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ישראלי להקלטה
דוקטור רדיו ע״י

.24433 טלפון תל־אביב, ׳4 אידלסון רחוב

 למשלוח שבירים בלתי תקליטים מקליט
 ובר־ חופות הקלטת בחוץ־לארץ. למכרים

תקליטים. ועל מגנטי סרט על מצוות

ו ע י ג ה
ומשרדיות, פורטבל בתיבה מכונות

״18ד 13 ולועזיות עבריות

ושולים אוטומטי טבולטור עם
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ישראליות. בלירות המכירה מהמחסן, ההספקה

 דגלים הניפו
!העצמאות יום לככוד

 חגינו. את לחוג יודעים שהנכם הראו
 ;לחג שייכת בתר״ ״פוטו מצלמת גם

 חגגו איך הגאים הדורות נא יראו
 המצלמה את עמנו. תקומת חג את בימינו

אצל תקבלו בשמושה וההדרכה
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חיו הן השאלות לשלוש תשובותיך אם
 להמנות מוכשר אתה וגם יתכן ביות׳

האויר. חיל של האויר צוותות אנשי בין
 הטיס מכלי אחד לידיך לקבל התוכל

 התוכל החיל? של והיקרים המשוכללים
הטיס? בלימוד הכרוך בלחץ לעמוד

 עתה. להשיב תוכל לא אלה שאלות על
 חיל־ של ורופאיו בוחניו עליהן ישיבו
 להתקבל רצונך את שתביע לאחר האויר,
 הספר בית של האויר צוות מקורסי לאחד

לטיסה.

 בלשכת האויר חיל נציג אל פנה בינתים,
 תוכל ממנו מגוריך, למקום הקרובה הגיוס
הנפ האפשרויות על מלאים פרטים לקבל
 את ללמוד העתיד כאדם בפניך תחות
הטיס. — העשרים המאה במקצועות היפה

 :הגיוס בלשכות האויר חיל נציג של הקבלה ימי
 13.00-8.00 השעות בין פ״ת הגיוס לשכת א׳, יום
13.00-8.00 חיפה הגיוס לשכת ב־, יום
 13.00-8.00 יפו־ת״א הגיוס לשכת - ד• ג׳, יום
 13.00-8.00 ירושלים הגיוס לשכת - ה׳. יום
13.00-9.30 לשבועיים) (אחת רחובות - ה׳ יום

<

בשל□
אפראסיה

אר ה־וג■ מיס הקו ו
 דת וע של רוחה את קובעים מספרים שני

 בבאנדונג השבוע שנועדו אפראסיה עמי 29
 מייצגים הם :במדינה) (ראה האינדונסית

 על זה ברגע החיה האנושות מכל אחוז 61
 15מ־ רק נהנים אלה ועמים הארץ, כדור פני

ת. העולמ ההכנסה של אחוז
 987־ היוטה, של 10070 מייצרת אפראסיה

 השוס־ של 557, האורז של 90ס/ס התה, של
 של 2670 הגומי, של 4870 האורגניים׳ נים

 המלט, של 1070 הנפט, של 2470 הכותנה
 האומרת טבלה זוהי בעולם. הפלדה של 570
המת למדינור. מספקת ה אפראם : הכל את

 כל משוללת הזולים, חמרי־הגלם את קדמות
 התקפות־ : התוצאה משלה. רצינית תעשיה

מחלות. בורות, חוזרות, רעב
 הגדולה לתביעה וכית-סוהר. שחיטה

 מענים שני אפראסיה הולידה המצוקה, של
 של וזה הסיני הקומיסאר של זה : שונים
ה המהפכה בדרך הלכה סין ההודי. היוגי

המ הדמוקרטיה בדרך הלכה הודו אלימה.
תונה.

 הדרך : ניהרו ג׳והארלאל אנשי טוענים
מפ מהירות תוצאות נותנת אמנם הסינית
מו היא הראשון השלב אחרי אולם תיעות׳

הקומו המשטר אין כי סתום, למבוי בילה
 חברה ליצור האדם, את להעלות מסוגל ניסטי

 :הסיני מאו חסידי לעומתו משסעים חופשית.
ה לשלב אפילו -מגיעה אינה ההודית הדרך

 של הניצול בבוץ תקועה נשארת ראשון,
העבר.

