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בעולם
דנמרק
מ שהו ר קו ב ?
החל מהראשון בינואר  ,1970שוב לא
יבטיחו בני זוג דנים העומדים להנשא
זה לזה ,כי ישמרו אמונים ״עד אשר יפריד
ביניהם המוות* .בטל המושג אירושין ,או
הפרת הבטחת נישואין .האיש האחראי
למהפכה זו ,הוא שר־המשפטים הדני קנוד
טסטרום ,האיש אשר לחם עבור החופש
הפורנוגראפי ,ואשר תודות לו יבלה משטרת
דניה לציין בראשון לינואר  , 1970כי
הפשיעה המינית בשנת  ,1969ירדה ב־
/0״ 32לעומת שנת . 1968
משום מד ,שכחו עתונאים לציין בכתבו
תיהם על יריד־המין בקופנהאגן ,את התי
אור העסיסי של קהל הממתינים להכנס
ליריד ,באשר מצדו השני של הרחוב
ניצבת קבוצת צעירים נוצרים ,מחזיקה
בכרזות ,הקוראות לחרם על התערוכה אשר
אחת מהן היתד ,משל שקספיר :״יש משהו
רקוב בארץ דנמרק״.
האיש האחראי לכרזה זו ,הוא מי שהיה
שר־המשפטים בממשלת דנמרק עד שנת
 , 1967ק .נילסן ,חבר המפלגה הסוציאליס
טית ,ומתנגד מושבע של שר־המשפטים
הנוכחי שהוא חבר המפלגה השמרנית.

כלי .רומנטיקה

 .1מכיל  01א£אזא*ק העשיר בויטמין
והחיוני לצמיחת השער ובריאותו.

י

של הש׳נר בטבע׳ות
אינו דביק או שמנוני.
הסתרק מידי בוקר
עם *תו*וו(1א\
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וחענק לשערך
גמישות .שפע ובריאות
ואת הניחוח המיוחד
^י * ■ * * ^
של מוצרי 106 8106
— .
להשיג בשני סוגים:
^ ^ *^** 6
.לשער יבש או רגיל. ..

הסוכן בישראל בלמון בע״מ .המפיצים חב׳ נורית בע״מ

אל תתני
לגרות אותו.
הוא צעיר מדי
עורו של התינוק אינו סובל גרוי.
לכן תני לתינוק את החיתולים ה
עדינים ביותר חיתולי ״סיפון',
לשימוש חד פעמי.
הרטיבות עוברת דרך הציפוי הרך
של ״פיס! ן ״ ומשאירה אותו
יבש ונעים.
״ פ י פ ץ ״ נזרק לאחר השימוש ,ולכן
הוא אידיאלי לנסיעות וביקורים.

ושח ,חוססנוויזיותטתזיסשויס!
וזעונוח ווווווווטניוח
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את ״ פ י פ ץ ״ תוכלי להשיג בכל
חנות שבה דואגים לתינוק.

פסלווים מכל העולם
מכירה לחנויות
ישר מהיבואן :
״סכם״

דוד המלך  ,9ירושלים
טלפון 25752

מימי־הביינים.

קנוד טסטרוס ,אשר משרדו ביטל את
המושג אירושין ,סבור כי בשנת 1970
שוב אין אשד ,זכאית לדרוש פיצויים מהגבר
בשל הפרת הבטחת נישואין .הגלולה נגד
הריון מגינה על האשד ,מפני הסתבכות עקב
אימון בגבר המבטיח לד ,הבטחות שווא.
ואילו הגבר אינו חייב עוד להבטיח לאש
תו לאהוב אותה ״עד עילם* .האשד ,וה
גבר זכאים שניהם להגנת החוק ,אולם ב
צורר ,שווה ובלי העדפה.
חוזה נישואין בין גבר לאשה ,מגדיר
בדיוק את זכות ההורים על צאציהם ,על
נכסים משותפים ,ואין בו יותר מערפלי
הרומנטיקה של ימי הביניים ,בהם היה
מבורך הנוסח של טכס הנישואין אשר
בוטל בדנמרק ב־ 31לדצמבר . 1969
מכל מקום ,העולם סקרן עתה יותר
מאשר אי פעם לראות את דנמרק .משרדי-
נסיעות ובתי מלון מציינים עליה של
^״ 35בהזמנות לקראת עונת הקיץ הבאה,
ויש לשער כי בחודשי יוני יולי ,1970
לא תראינה הנערות המיות ,מרוב תיי
רים אשר יעוטו על קופנהאגן.

יאפן
המ שפט .
ה א רון ביו תר
המשפט הארוך ביותר הידוע בתולדות
המשפט העולמי ,הסתיים השבוע בבית
ו,משפט המחוזי בטוקיו ,ונמשך  16שנים.
בפני בית־המשפט הועמדו לדין 261
גאשמים ,שהשתתפו בהפגנה אלימה ש
נערכה בטוקיו בראשון במאי  ,1952ב
מחאה על חוזה השלום היאפני־אמריקאי,
אשר נחתם אז בסאן־פראיציסקו .באותה *
הפגנה נפצעו כאלפיים והמש מאות איש,
שניים נהרגו ,ועשרות מכוניות ,אמרי
קאיות בעיקר ,הועלו באש.
ה ה ע*ד ל א הפו)! .המשטרה עצרה
באותה הפגנה  1,232איש .רק  261מהם
הועמדו לדין 15 .מהם מתו עד שהגיע
המשפט לסיומו .בית־המשפס ישב במהלך
המשפט  1,792ישיבות: ,־ 180ישיבות
בשנה .הוא שמע  954עדים ,בחן 1,300
תמונות שצולמו במהלך ההפגנה ,ובדק
אלפי מקלות במבו ואלף אבנים ,שנערמו
על שולחן השופטים כהוכחות לאשמתם
של הנתבעים.
למשלם המיסים היפאני עלה המשפט 200
מיליון ין ,שהם כ־ 2מיליון ארות
ישראליות .איל הסכום היה כדאי .בסוף
המשפט חרצו השופטים את גזר דינם
של הנאשמים 109 :מהם שוחררו מחוסר
הוכחות 90 .הורשעו בדין.
איל אם חשב בית־המשפט כי בכך
הסתיימה הפרשה — טעה .ביום בו ניתן
פסק־הדין נערכה הפגנה של אלפי שמאלנים
בפתח בית־המשפט ,שגינתה את פסק־הדין.
המפגינים הניפו דגלים אדומים ונאבקו
ב־ 500שוטרים ,אשר גוייסו לשמירת הסדר.
כתריסר מהמפגינים נעצרו .הם יועמדו
כמובן לדין בעוון הפרעת הסדר .פסק־הוין
ינתן אולי בעוד עשר שנים.
העולם הזה 1692

