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 מקסימלית אויר תפוקת ביותר, חסכוני
 מינימלית. חשמל וצריכת

 לצד לכוונו תוכל משוכלל. צידוד מנגנון בעל
 להקטין ומבלי להזיזו מבלי לך הרצוי

 ושימון. טיפול מצריך אינו פעולתו. מרחב את
 למשרד ולמטבח, לסלון האידיאלי המאוורר
המלאכה. ולבית למוסך ולחנות,

התקנים. מכון של תקן תו
מורשים. וסוחרים המפיצים

 מעיק הקיץ חם, בחוץ
מאוורר ובבית...

 מ׳ על המבוסס היחידי
זוהר. מעיינות

 קשקשים מונע
 לשיער ומעניק

וגמישות. ברק

חדשים קורסים נפתחים החודש
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 מבנה בולל חודשים, 6 — שלבים 2
 הרבבה אנטנות תיקונים, המכשיר,

וכוון.
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ז׳אקלין
ניצחה
 בין חילוקי־דיעות היו קרה. זד, סוף־סוף

ניצ וז׳אקלין אונאסיס. ואריסטוטל ז׳אקלין
חה.

 הפרטי באי לבנות רצה היווני המיליונר
ב שיעלה אדיר, ארמון סקורפיום, שלו,
 רצה הוא הלבן. הבית על ובהדרו גודלו

 היכל לז׳אקלין לספק יכול הוא כי להוכיח
הקודם. מבעלה יותר מפואר
 באלדווין, בילי לאדריכל־פנים, קרא הוא

 רצתה זו אשתו. את לשכנע לו לעזור כדי
 קבוצה — צנוע יותר הרבה משהו דווקא

פשוטים. ביתני־אבן של
 של הטאקטיקה קבעה קרב, בכל כמו

 שש בין נערך הדיון הכוחות. היערכות
 אריס־ אריסטוטל. מול ישב האדריכל עיניים.

ובי רוצה הוא מה בדיוק לו הסביר טיטל
מא עמדה ז׳אקלין אבל הסכמתו. את קש

מש הסביר שהוא פעם ובכל בעלה, חורי
איל העוויות ועשתה כאדריכל הסתכלה הו׳

שלילה. של מות
 בז׳אקלין הסתכל הוא חכם. היה האדריכל

 אריסטוטל. של לדעתו מסכים אינו כי ואמר
 של ודעתה — במיעוט נשאר המיליונר

דיעות. ברוב נתקבלה ז׳אקלין

ת: ד
 הקדושים

האפיפיור נגד
ובצדק. מרוגזים. היו בשמיים הקדושים

 עברה האפיפיור של העורכים ועדת כי
 שייך זה בלוח הקאתולי. לוח־השנד, על

מסויים. לקדוש יום כל כימעט
 קדושים מדי יותר שיש החליטה הוועדה

ל־ אותנטיים. הם הקדושים כל ולא בלוח.

אונאסיס
. אבל אונס, אין . .

 שזכו למרות ספקות, יש מהם אחדים גבי
הכנסיה. של בטכס וכדין, כדת למעמדם

למ פסקו המאמינים, על להקל כדי לכן,
 קדושים. של ארוכה שורה הלוח מן חוק
 — חדשים לקדושים מקום יתפנה קיוו, כך,

 שמחוץ בעמים שמוצאם קדושים ביניהם
 הזמן, עם הצועדת ד,כנסיה, כי לאירופה.

 לעמי גם קדושים לספק בצורך מכירה
אפרו־אסיה.
 כרים־ נמחק הלוח מן יפו. מול דרקון

 למעמדו שזכה הנוודים, של הקדוש טופר,
 של אחד מצד ילד לשאת שהתנדב אחרי
 עד בזרועותיו, גדל הילד למישנהו. נהר

עצמו. הנוצרי ישו אלא זה אין כי שנתגלה
 נחמד זקן אותו הקדוש, ניקולאם נמחק
 והידוע חג־המולד, ערב המתנות את המביא
קלאום״. ״סנטה בשם אירופה בצפון

 הקדוש, ג׳ורג׳ נמחק יותר: עוד גרוע
ה הקדוש שהפך הדרקון, את שהרג האיש
 דווקא שהיה למרות — אנגליה של לאומי
 ג׳ורג׳ אותו בארץ־ישראל. לוד העיר תושב

 באפריל, 23,־ד הוא הקדוש שיומו מיסתורי,
 כבר מאוד. מוקדמת בתקופה לקדושתו זכה

 גלאזיוס האפיפיור קבע לספירה 494 בשנת
 בצדק נערץ ״ששמם מאותם אחד הוא כי

 רק ידועים שמעשיהם אך הבריות, על־ידי
לאלוהים.״

העריצו זמנו, לפני בר־מזל. היד, ג׳ורג׳