 בדמותם התפיסות, שתי יתנגשו בבאנדונג
 וסבלני. שקט חייכני, הסיני, אן־ליי צ׳ו של

ל נוטה משיחית, רוח עטוף עצבני, וניהרו,
 בשאג־ משחיטה בשעתו ניצל צ׳ו התפרצות.

 ניהרו קיי־שק. צ׳יאנג על־ידי שאורגנה חיי,
 בריטיים. בבתי־סוהר ארוכות שנים בילה

 עלול ביניהם המאבק המערב. חניכי שניהם
 עובדה — כולו העולם גורל את להכריע

 הגדולה למהפכה עדות כשלעצמה המשמשת
האחרונות. השנים עשר של

ה1א סטרי
ב תי הנשוא■! נ
 אוסטריה את, — ^וחנזים אחרים ״עמים

ו״ מתחתנת המאושרת,
ב מאות לפני נולדה זו מפורסמת אימרה

 מחוז־ לשעבר — אוסטריה הפכה עת שנים,
למ — הכובשים התורכים מול אירופי גבול

ב זאת השיגה היא גדולה. עולמית עצמה
 הזדיינו שליטיה :טבעת־הנשואין אמצעות

 למכשיר החתונה את הפכו הנשואין, בנשק
 כנדוניה שלמות ארצות צירפו דיפלומטי,
לממלכתם.

 הכחולה. בדונאו רבים מים זרמו מאז
 הנאצים, על־ידי נכבשה הצטמקה, אוסטריה
 המנצחות. המעצמות ארבע על־ידי אתר־כך
הר הכיבוש׳ במשטר שנה 11 היו תושביה

 החובה מן פטורים בטוב, די עצמם את גישו
משלהם. צבא להחזיק עליהם הבלתי־אהודה
ש נדמה היה השבוע השני. המאהב

 בדרך לאומית שאיפה שוב השיגה אוסטריה
 עם נפגש ראש־ממשלתה — חתונה של

עצו נדוניה ממנו השיג במוסקבה, מולוטוב
 קץ לשים הבטחה כולל וויתורים, של מה

 שלא התחייבות : היחידה התמורה לכיבוש.
המערב. עם להתחתן

 לחלוטין׳ הופתע האמריקאי, השני, המאהב
 זה היה נבול. זר־פרחים אפילו אין כשבידיו
 ברית־המועצות של הראשון הגדול הנצחון

 להש־ג האמריקאים הצלחת אחרי באירופה,
המערבית. גרמניה זיון על הסכם

בזרמה
ת נערי□ עד ערו ונ

בהשתת מחלמת־אזרחים, של שנים כמה
 לחמו אשר קומוניסטיים צבאות שני פות
 לא הממשלה, נגד יחד ושניהם ברעהו' איש
 על לחשוב רבה שהות הבורמאי לצבא נתנו

 בזמן רק משוכללת. צבאית מסגרת הקמת
 משלחות יצאו המצב, שיפור עם האחרון,
 אוסטרליה פאקיסטאן, הודו, לישראל, צבאיות

ללמוד. יש אשר את ללמוד ויוגוסלביה,
 הראשונות: המסקנות אחת הוסקה החודש

 לא ילמדו בה לקצינים, אוניברסיטה הקמת
 השכלה גם יקבלו אלא הצבא, מדעי את רק

 צבא למפקדי כנאה כללית, אוניברסיטאית
 היה החידוש חידוש, היה לא בזה דמוקראטי.

המוסד. במקום

 תימצא המיכללה הבורמאי: המטכ״ל החליט
 הקרובה העיר מן ק״מ 50 הג׳ונגל, בתוך

 ירגישו לא הצעירים אם כשנשאל ביותר.
 מאונג אלוף־משנה השיב כזה, במקום בודדים
 :בהחלטיות הבורמאי, אה״ד ראש מאונג,

 רחוקים להיות לנערים טוב זה יהיה !״לא
 מישחקים, ישחקו ירכבו, ד,ם פיתוי. מכל

 להם יהיה בשטח. וישוטטו ההרים על יטפסו
 אינן נערות בחורות. לא אך בריא, בילוי כל

לנערים.״ טובות

צרפת
האחרון המוצא
 קיסר־צרפת, השלישי, נפוליון בתקופת

 חיי־הפאר מרכז באיירוו, המפואר הארמון היה
 קרינו־ לבושות גברות כולה. המדינה של

 את בהערצה סקרו מהודרים וגברים לינות
ה אולמותיו את וחלונותיו, דלתותיו 365

 מסדרונו־ של הקילומטרים 20 את מקומרים,
תיו.

