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. הראשון הפרם  ככד יוגרלו שעוני־יד 50 ועוד - במזומן ל״י 500-
 של עטיפות 5 או מקל, על טיל של עטיפות 5 :השולהים כין חודש

 לשלוה קרמבו(אפשר עטיפות 5 או ופלים, של עטיפות 5 או סנקור,
המשוכהת). ״ארטיק״ מתוצרת שונים ממינים מעורכות עטיפות 5 גם

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

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

כארץ. הקיוסקים בכל המקל תמורת תקבלו אותו

מ /? # ס ׳ ד ?׳ ^7/
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ם! סכניקו

בשלם
ויאס־נאס

ת כדאי עו שולחן לג ל
להי המלחמה חייבת במאוחר או במוקדם

 ב־ גם בוושינגטון, גם ברור זה דבר פסק.
נתו הצדדים שכל אלא בהאנוי. וגם סייגון

 מוצא אין כאילו שנראה במעגל־קסמים, נים
ממנו.

 רק ומתן למשא מוכנה וויאט־נאם צפון
 מוכנים האמריקאים ההפצצות; הפסקת לאחר

 ה־ הפסקת לאחר רק ההפצצות את להפסיק
ה הצפון; מן סדירים חיילים של הסתננות

 לאחר רק ההסתננות את להפסיק מוכן צפון
חלילה. וחוזר והמתן המשא

 ייתכן כי בוושינגטון לפתע נתברר השבוע
 או של השלום לגישושי הצלחה סיכויי ויש

אמריק בין הוכחשו שלא ולפגישות תאנט
בעולם. מקומות מיני בכל וויאט־נאמים אים

 מ־ בדו״חות בפנטגון עיינו כאשר זה היה
 ההסת״ בבירור: אחד דבר שהוכיחו סייגון

 לעזרת הצפון מן סדירים חיילים של ננות
ומתדלדלת. הולכת בדרום הוויאט־קונג

 שביוני שעה הפצצות. כזכות לא
 אלף 11 דרומה ירדו עוד שעברה השנה של

ב חודשיים, כעבור מספרם פחת חיילים,
 חודשיים וכעבור בלבד, לאלפיים אוגוסט,
 600ל־ המסתננים מספר הצטמצם נוספים

הכל. בסך
ירי לייחס אי־אפשר כי ידעו האמריקאים

 בלבד. הפצצותיהם להצלחת זאת תלולה דה
 כבישים ניתקו גשרים, הרסו אמנם אלה

ה הוויאט־נאמי החייל אבל מעברים, וסתמו
סלולה. דרך כשאין גם עובר נוקשה

 להחליף החליטה היא לכן מוות. עד אותה
עיתונאית־צלמת. ולהיות המיקצוע את

 אותה. שיעמם לא כבר החדש המיקצוע
 שורה משם שלחה לוויאט־נאם, יצאה היא
 _היא היתד, השבוע מצויינות. כתבות של

רבות. לכתבות נושא עצמה
 אמריקאית יחידת־סיור כאשר קרה זה

 וממול־ מוסווית מכונית צדדי בכביש מצאה
 מישל, של מכוניתה זאת היתד, היטב. כדת

הוויאט־קונג. בשבי שנפלה
 להוכיח כדי מהדיר,ופטרים. כרוזים

האמרי מייד כיסו שלהם, הדנטלמניות את
 ההליקופ־ מן כרוזים במטר האזור את קאים
 מישל כי הבהירו הם בכרוזים שלהם. טרים

 ״נא ביקשו איתם, פעולה שיתפה לא מעולם
לרעה.״ בה לפגוע לא

לתז זקוקים לא השובים כי להניח יש
צרפ דוברים שרובם בכך בהתחשב כורת.
ב שגדלו הוזיאט־נאמים בין כמקובל תית,

