
ין0[11ו[ בקופסת
שקה אזת מ ם ברי בקיץ לילדי

מין כפיות שתי ת שקה פושר, או קר חלב בכוס תו ת מ  שדה תו
ב נהדר, ם, על אהו ם עשיר הילדי טמיני  וברזל. בוי

תמין ם גם ושמנת, לבן של טעמם לשפור נפלא תו  שאינם ילדי
ם הבי ת ברצון ישתו חלב או שקה א  ע־׳י המומלץ המעויין המ

ילדים. רופאי
ת 10 או ס פ מין קו ת ה —תו ת א  ל״י 1000 של בפרס לזכות עשוי ו
מין נאמני בין שיגרלו העידוד פרסי 100מ־ באחד או ת את תו  וז

:תעשה
ת גזור .1 ם 10 א סי מכ לה כתובה עליהם העליונים ה מי מין ה ת  תו

טין של במכסה גם להשתמש (תוכל בעברית מל או קולרה). או ק
פסת על בעברית ״ונותמין״ המלה מופיעה פעמים כמה ספור .2  קו

מין ת ת וציין תו א זו. ממודעה שגזרת התלוש על ז
ת שלח .3 ם א סי מכ  ת״א 127 לת-ד• הרצ״ב התלוש עם שגזרת ה

״תותמין׳׳. עבור
ם לקבלת אחרון מועד >4 סי מכ .1965.בספטמבר 15 ה

.....................................־.......שם

.........................................כחובת

 מופיע תותמין קופסת נב׳ על
פעמים............בעברית חותמי! השם

1

 על- שניתקבלו הראשונות ההחלטות אחת
 לפני הזה, העולם של החדשים העורכים ידי

 לפרסם לא זו: היתד. שנה, עשרה חמש
אבל. מודעות
 ניראה אלה, מודעות פירסום של הנוהג

 ללב נפסדת. פרובינציאלית כירושה תמיד לנו
 לא המודעה כי החשד תמיד מתגנב הקורא
 לתת אלא ותנחומים, צער להביע נועדה

 משוויץ הוא עצמה. המודעה לבעל פירסום
 משקיע שהוא הכסף בסכום המודעה, בגודל

לשונו. בצחות החברתיים, בקשריו בה,
 לפרסם שלא ז״ל, שרת משה ציווה כאשר
ה אחד רק זה היה לזכרו, אבל מודעות
 קלוקל מטעם סלידתו על שהעידו גילויים

 מינהג קבע בכך כי מקודד. אני רגשות. וזיוף
חדש. חברתי

★ ★ ★
 בחודשים נערך הזה העולם עורכי בלב

לפר פנימי: מאבק פעמים כמה האחרונים
סקופ? לפרסם לא או סם

 אורי עצמית. מתוצרת תמיד היד. הסקופ
 ביותר בכירים אישים עם נפגש אבנרי
 בור־ הצעות על עימם דן הערבי, בעולם
 של שמותיהם את פירסמנו אילו גיבה.

השי־ של תוכנן מלוא ואת בעלי־השיחה,

 בורגיבה, לו אמר מה לספר אפילו ידעו
 דו״ח קיבל ישראל שגריר כי הוסיפו

כך. על
 רבה, בהרחבה בישראל פורסם זה כל

 שאינם עתוני־הערב, של בכותרות אפילו
 במאמצי־ רב כה עניין כלל, בדרך מגלים,
שלום.

★ ★ ★
מראש. השליחות את הכשיל זה פירסום

 שמצא עצמו, מנדם־פראנם את הרתיח הוא
חרי הודעה בפאריס לפרסם לעצמו חובה

 מטעם שליחות כל ומרצות הכחיש בה פה,
 שלו, הנסיעות שתי כי טען הוא ישראל.
 רק זו אחר זו באות ולחל־אביב, לתוניס

במיקרו-
 יותר. עוד התרגז בורגיבה כי נראה אך
 אינה ישראל ממשלת כי שהחליט יתכן

בכ מחבלת היא כי שהסיק יתכן רצינית,
 נובעת הסופית הודעתו במאמציו. וונה

זה. ממצב־רוח במישרין
★ ★ ★

 זד, בפינו הקרוי מכשיר יש במערכת
לצי טלסקופ זהו הסורי״. ״התותח מכבר
ארוך. קנה בעל לום,

שסי- למיקרה הודות זה לכינוי זכה הוא

כתותח מחזיק ׳,- הרמטב
 לעתון. ועניין יוקרה מוסיף זה היה חות,

 אנו שלמענו לעניין מזיק היה הדבר אך
פועלים.

