
״ארטיקיי מפעלי הרחבת
 שבבעלות ״ארטיק״ הגלידות מפעל

הור פרודקטם״ סוד ״אמלגמייטד חברת
 להפצת התכנית במסגרת לאחרונה חב

 שזה חדשים גלידה מוצרי של סידרה
החברה. ע״י בביצועה הוחל עתה

 יצור על מבוססים החדשים המוצרים
 ידע קשרי בעקבות הוחל שבו חדיש

 נודעות חברות עם קשרה ש״ארטיק״
ואטליה. בארה״ב גלידה מוצרי ליצור

 באריזות מוצאות החדשות הגלידות
 לכל שימושיות והן מיוחדות איכות
 היא העקרית המגמה כי אם מטרד״
 לתצרוכת גלידה מוצרי על הדגש לשים

 לפופולריות זוכים שלאחרונה ביתית
והולכת. גדלה

ה בסידרה הראשונות הגלידות שתי
 — בשוק נמצאות שכבר — חדשה
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 וארועים למסיבות במיוחד מתאימות
חגיגיים.■

 מופצת ״קוקטייל״, גלידת הראשונה,
 מותאם המכסה בו נאה פלסטי בגביע

והגלי הגביע פתיחת לאחר כתחתית גם
 לכל אלגנטית להגשה מיד מוכנה דה

הזדמנות.
הול ״יום גלידה — בסידרה השניה

 מכילה שימושית, קרטון באריזת דת״
 פטל וניל, בטעם גדולות גלידה מנות 10

לחגיגה. ארוחה כל ההופכות ולימון
הקרו בימים לשוק יצאו לכך, בנוסף

 שיהוז נוספים גלידה סוגי שני בים
״ ה י צ ק ר ט א  האחד במ״נה. מיוחדת ״

י גלידת יהיה ר מ א ן ק ״ ״ א ל י י ט  ס
 סידרת והשני בארה״ב הגלידות בסגנון

 לילדים מיוחדים גלידה ממולאי צעצועים
נוער. ובני
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גרמנית, צרפתית, אנגלית,
ספרדית איטלקית, ערבית,
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בבחינות להצלחה עד הלימודים משך
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גובר

יש נכנסה בהיסח־הדעת, כימעט בהדרגה,
 השיבי שלב עדיין זה אין חדש. לשלב ראל
הידידותיות, המעצמות מצד המאסיבי נוע
 האות מכריע. שלב לאותו מבוא רק אם כי

באמ מיספר, שבועות לפני נקלט הראשון
 השבוע בוזשינגטון. ישראל שגריר צעות

גול של ביקורה עם האות, עוצמת התגברה
בלונדון. מאיר דה

מלי שופעת בריטניה לבירת הגיעה היא
 הגיוניים נשמעו דבריה וביטחון־עצמי. צות

 לא גם חידוש, בהם היה לא אבל מאוד.
 ממשלת־ישראל. של החמקני הקו מן חריגה

 וגולדה — ברורות תשובות דרשו האנגלים
אותן. לספק יכלה לא

ב ביקורה של השני חלקו היה כן על
 היא יותר. פסימיות הערכות אפוף אנגליה
 ידידים, עם מאבקים צפויים הכריזה: עצמה

 אבל מהפכני. גילוי היתד. לא ההכרזה
 אחר בחיפיש הקצב הגברת על רמזה היא

 מאז במרחב השורר הקיפאון מן מוצא
 .1967 מלחמת סיום
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הוש מעורפלות והבטחות רמזים הרבה
ש למרות בצרפת. במערבת־ד,בחירוף. מעו
הנשי לכס הסופיים המועמדים משני איש
 ישחרר שהוא מפורשות הבטיח לא אות
יש התעקשו הישראלים, המיראז׳ים את

.זאת בכל כי להאמין רבים ראלים . .
 לפני ועוד פומפידו, ז׳ורז׳ ניצח השבוע

 ה־ סיכויי הצטמקו אליזה לארמון שנכנס
 לא האפס. לנקודת עד בימעט מיראז׳ים

מדינת־ישראל, את שונא שפומפ-דו מפני
מדי את ימשיך כי הכריז שהוא מפני אלא

דה־גול. שאדל של ניותו
— זו הבטחה יקיים הוא הסימנים כל לפי

 מארמונו, הרחק לא לאו. אם ירצה, אם
 גדול משרד בהקמת דה־גול של עוזריו עסקו

 המדינית לישכתו תישכון שם ומשוכלל.
ה סגירת אחרי שמייד וה־גול, שארל של

לצרפת. לשוב כודנתו על הודיע קלפיות
 בקולומביי מחודשת בגלות יסתגר לא הוא

בפאריס. כבוד ישכון אלא דז־אגליז,
 בו הגוליסטי, המנגנון על יחלוש שם
 יכתיב זה מנגנון לחלוטין. פומפידו תלוי

 הישן. הנשיא של רצונו את החדש לנשיא
— כלשהו חופש־תימרון יהיה לפומפידו

 מיטען הטעונות חמורות, בבעיות לא אבל
ישראל. עם היחסים כמו עמוק, כה ריגשי

 לקבוע ימשיך דה־גול של המוחלט ד,״לאו!״
המידאז׳ים. גורל את

דת
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גגני־ברק
 דתית מועצה בה שאין בישראל עיר אין

 שנות 21 במשך בני־ברק. העיר מלבד —
 העיר תושבי סירבו המדינה, של קיומה
במו בראותם דתית, מועצה להקים הדתית

 מופקפקת, דתיות בעל נציג זה מסוג סד
 יותר: וגרוע היצונית, המדינה• של מכשיר

הלאומית. הדתית המפלגה של כלי־שרת
 השירותים כל מסופקים החוק, פי על

 העירייה דתיות, מועצות באמצעות הדתיים
 תקציב של שלישים שני מספקת המקומית
 את מוסיף הדתות ומשרד הדתית, המועצה
הנותר. השליש

 סעיף העירייה בתקציב הופיע בבני־ברק
 היה הדתות ומשרד — דתיים ״שירותים

 העירייה לקופת זה מסכום מחצית מוסיף
ישירות.

 תורכב כיצד קובע הדתיות המועצות חוק
 על־ נקבעים מהנציגים 4570 כזו: מועצה

 משרד על־ידי 457< המקומית, העירייה ידי
ה הרבנות על־ידי אחוזים ועשרה הדתות,

נצי את אלה גופים שני מינו לא מקומית.
 כל את למנות הדתות משרד רשאי גיהם,
הדתית. המועצה חברי של 10070

 השבוע, התקפת־דב. אש, איומים,
 בבני־ זאת בכל זז משהו כי היה נראה
גדול. וברעש — ברק

 חצות. אחרי טלפון צילצולי באו תחילה
ישראל היד, השפופרת את שהרים האיש


