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את צריבה את 70הי שנות של הנועזת לאופנה
סברינה תחתוני סברינה. גרבי סבדיגה. מכנס גרבי האופנתי. המראה להשלמת סברינה

האופנה. ח1בר1 האופנה בדוגמאות האופנה. גווני בשלל

ב שו לשחקנים ח
ולדוגמניות

ת צורך אין היו  רקדן ל
זזג לרקוד בדי מקצועי

 דרי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר

ספו חודשים תוך לו יקנה לונדון,
כושר־תנועה־ומיקצב. רים

 וקורסי״ערב קורסי״בוקר
קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(

—8.00( 24 74 80 טל. : 0 י 0 ר 3
בערב). 20.00—17.00 לפנוז״צ; 10.00

ברית־המועצות
שדיס  ק

השטן עס
 בין היחסים ניתוק מצב ימשך זמן כמה

לישראל? ברית־המועצות
 זו שאלה על שהתשובה ישראל׳ אזרחי
למ השבוע יכלו במיוחד, אותם מטרידה

 30 מאשר יותר לא מנחמת: תשובה צוא
לצפות• שניתן כפי שנה,
בהתפת למצוא היה אפשר התשובה את
 בתחום הצפויה ביותר הדרמאתית חות

צועדת מוסקבה הבינלאומיים: היחסים
 מלאים דיפלומטיים יחסים קשירת לקראת

 של האנטי־קומוניסטי משטרו לבין בינה
ספרד. שליט פרנקו, הגנרליסימו

ה ביחסים הברוגז ? קודם ימות מי
 ספרד לבין ברית־המועצות בין דיפלומטיים

היח ניתוק את חשבון מכלל להוציא (אם
 הנמשך ספרד לבין היהודי העם בין סים
< האזרחים מלחמת מאז שנים). 478 כבר

 ,1936—1939 בשנים שהתנהלה הספרדית,
 הפאשיסטיות, המדינות בראש ספרד .היתד,

 לקיום סכנה במשטריהן ראתה שמוסקבה
 הספרדיים הגולים קיבוץ בעולם. השלום

 קיבוץ־ היום עד נשאר בברית־המועצות,
ברוסיה. ביותר הגדול הזרים

 בין הקשרים יחודשו מתי ״השאלה
מש אמרו ספרד,״ לבין ברית־המועצות

 ימות מי בשאלה ״תלויה במוסקבה, קיפים
 כי פאסיונארה?״ לוז או פרנקו קודם:

 אחת איברורי, דולורז פאסיונארה, לה
 האזרחים מלחמת של האגדתיות הדמויות

 היא שם במוסקבה, חיה עדיין הספרדית,
הספרדית. הקומוניסטית המפלגה ראש

 פאסיונארה ולה שפרנקו לפני עוד אולם
 התקרבות האחרונות בשנים חלה מתים׳
 המדינה לבין ברית־המועצות בין עצומה

 הגדול הצבאי האמריקאי כבסיס הנחשבת
באירופה. ביותר
 ברית־ בין הסחר גדל 1967 שנת מאז

 שעברה בשנה הגיע לספרד, המועצות
 דולאר מיליון 18כ־ של בשווי ליצוא

הס ספרד ממשלת לשניה. אחת ממדינה
 את ברית־המועצות לרשות להעמיד כימה
 כבסיס שבשלטונה הקאנאריים האיים אחד

 סובייטיות טיול ספינות דייג. לספינות
 רוסיים ותיירים ספרד נמלי את מבקרות
מיורקה. חופי את מציפים

 גם לחוד. יחסים — לחדד גיגוי
 ביןבריה״מ והאמנותיים התרבותיים היחסים
לשנה. משנה ומתהדקים הולכים לספרד
 המובהק הידידותי הפוליטי האקט את
 ד.תיצ־ כאשר ברית־המועצות עשתה ביותר

המאו באומות ספרד של לצידה בגלוי בה
 גיברלטר בסיכסוך בעמדתה תמכה חדות,
ובריטניה. ספרד ממשלות בין שפרץ

 שירות לפתוח עומדים הקרוב בזמן
 למדריד, מוסקבה בין לתיירים אוטובוסים

 באפשרות דנה ספרד של הרכבת והנהלת
למוסקבה. מדריד בין רכבות קו לפתוח

 כי נוספת בפעם מעידות אלה עובדות
 הוא מסויימת מדינה של משטרה לא

 כלפיה, מוסקבה של עמדתה את הקובע
 מנהיגי של האנוכיים האינטרסים אלא

 מהססים שאינם הבינלאומי, הקומוניזם
 נותנים אך פאשיסטיים׳ משטרים לגנות

תועלת. להפיק יכולים הם כאשר יד, להם
הסת השבוע לשוק. להצטרף סיבה

 בין דיפלומטיים יחסים קשירת כי בר
 של עניין אינה ספרד לבין ברית־המועצות
 ביקור על דיווחו כתבים אחרית־הימים•

 לופז גרגוריו הספרדי, שר־החוץ של סודי
ופגי מוסקבה של בנמל־התעופה בראבו,

קומוניסטיים. אישים עם שם שתו
 במטוס שאירעה כתקלה, תורץ הביקור

מה בדרכו הספרדי שר־החוץ את שהסיע
במוסק משקיפים אולם לספרד. פיליפינים

מאורגנת. תקלה זו היתד, כי משוכנעים בה
 חסרי־העק־ מניעיהם את להבין אפשר

הקש לחידוש מוסקבה, מנהיגי של תנות
 קשרים לקשור מוכנים הם ספרד: עם רים
 רגליה את לדחוק ובלבד עצמו השטן עם
 את דוחף מה אולם ארצות־הברית. של

מוסקבה? לזרועות האנטי־קומוניסטית ספרד
 ספרד של בשאיפתה טמונה התשובה

 המשותף. האירופי השוק אל להתקשר
 עוד כל כי למסקנה, הגיעו ספרד מנהיגי

 כגרורה אירופה מדינות בעיני נראים הם
 להצטרף סיכוי להם אין ארצות־הברית׳ של

 וישפרו עצמאות יוכיחו אם רק לשוק.
 עשוייה ברית־המועצות, עם יחסיהם את

 מדינות בעיני להשתפר שלהם התדמית
אליו. לחדור עליהם ייקל ואז השוק,
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