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. הראשון הפרס  כבד יוגרלו שעוני־יד 50 ועוד - במזומן ל״י 500-
 של עטיפות 5 או מקל, על טיל של עטיפות 5 :השולחים בין חודש

 לשלוח קרמבו(אפשר עטיפות 5 או ופלים, של עטיפות 5 או סנקור,
המשובחת). ״ארטיק״ מתוצרת שונים ממינים מעורבות עטיפות 5 גם

״ארטיק"? מתוצרת לאכול מעדיף הנך למה )1 השאלות: על ענה
? אחרת תוצרת לבין ״ארטיק" תוצרת בין מבדיל הנך איך )2
 אחר? שוקולד בל על ״ארטיק" של הטיל את מעדיף הנך למה )3

.40 ת.ד. בת־ים, ״ארטיק" לביח״ר ושלח עטיפות 5 לתשובתך צרף
 חנם״, ״קרמבו עליו: שבתוב יתבן הטיל, למקל לב שימו הערה:

בארץ. הקיוסקיב ככל המקל תמורת תקבלו אותו
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מעולה! מקצועית בהדרכה
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.דיאנה־ לספרות בית־הספר בסלון לקוחות קבלת
 הפסקה ללא בערב 7 עד בבוקר 9מ־ יום יום
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לצייר
 בביתך

 בשעותיו
 הפנויות

 האולפן דרך
 הציור לאמנות

ות נ בכתב לפ

בשלם
ת ת־הברי ארצו

שוטר לקלל מותר
 האזרח לחירויות האמריקאית האגודה

 חיל. אל מחיל האחרונות בשנים הלכה
 ולבתי־המשפט לציבוריות' פניותיה בעזרת
 דרכון למנוע השלטונות נוהג את ביטלה
שמא כשהן (בעיקר דיעותיו בגלל מאדם

 מרחיקות־ להחלטות הביאה היא ליות):
 לזכויות בקשר העליון בית־המשפט של לכת

תקדי במשפט זכתה אפילו והיא עצירים,
 להחזיק אוהב־כלבים אזרח של שזכותו מי

 שהוא ההפרעה למרות בדירתו, נבחני כלב
לשכנים. גורם

 קדימה, צעד עוד האגודה צעדה השבוע
 עמודים, 28 על המשתרע דו״ח פירסמה

 את לחרף לאזרח־עציר להתיר דרשה בו
אותו. שעצר השוטר

 בעבריין התחיל הכל חיוני. מעיצה
 כאשר הציבורי. הסדר הפרעת על שנעצר
ב הואשם עוצריו את וקילל גידף העציר

 של נוספת הפרעה של נוספת, האשמה
הציבורי. הסדר

 ופסיכולוגים משפטנים גייסה האגודה
 לבית־המשפם במימצאיהם פנתה מעולים,

 היה לעציר כי להוכיח על־מנת לערעורים,
עוצריו. את לגדף מותר
 כי טענה, אף האגודה אלא זה, רק לא

 ריג־ של וחופשית ספונטאנית ״התבטאות
 מעשת הם עוצריו״ כלפי העציר שות

 התבטאות צורת חברתית. מבחינה חיוני
ה לבריאות ויסודית ״בסיסית היא זאת

והבכי״. הצחוק כמו בדיוק חברה
 ה־ הוסיף לחשוד, בכלל אפשר כיצד

 לשמור תפקידו שעיקר שוטר, כי דו״ח,
 סדר בהפרעת צד יהיה הציבורי, הסדר על
 מלים כמר, נגדו ישמיע העציר כאשר זה,

חריפות?
 ה־ היהודית, הפסיכולוגית פסקה וכאן

 את מהרוורד, אהרונסון דודים פרופסורית
 יש העצירים לחרפות האחרונה: המלה

משח הם ריגשותיהם. על מטהרת״ ״השפעה
 תיסכוליהם, ואת תוקפנותם את בכך ררים
 באלימות להתפרץ אחרת, יכולים, שהיו

גופנית.

ה ק טי ס טי ט ס
לדבר לדעת צריכים

 בעולם הטלפון מנויי מיליון 200 מתוך
 94( אמריהאי הוא שני מנוי כל כמעט

 מנויים אלף 175 לעומת דיוק, ליתר מיליון,
 בסולם תופשת יחסי באופן אבל בישראל).
ה המקום את רק ארצות־הברית הטלפונים

 הרבה הכי יש מונאקו בנסיכות כי שני•
 על מנויים 54( לאוכלוסיה ביחס טלפונים

ו רנייה הנסיך בארמון תושבים; מאה כל
טלפונים). 100 יש לבד גדיים הנסיכה

 שגילה כפי זאת, לעומת בארצות־הברית,
מנו 48 רק מצויים השבוע, שפורסם סקר
 46 — בשבדיה תושבים; 100 כל על יים

 (בישראל: וחצי שלושה — ובברית־המועצות
למאה). שבעה כמעט
 הכי שיש שלמי אומרת לא עוד זאת
 משתמש הרבה הכי גם הוא טלפונים הרבה
 חזקא הם העולמיים הטלפון פטפטני בהם.