 רצה כיום שנה. ממאה למעלה חלפו מאז
 דה־מוסאבר, המרקיז המרושש, הארמון בעל

 את הציע הוא מחיר. בכל ממנו להיפטר
ה לכנסיה למדינה, כמתנה הגדול הבניין

 סירבו: כולם סוציאליים. למוסדות קתולית,
ה הגבוהים המיסים את לשלם רצה לא איש

בעלי־ארמונות. על מוטלים
 המיואש דה־מוסאבר עשה שעבר בשבוע

 מקלות־דינ־ 114ב־ הצטייד הוא :קיצוני צעד
 הארמון. ליסודות מתחת אותם הניח מיט,

 אדירה התפוצצות זעזעה קלה שעה כעבור
 הפך העתיק־מפואר הבניין הסביבה. כל את

חרבות. לעיי

יזין
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קדימה, גדול צעד השבוע, צעדו, יוון נשי
 העתיקה, יוון תקומת אל לאחור, נכון יותר או
 : המינים בין מלא כמעט שוויון שרר בה

 אשר חדש, חוק אישר היווני בית־הנבחרים
ציבו פעילות בכל להשתתף לנשים יאפשר

שוות־זכויווק כאזרחיות וממשלתית רית

 מושלם: עדיין היה לא החדש שווי־הזכויות
ה למחנה להיכנס הורשו לא היווניות הנשים
 הורשו לא הן היוונית־אורתודוכסית. כמורה

 לעבוד להן הותר כי אם יוון, בצבא לשרת גם
השונים. הצבאיים בשירותים כאזרחיות

ארצות־הברית
ת א ה עמי□ קנ ב ר ה ת פנ או

ס בק ומתמיד מאז שקינאו האמריקאים,
בפעו החודש פתחו הפאריסאית, האופנה רות
 מדיור לגזול שמטרתה ממדים, רבת לה

 ד,נשיי הלבוש על המונופול את ושותפיו
ה את אישרה ניו־יורק עיריית :המהודר
 ״אשר בינלאומי, אופנה מרכז להקמת תוכנית
 בעולם האופנה לחלוצת עירנו את יהפוך
כולו.'

קולומ בכיכר ייבנה החדש האופנה מרכז
 עשר של לגובה יעפיל הניו־יורקית, בוס

תצו אולמות עשרות על נוסף יכיל, קומות,
אופ וספריית וטלביזיה, רדיו אולפני גם גה,
 דולאר מיליון 6 שהקציבו מקימיו, ענקית. נה

 כמה למשוך השבוע ניסו הבנייה, לצרכי
 אולם לארצות־הברית. צרפתיים אופנה אמני

חיובית. תשובה כל נתקבלה לא כה עד

כדור־הארץ
ת ל גו רנ ת ת מוו ה

פת ארצות־הברית, אוהייו, מדינת משטרת
 בו חדש, משחק נגד נמרצת במלחמה חה

ה במכוניות. מצויירים צעירים משתתפים
 של במרחק עומדות מכוניות שתי : משחק

הנה שני אפל. בלילה מזו, זו מטרים 100
 להתנגש ומנסים הפנסים את מכבים גים
 שנהפכת הראשונה המכונית בעל מה. זה
 ונאלץ מתה״, כ״תרנגולת מוכרז צידה על

ה המשחק של הראשון הסיכום קנם. לשלם
קשה. פצועים שני אחד, הרוג : מקורי
ד □ כ □ האמצעי שדי ב

הצ שלא הלונדוניים, המקצועיים האיגודים
 באסיפות־הבחירות, רב קהל לרכז כה עד ליחו
 חברים: למשיכת מקורית שיטה לאחרונה גילו
מפו אופנה תצוגת עם שולבה אסיפה כל

התו יפהפיות. דוגמניות בהשתתפות ארת
 נערכה בו הלונדוני, אולם־קאקסטון : צאה

 עד מלא היה זה, מסוג הראשונה האסיפה
 בו ברגע לגמרי כמעט התרוקן אפס־מקום,

הבמה. מעל הדוגמניות ירדו

914 הזה העולם


