העל שבית־המשפט ולאחר לדין, ביי טייגר
 עירערד. היא התביעה, את דחה באוהיו יון

 ארצות־הב־ של הפדראלי לבית־הדין על־כך
רית.
 — עדים עשרות עלו דוכן־העדים על

 דעת־קהל, חוקרי סוציולוגים, פסיכולוגים,
 העדים, מיצעד בתום וצרכנים• פירסומאים

 כי בית־הדין קבע ישיבות, שלוש לאחר
 נפו־ שאין כפי למוסוליני, דומה רומל אין

לברנתדוט. דומה ליאון

אופנה
אדם כמו

הראשון
 בשבוע יבוא וזה — לבוא חייב היה זה
 בגדי של הראשונה תצוגת־האופנה הבא:

 מתכנני- גדולי של מעשי־ידיהם בלבד, גברים
בעולם. האופנה

 בניו־יורק. ספירשייק פסטיבל ההזדמנות:
 קוראז/ סן־לורןד איב יצירותיהם את יציגו

 יצעדו גברים אחרים. 47 ועוד קארדן פייר
 בחולצות בגב), חגורה (עם מקסי במעילי
 ואפילו — למכנסיים) (מעל אדומות קטיפה

 המון בתוספת הראשון, אדם של בלבושו
וחרוזים. שרשרות

 ב־ האי חולק מאז אולסטר הנקראת *
 לבין הבריטי האוטונומי המחוז בין 1921

בדרוס. אירלנד של הרפובליקה