 שי־ 636 בממוצע, מנהלים, הם הקאנאדיים.
 משוחח, (הישראלי לשנה לאיש חות־טלפון

בטלפון). בשנה פעמים 300כ־ בממוצע,

מרק דנ
קברות קינאת
 לעצמו בחר לארסן מורגנם הדני הכומר

 הוא הלילה. לשעות במינו מיוחד עיסוק
 סודנסטדופ, עיירתו, של לבית־הקברות יצא
 את והוריד החלקות באחת לקבר מקבר עבר

הפשוטים. מצלבי־העץ שלטי־השמות
 גרמניים חללים של קברותיהם אלה היו

ה המיבצע מטרת השנייה. ממלחטת־העולם
 וותיקי ארגון לפעילות קץ לשים היתד, לילי

 ממשלת על־ידי שהורשה הגרמניים המלחמה
חל 4000 של עצמותיהם את להעביר דנמרק

 למספר כפריים מבתי־קברות גרמניים לים
מרכזיים. צבאיים בתי־קברות

סי היו הדנית להתנגדות קכ*רת*נצח.
 הגרמני קור־הרוח היה מהן אחת רבות. בות

 ל־ הגרמניים מעבירי־העצמות התיחסו בו
 על בדיווחו דני, עיתונאי סיפר מתיז־,ם.

בהילארוד ״בבית־הקברות ציידי־השלדים:
במב העצמות את מנקה אחד גרמני ראיתי
ב אותן אורז ואחר פלאסטית כביסה רשת

ממוספרות.״ פלאסטיות שקיות

 על הגרמנים תמיד הקפידו לא מזה חוץ
הוצי אחד במקום מקברו. מוציאים שהם מי
מקברותי רוסיים שבויי־מלחמה חמישה או

 ההסכם, ־ לד בניגוד אחר, במקום הם,
גרמניים. אזרחים שלושה

ה כי . ד,גרמ. שבפי היחיד ההסבר
 מותר דנמרק חוקי לפי בהם. מקנאים דנים

 שנה, 20 אחרי מקברו ז״ל דני אזרח להוציא
 אך שהיא. כל מסיבה בכך צורך יש אם

 אסור כי קבע לדנים הגרמנים בין ההסכם
מקב הגרמניים החללים את להוציא יהיה

 של זאת, וזכות לנצח. החדשים רותיהם
 עד בדנמרק, שמורה היתד, נצחית, קבורה

בלבד. המלכותית למשפחה בה,

ה בלגי
לקמץ לדעת צריכים

 גם המיתון הגיע וישראל אנגליה אחרי
 קודם הוחלט לישראל, בניגוד ושם, לבלגיה,

 מתוצאות אחת הממשלה. בהוצאות לקצץ כל
 בתקציבי קיצוניים קימוצים האלה: הקיצוצים

בחו״ל. בלגיה שגרירויות
הר לורידאן, וולטר בבון, בלגיה שגריר

 השגרירות בהוצאות קימץ הוא לכת• חיק
עוד בתחילה באמת. דראסטית בצורה שלו

לורידאן שגריר
תון לעסק־ביש גרם המי

 פנים הנדהמים הוד־מעלתו אורחי העמידו
הוד לבסוף אבל מאומה, קרה לא כאילו

בשגרי בתי־הכבוד הלא־נעימה: האמת לפה
נייר. ללא נשארו בבון בלגיה רות

 עיתוני־ קוראי של לחביבם הפך הנושא
 מפורט, דיוזח אחר ורק ובבון, בבריסל הערב
 השבוע נמצא עסק־הביש על וממושך יסודי
 גר־ הידידות אגודת הדעת: את המניח מוצא

המל הבלגית לשגרירות תרמה מניה־בלגיה
גלילי־נייר. מאות כמה כותית

ר הארץ כדו
 אר־ פרנציסקו, בסן הצניעות. גדר 9

 כי בתי־המשפט מנהל הודיע צות־הברית,
 המושבעים, תאי סביב קלעי־עץ להתקין הורה

 את הסקרן הקהל מעיני להסתיר מנת על
 הלובשות המישבעות של החשופות רגליהן

מחצאיות.
ן. ?0$© • ו י ו שו הח סין, בפקינג, ה
 המשך את להתיר האדומים המשמרות ליטו

ה אום על־ידי המורצת בכרכרה השימוש
ה המנוון שהאורח בתנאי ביצוליה, מושך
 אותה יריץ הזאת בכרכרה להשתמש מבקש

 ב־ ישב שלה הקבוע שהנהג שעה בעצמו,
מושב־הנוסעים.

 תימאס, בפורט שיניו. כין עורו •
 דייא־ אחר פלגן, רוברס רזה ארצות־הברית,

 ק״ג, 109ל־ ק״ג 310מ־ שנתיים, של טה
ה העור הסרת לשם ניתוח לעבור נאלץ

בטנו. על שהצטבר מיותר
ת • י י נ ו פ מ י ם. ס כי ד כ  בניו־יורק ה

 מו־ של הצייד סמפוניית את לנגן הוחלט
 הבמה, על עוברים כלבי־צייד 22כש־ צארט

הע מכלי־הנגינה, נבהלו הכלבים כי נתברר
הצופים. קהל בין להתפזר דיפו

ם30 ל עו ה ה ז 1534 ה


