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ת י ריצ ואמנות לתרבו

הקצר: הישראלי הסרט פסטיבל
בריצ׳י כולנו — ערב ערב
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הננסי במחיר
 בקבוקון בחינם לו תישלח מיזוחי כרמל

 בטלפון כשתזמין - יינותיה ממבחר
 הפיצה את ־ הביתה המשלוחים בשירות
 המיני. של מהתנור היישר והסחה, הביתית

 מלא איטלקי בתפריט לארוחות אפשרות
הולדת לימי ארוחות מישלוחי ברימיני הזמן
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 מכירות בקידום העוסקת רצינית חברה מסתתרת הזה המוזר השם מאחורי
החברה. מנהל הוא לביא שבתאי האסטרולוג האסטרולוגיה. בעזרת

 חשבונית־מס מנוי, תעודת מיד ותקבל לשנה מנוי דמי שקל 1600 אלינו שלח
שלך. העסק לבית או למפעלך לן, לעזור לנו שיעזור אישי שאלון וכמובן

!־טובה ובשעה טוב במזל שיהיה _ ק•

ע5׳ ד
ס

! ף ^

אור* הוצאה אסטרולוג• יעוץ * פרסום ל
ת חיו  734847 טלפון רמת-גן 5 אברהם ש

ם תבי . מנ ן ס 1157 ת ת״ ט 53111 גג

פורים אינסטנט ■יי
 )33 מעמוד (המשך
 ששאר כך הזוהר) נערת ציור בכתבה:

 קלות לטופף גלימה. בצורת יזל הבד
 של בפוזה בדלת ולעמוד בסנדלין

הוליוודית. כוכבת
 לא להיות יכולה זאת הופעה אגב,

 שנראה, צבע בכל אלא שחור, בצבע רק
טורקיז. או כחול אדום,

 ובעלות כגג. נוצות־טוום
 רקדניות להיות יכולות הנתונים,

 היא התחפושת אחד. לערב ברזילאיות
 מינימלי, ביקיני בגד־ים מינימאלית:

 והרבה גבוהות, סנדלי״עקב או נעלים,
 פלסטיק ושרשרות מחרוזות הרבה

 בגד־הים ועל הצוואר על צבעוניות
בזהירות). לתפור יש (אותן

 פרק־היד על מחרוזות גם לענוד
 נוצצים תכשיטים כשכולך והזרוע,
 אחורי לתוך לתפור מרשרשים. ועדיים

 כך טווסיות נוצות כמה בגד־הים
שיתנדנד. מה יהיה מעכסים, שכאשר

 להדק אחד, לצר השיער את לאסוף
נוצות. ולהוסיף סיכות־ראש עם

 הגל מראה ניטים. עם חגורה
 כל כך הנראים יש באופנה. הוא החדש

 להתחפש המעדיפים ויש השנה, ימות
בשנה. אחד ליום כך

— צ׳רלי של התותח -
)47 מעמוד (המשך

 האמריקאי, הצבא של מעבדות־הנשק
 תותחים של חלקי־מתכת וראיתי

 עד הבנתי ויברציות, בגלל המתרסקים
הסרג׳נט." צדק כמה

 אחרי הישנה. המרצדם כמו
 צה״ל החליט המדינה קום

 צ׳רלי ועל כלי־הנשק, את להאחיד
 יוצג שבו מוסיאון להקים הוטל

 אירגון בידי שהיה הנשק של הערב־רב
 לצבא התאים לא ששוב נשק ההגנה,
הסדיר.
 עבור שימר שצ׳רלי כלי־הנשק בין

 יפאן צבא של אקדחים היו ההיסטוריה
 אמריקאיים, מיקלעים הקיסרית,
 בלגיים רובים וגרמניים, בריטיים
 מכל כמעט מוזרים, וכלי־נשק וצ׳כיים,

כאלה. כלים ייצרה שאי־פעם מדינה
 צ׳רלי הצטרף ארבעים בגיל

 תרם שם הצבאית, לתעשייה
 גרוטאות בשיפוץ הטכניים מכישוריו
 שמורים היום עד לשימוש. והחזרתן
 מיכתבי־הוקרה המסודרים בתיקיו

