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 כאמצעי ״אנדן״ על ממליצים באמריקה הרופאים
 את ומבריא הקשקשים את המרחיק קבוע חפיפה
השער.
 מנקה הקשקשים, את ממים עמוק, חודר ״אנדן"
הראש. את יסודי כאופן ומהמה
 מהירה פעולה משלב ״אנדן״ כי לך יוכיח הנסיון

השער. את המיפה נעימה בחפיפה

טל־אריאלי פרסום
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במדינה
ב טו והדו! ה

חיו חדשות לקרוא השבוע שרצה אזרח
 יכיל החמישית, המכב־ה על ומעודדות ביות
 לקרוא רצה אם במעריב. אותן למצוא היד,

 של השערוריה על שבמכביה, היע על דווקא
 וחוסר־ד,ארגון, ההזנחה על הרוכב״ת, מעברת

 בעתון־הערב החומר את למצוא היה יכול
אחרונות. ידיעות המתחרה,
 נקודידהמבט. של הבדל רק היה ההבדל

 עורך אלכסנדרוני, אלכסנדר של נקודת־מבסו
 אלכ־ מובנת. היתה מעריב, של מדור־הספורס

 המכבי, של העולמי הוזעד חבר סנדרוני,
 ,,ד,מכביר של לשכת־העתונות מנהל כן וכמו

 מודעות עמודי. שלושה לעתונו להשיג הצליח
המכביה. על

 ביוליטינים להוציא דאג גם אלכסנדרוני
העי בכל שפורסמו המכביה על שבועיים

 חליפת כמו סקופ, בידו כשהיה אולם תונים.
 וההתאחדות המכבייה הנהלת בין המכתבים

למעריב. אותו שמר לספורס, הסובייטית
 ידיעות של הספורט עורך גלאי, יהודה

 של הע־למי הוועד הבר איננו אחרונות׳
 מטעם מודעות הופיעו לא בעתונו המכבי.
איכ הענין היה לא לאיש המכביה. הנהלת

אחרונות. ידיעות בעל מוזם, מלנוח חוץ פת,
שבת לו הודיע גבאי, את אליו קרא מוזס

 המכביה גם תזכה עתונו החרמת על גובה
 שהרי שבעתון. הספורט במדור דומה ביחס

ידיעה. אין מודעה, אין אם

מנגנון
ם מחוץ חו ת ל
 בפתח ללשכת־המודיעין, ניגש האורח

 בקריה משרד־החוץ של המוארך הצריף
 למסור באדיבות נתבקש הוא הירושלמית.

ה שם את שלו, פנקס־הזהוי את לפקיד
מטרתו. ואת לראות מבקש שהוא פקיד

ה את ביקש ארוך, טופס מילא הפקיד
 ■אם לפקיד. הטופס את שלח לחתום, אורח
 בליווי האורח הובל חיובית, התשובה היתד,
 על הפקיד רשם הביקור בתום לפקיד, שליח

למודיעין. ושלחו השיחה, משך את הטופס
המת זה, חדש סדר חורים. סתימת

 ביום הונהג בולשת, של למשרד מאד םא
 ספק היה לא במשרד־החוץ. החולף ראשון

 ל־ ידיעות הסתננות למנוע מטרתו: מה
 מהסתננות המודאגת שרת־החוץ, עתונות.

 בעזרת שוט: בידיה להחזיק ביקשה זו,
 מקרה בכל לבדוק בעתיד תוכל הטפסים

 ידיעה שפירסם העתונאי ביקר מי אצל
הפירצה. את ולסתום בלתי־רצויה,

 ומנוסה, משופשף גזע ירושלים, עתונאי
 לפני התעורר. רוגזם הטכסיס. את הבינו
 מינהג נגד תנועת־מחאה יזמו חודשים* כמה

 החשובות הידיעות כל את לסנן המשרד
 חששו עתה והארץ. דבר עתוני־חסות: לשני

סוסית. ייסתמו מקורות־ר,ידיעות כל כי
 ל־ העתונאים ניגשו עילאית בתמימות

 על התלוננו המשרד, מנהל איתן, זזלטר
אנשים יצטרכו אם להם שייגרמו הקשיים
 להם הבטיח טפסים. למלא כמוהם עסוקים

עתונאים. לגבי יבוטל המנהג איתן:
 בדעתו, איתן הוותרן איתן יישאר אם
 אך שהומצא מיגר,ג משעשע: מצב ייווצר

 על יחול לא לעתונאים, להפריע כדי ורק
המשרד. באי שאר לכל יפריע אך העתונאים,

אילת
ד מדיניות ע הי ק ה1ה
 לפני לת, לא שירדו הראשונים השוטרים

 לעשות עליהם מד, בדיוק ידעו לא שנים, שבע
טרופיים, פקק בכובעי חבושים במקום.
 ומצוידים המנדה, משטרת ממחסני שנלקחו

 הערבה, ברחבי לד,:אתם סיירו חדש, בג׳יפ
 תושביה מוחלטת. מקצועית מבטלה נהנו

לתח יותר זקוקים תיו אילת של המעטים
 מרפאה והקמח ירק,ת הספקת סדירה, בורה

החוק. לנציגות מאשר חולים, קופת של קבועה
לאילת, שהגיעו החדשים התושבים בין
 שירדו כאלה גם היו סיני, מבצע אחרי

במקום החוק את להפר תחילה במחשבה
המתי התושבים של זעקתם החדש. מושבם

 והתינרות לבתיהם שהתתפרצו־ות — קים
 אותם הוציאו הציבוריים, במקומות המרובות
 קציני את הוציאה לצפון, הגיעה — מכליהם

משלוותם. הארצי המטה
ב׳ סמל אחר. מרחב - ללקוחות

 שנבחר האיש היה בן־יהושוע (״דובי״) דוב
 בן־ באילת. סדר להשליט מפקדיו בידי

 וותיק ושוטר 26 בן רומניה יליד יהושוע,
 נענה חיפה, במשטרת תביעות כסמל שש־מש
הקשה. לתפקיד להתנדב מפקדיו לבקשת

 ומהיר הרזה הסמל השתלט מהרד״ עד
הוא בתחנה. השוטפת העבודה על התנועה
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