 ימצאו בוודאי הם לשעבר, הצרפתית מושבה
מפארים. השבוייה עם משותפת שפה

וצילו כתבות ובידיה תשוחרר וכאשר
 — הוויאט־קונג מחיי אכסקלוסיביים מים

מישל. של חייה סיפור זה יהיה

בריטניה
שבור טלפון
 החליטו האמריקאיות• הטלפונים חברות

 במסע־פיר־ במודעותיהן. השיגרה מן לצאת
 השימוש את לעודד היתד, שמטרתו סומת

 רוב בו בשבוע, הראשון ביום בשיחות־חוץ
ב־ להשתמש החברות החליטו פנויים, הקווים

לכידתה ערב דיי, עיתו־נאית־זץגמגית
לרעה!״ בה לפגוע לא ״נא

 כי היה הדעת על המתקבל היחיד ההסבר
 להוכיח החליט צ׳י־מין, הו הצפון, מנהיג

 היו דעתו שלפי למרות בשלום רצונו את
הרא להיות התוקפים האמריקאים צריכים
בוויתורים. שונים

 סבורים אחרים משקיפים חיים. חלום
 83ל־ 77 בין נאמד (גילו הקשיש הו כי

 ככל מהר המלחמה את לסיים רוצה שנים)
 השלום מפירות ליהנות על־מנת האפשר,

בחיים. בעודו
 שהחל המאיר), (בוויאטנאמית: צ׳י־מין הו

או על כנער־סיפון הראשונות שנותיו את
 במוסקבה, במהפכנות והשתלם צרפתית נייה
 חלום שלמה, בווייאט־נאם לראות רוצה היה

חייו.
ה לפני הו התייצב שנים 48 לפני כבר

 בוועידת־הש־ וילסון וודרו האמריקאי נשיא
ד,ומ למולדתו, עצמאות ודרש בוורסיי לום
 קיי־צ׳ק, צ׳יאנג עם שרת אחר אז. של סין
 אירגן הקומוניסטים, עם הסתכסך שזה עד

 ו־. הונג־קונג בתאילנד, שמאליות תנועות
סינגאפור.

הצרפ שנים, לכמה אותו כלאו הבריטים
 זה 'והיה בפניו שלא למוות אותו דנו תים
 אחרי עצמאית וזיאט־גאם על שהכריז הוא

השנייה. מלחמת־העולם
 שלמען למסקנה מתקרב שהוא ספק אין
 לשולחן־ לגשת לו כדאי מולדתו שלום

 ואפילו מוקדמים, תנאים ללא גם הדיונים
 בוויתורים בשלום הכן רצונו את להוכיח

ראשונים.

שבויה וופאריס ה
מצלי דוגמנית היתד, 27ה־ בת ריי מישל

שיעממה הזאת שהעבודה רק בפאריס. חה

כמוצלחת. להן שנראתה התחכמות
 ביום להתקשר קל כמד, עד להדגיש כדי

 להביא החברות רצו חסר־העומס, הראשון
 אלי' בריטניה, מלכת של צילום במודעותיהן

ה כשתחתם פילים, הנסיך ובעלה, זבת,
 להתקשר יכול אתה׳ אליהם ״אפילו כותרת:
הקרוב!״ הראשון ביום בקלות,

 צעקה קמה בבריטניה, נודע הדבר כאשר
ה הטלפון שמספרי היתד, התוצאה גדולה.

האמרי הטלפון וחברות הוחלפו מלכותיים
הנועזת. מתוכניתן בהן חזרו קאיות
 מ־ הבריטיים העיתונים את מנע שלא מה
 האפשריות. השלכותיו כל על בעניין לדוש

 צ׳ארלס הנסיך אינך אם האחידה: מסקנתם
 מוטב (הבת), אן הנסיכה או המלכד,) (בן

הקרוב. הראשון ביום אחר למישהו שתצלצל

הארץ כדור
 בויקטוריה, הדבורים. ניקמת •

 עד שעתיים משך מכבי־האש עמלו טכסאס,
מ פרטיות מכוניות שתי למשות שהצליחו

 אחרי הכביש על שנוצר הדבש נהר תוך
 לדלוף, החלה במקום שעברה שמיכלית־דבש

מאחוריה. דבש קילו 1800 השאירה
 ארתור החליט בלונדון כר־מיצווה. •
 במיבחני־ הרצופים כשלונותיו 12 כי ריס

 עצמי, בטחון חוסר של תוצאה הם נהיגה
 ,13ד,־ למיבחן שניגש לפני היפנום עבר
ב אותה התניע למכוניתו, מהופנט נכנם

ש מכונית לתוך ישר נכנס אחורי, הילוך
• מאחוריו. חנתה

 כסו בארצות־הברית, הטלפון שירות •
פרסיות. חברות בידי הוא הרכבות, שירות

ה העולם30 1535 הז