 פועלו את המציינים בכירים, מקצינים
 אמצעי־לחימה. פיתוח של למאמץ

לא אני בכלי־נשק, מתעסק .כשאני

דרדסים תחפושת
בעיר לוהטת הכי

 הצמודים טהרת על כולה התחפושת
 אלה אלא שבבנק, אלה (לא

 צמוד בגד־גוף לקחת שבארון־הבגדים).
 גרבונים עליו ללבוש בגד־ים, או

 חולצה או צמוד ז׳קט צמודים, שחורים
 עשויה שחורה, בחגורה לרכוס ועניבה,

 את מתכתיים. בניטים ומקושטת עור
 או מים בשמן, למשוח הראש שיער

 שביל עם אותו ולסרק ברלנטין
 בקווצות או אחורנית, או באמצע,
 או ספריי־כחול עליו ולהתיז עומדות,

אדום.
 איפור חובה! שחורים, מישקפיים

 כהה. חום אדום בצבע השפתיים:
 צבע ובכל סוג מכל ברזל שרשרות
ולבגד. למראה נופר מוסיפות

 לקטנים, בטוסיק. פומפוו
 התחפושת לפורים: השנה כל המחכים

 הם במדינה, או בעיר, לוהטת הכי
 לבנה, פוטר חליפת לוקחים הדרדסים.

 וחולצת גדולים גטקס מיכנסי או
 פומפון תופרים תכלת, או לבנה טריקו

 וכובע־ תואם בצבע כפפות בטוסיק,
 ביד תופרים שאותו בד, עשוי גמדים

בשימוש. שאינה משארית־בד
 משולש, יוצרים רבועה מפיסת־בד

 בחלק גומי מוסיפים בצד, תופרים
 הפדחת על ושמים לראש שמסביב
הקטנה.

 מפלסטיק דרדסים מסכת קונים
בחנות־צעצועים.

 מוסיפים הקיימות הנעלים על
 מוגזם, בגודל נעל היוצרת פיסת־בד,

 לפגוש לרחוב, הקטין את שולחים וכך
הדרדסונים. מינו, בבני

 להרוג בשביל כלים שאלה זה על חושב
 די בעצם, .אני, מתוודה, הוא אנשים,״
 הם כלי־הנשק מטבעי. פציפיסט
 שלי, הישנה המרצדס כמו בשבילי

מכניים מנגנונים ):1964 (דגם
 אותם ללמוד שצריך מסובכים,
אותם.״ ולשכלל

 קודמו את מזכיר קצת הוא בזה
 שעסק גטלינג, האמריקאי להמצאות,

 חקלאיות בהמצאות דרכו בראשית
 מחרשת־ זירעי־כותנה, לזריעת (מכונה
 כוחו את שניסה אחרי ורק קיטור)
 הרפואה לימודי — למדי שונה בתחום

 של הפעם אך לממציא, והיה חזר —
הקנים. ששת בעל המיקלע
 שלא טוב־הלב, גטלינג כאשר

 בגלל שלו הרפואה לימודי את השלים
 את ראה הדם, ממראה רתיעתו

 של משדות־הקרב חוזרים הפצועים
 הגיע האמריקאית, מילחמת־האזרחים

 למילחמות קץ לשים צריך כי למסקנה
ולתמיד. אחת

 קיצוני היה שלו שהפיתרון אלא
 חייו שנות ארבעים את ביותר:

 להמציא לנסיונות הקדיש האחרונות
 מתוך שיותר, כמה קטלניים כלי־נשק

 ייראו שהמילחמות שככל הנחה
 מלפתוח עמים יימנעו יותר, מפחידות

בהן.
 שמלבד האחד, כפול: מזל לו היה

 להמציא הצליח לא מיקלע־גטלניג
 והשני, ממש, של צבאית המצאה
 פצצת לפני שנים 42 שנפטר

הירושימה.
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