 כש־ גם — הפיתוי במיבחן עמדנו לכן
שהשי בתעמולת־לחש להפיץ ניסו יריבים

וכו׳. וכו׳ חשובות, היו לא חות
 את שוקלים כאשר זאת, לזכור כדאי
 מסע של ביותר והעגום — האחרון השלב

 מדי־ קברניטי כי במדינה). (ראה בורגיבה
אחרת. נהגו הישראלית ניות־החוץ
 חוש־האחריות האם השאלה: ונשאלת

 המסויים, השבועון של מזה נופל שלהם
 יותר? אפל הסבר יש שמא או

★ ★ ★
 מנדס־ פיאר של שליחותו לפרשת כוונתי

פראנם.
 מנדם־פראנס כי בירושלים נודע כאשר

 של דעתו על עלה בתוניסיה, לבקר עומד
 ההזדמנות את לנצל לבקשו אשכול לוי

 כוונותיו. בדיוק, מהן, בורגיבה את ולשאול
 המדינאי יבקר מכן לאחר כי מראש סודר

 כי־. של באמתלה בישראל, הצרפתי־היהודי
שיחותיו. על כאן ויספר מדעי, כלכלי נוס

 מאד מקובלת אישיות הוא מנדס־פראנס
 צרפת ממשלת ראש היד, הוא כי בתוניסיה,

 בניגוד זו, לארץ העצמאות את שהעניק
הצרפתי. הימין לרצון

 רק ערך לה יש כזאת ששליחות מובן
 בורגיבד. גמורה. בסודיות מתנהלת היא אם

 קשר לשום מוכן אינו כי הבהיר כבר
 פן מחשש הרישמית, ישראל עם גלוי

 היד, לכן הציונים. כסוכן בקאהיר יותקף
לש שיינתן פירסום כל כי מראש ברור

 בעוכריה. יהיד, מנדס־פראנם ליחות
★ ★ ★

 בפאריס הישראליים העתונים כתבי אולם
 הידיעה, את להם הדליף מישהו שתקו. לא

 לא לפירסומה. להביא ברורה כוונה מתוך
 הדליפה באה מניין ספק להיות היה יכול

ה בפאריס, הישראלית השגרירות המכודנת:
גולדה. הוראות לפי פועלת

 מנדס־ כי הודיעו הישראליים הכתבים
 ישראל. בקשת לפי לתוניס, יסע פראנם
הם חזר. מנדס־פראנס כי הודיעו מכן לאחר

זמיר) ואלו!? פיסלו (מימין
 כתב כאשר . בשעתו. אודותיו לך פרתי

 על עלו והצלם כיסלו, רן הזה, העולם
 לקיבוץ מצפון המפורסם שביל־הפטרולים

 הם סורי, שטח הוא הסורים שלטענת דן,
 פתחו לא בדרך־פלא זו. מצלמה בידם החזיקו
הישרא לפליאת השניים, על באש הסורים

 היום למחרת אך מרחוק. בדבר שחזו לים
 שביתת־הנשק ועדת בפני הסורים התלוננו

 השביל. על עלו ישראליים חיילים שני כי
תותח. עם יחד

 משד, הלוויית את הזוג סיקר השבוע
 רב־ של החדה עינו את צדו כאשר שרת,
הת הזה?״ הנשק ״מה רבין. יצחק אלוף
הטלס את בראותו לדעת, הרמטכ״ל עניין
קופ.

 את זמיר צבי ולאלוף לו הסביר כיסלו
 כך כדי תוך לו סיפר המכשיר, פעולת
הסורית. לתלונה נושא ששימש הנשק שזהו

!*ממני הזה הסורי התותח את ״קחו
הרמטכ״ל. חייך

* * ־*־
 חג׳אזי, על שהוצא המוות פסק־דין אחרי

 מאמצים נעשו כי קבענו אל־פתח, חבלן
 פירסום את למנוע הממשלה מצד רבים

בחו״ל. פסק־הדין
 ידיעה באמיתות פיקפקו קוראים כמה

 — טייס כי העובדה על הסתמכו זו,
 בארץ ברבים הנקרא היחיד הזר השבועון

הידיעה. את פירסם —
 הזוז העולם מנציג הודעה קיבלתי השבוע

 לשבועון פנה הוא בקשתנו, לפי בהאמבורג.
 קטעי־ של עצום ארכיון המחזיק שפיגל, דר

 רק ישנו זה בארכיון העולם. מכל עתונים
 קטע אותו פסק־הדין: על בלבד אחד קטע
סיים. של

פסק־ על דיווח לא עצמו שפינל זר גם

►
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