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:זכו השבוע

— גיטליס מלכה
 ונ״א ,8 החשמונאית מרים רח׳

— קרן חסידה
 ירושלים מימון, שכון ,11 ריינס הרב רח׳

 יפו ,50 ירושלים שד׳ — משה שושנה
אילת — לינט הולינגר

90 מס. ב׳ יונה בפר — עטיה מזל

 שמך את ציין .1 :ההשתתפות תנאי
 3 צרף .2 מעטפה. על המלאים וכתובתך

 כתר פקקי 3ו־ ״גולדסך של כתר פקקי
 הסיסמה את השלם .3 ״גולדסטאר״. של

״.לגבר ״תנו  תל־ 7095 לת.ד. שלח .4 ...
יום״. בכל ״יהלום מבצע עבור אביב,
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 כ״הישג אמריקאיים עתונים ע״י שהוגדרו ״טפלון״, והבישול הטיגון כלי אלינו הגיעו סוף סוף

 — ״פלאלום״ ע״י בישראל בלעדית מיוצרים הכלים הששים!; בשנות למטבח ביותר החשוב
מאלומיניום. ומטבח בית לכלי בישראל הגדול המפעל

פונט״ ״דו חברת במעבדות שפותח נקי, הציפוי של המסחרי השם הוא ״טפלון״
 ואינו מסא) 511014( נדבק אינו הוא ביותר: חשובות תכונות שתי ״טפלון״ לציפוי האמריקאית.

 או בלי ולבישול לטיגון ״טפלון״ המצופים בכלים להשתמש אפשר לכן, תסא). 500111(־ נסדק
לכלי. נדבק אינו שהתבשיל ביתן שומנים, עם

 הינו ביותר הבולט יתרונו אולם, שומן. או נוזלים תוספת ללא מזון ב״טפלוך לחמם אפשר
 פירושה האחרונה העובדה שלו). ן<0ז1 5זז01הי: תכונת (בגלל להפליא ומהיר קל שניקויו בכך
במטבח. מהפכה —

 מכירות עלו 1965 מאז כי קובע, בארה״ב לאחרונה שפורסם שוזקים מחקר כי איפוא, פלא, אין
״טפלון״. כלי בעלות הן בארה״ב הבית מעקרות 50ס/ס ואילו (!)170סב־ס/ בלבד בארה״ב ה״טסלון״
 גרילר וכן ),26 עד 18(מ־ שונים בגדלים מחבתות מבחר ״פלאלום״ מפעל מציע הפסח לקראת
״טפלון״. בציפוי כולם נוספים, ואפיה טיגון וכלי קלחות סירים, לשוק, יוצאו אחריהם שימושי.
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 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דסום • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא״דואר

 • בע״מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 סין רח׳ תל־אביב, בע״מ,
בע״מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך
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 או הספרים בחנויות להשיג
 המחאת־דואר במישלוח

 ,4 ברזילי רחוב ״יפעת״, להוצאת
623830 טלפון תל־אביב,
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ל״י 7.90 המחיר:

בעולם
ארצות־הברית

מדי זהיר אדם
 מוכשר. אדם הוא קנדי (״בובי״) רוברט

 היא הזהירות כי יתכן זהיר. אדם גם הוא
בעוכריו.

 הנשיא של פופולריותו כי ברור שנר, מזה
הסתב בגלל בירידה, נמצאת ג׳ונסון לינדון
 חסרת־התוחלת. ויאט־נאם במלחמת כותו

מוע להציג בבובי האיצו המלחמה מתנגדי
נובמבר. בחודש שתתקיימנה בבחירות מדותו
הצה השמיע פעם מדי אמנם, סירב. בובי

 למדיניות מתנגד הוא כי להוכיח שנועדו רות
 מועמדותו. את להציג פחד הוא אבל ג׳ונסון,
 להתגבר בכוחו יעלה שלא תשש הוא הסיבה:

 לעומת המועמדות. על במאבק ג׳ונסון על
 שנים, ארבע עוד ימתין שאם בטוח היה זאת
 לא החוקה לפי כי — ג׳ונסון את יירש
השלישית. בפעם לנשיא להיות ג׳ונסון יוכל

 ל־ היתה השבוע אחד. לכתר שניים
פחדנותו. על להתחרט רבה הזדמנות בובי

 ג׳ונסון נגד למאבק יצא בובי, של בהעדרו
 למדיניות כמתנגד הידוע אחר, ליברלי סנאסור
 מק־קארתי. יוג׳ין זהו בויאט־נאם. ג׳ונסון
ה למק־קארתי* יש כי האמין לא איש

אחיו כהלווית (מימין) רוגי
בישראל לקרות יכול לא זה

 המדינה נדהמה לכן כלשהו. סיכוי אפרורי
 נצחון מק־קארתי השבוע השיג כאשר כולה

 ניו־ במדינה המוקדמות בבחירות מפואר.
הדמוקר קולות של 40ס/סב־ זכה האמפשיר

עצמו. ג׳ונסון מהנשיא פחות קצת רק טיים,
 ג׳ונ־ את לנצח עתה אפשר כי הוכיח הדבר

 לקבל מוכן הוא כי להודיע הזדרז בובי סון.
 מצב־ביש, נוצר וכך — עצמו על זה עול

 קרובות, דיעות בעלי סנאטורים, כששני
אחד. כתר על מתחרים
 למועמזז מק־קארתי הפיכת אפשרי: מוצא

קנדי. בובי בצד לסגן־נשיא,
הרפובליק־ בצד 7 קנדי״ניכסון :שוב

 הפוכה: התפתחות היתר, המיתרם של אי
 ומק- לקנדי בדיעותיו הדומה רוקפלר, נלסון

ה ניכסון, ריצ׳ארד על־ידי הובס קארתי,
לג׳ונסון. בדיעותיו דומה

רשמית. מועמדותו את הציג לא רוקפלר
 לפתקי־הבחירה. שמו את הכניסו תומכיו אך

 הופך רוקפלר היה בהמוניהם, כך עשו אילו
 זוכה היה כי ויתכן לניכסון, חזק למתחרה

ובינ הצליח, לא המיבצע אך במועמדותו.
יחידי. חזק כמועמד ניכסון נשאר תיים
 הבאות בבחירות כי האפשרות נוצרה כך
 אחיו שהופיע כפי ניכסון, נגד קנדי יופיע
שנים. שמונה לפני

 יכול זה כל בוחרים. העסכןניס רא
לבוח יש שם רק כי באמריקה, רק לקרות

המועמדים. בחירת על גם ישירה השפעה רים
 מזכי־ על־ידי המועמדים נבחרים בישראל

שום אין הרחב ולציבור המפלגות, רויות
)30 בעמוד (המשך

 אף אחר, מק־קארתי של קרוב שאינו *
 שציד־ הדמוקראטית, המפלגה חבר הוא

 את הוליד שלו האנטי־קומתיסטי המכשפות
״מק־קארתיזס״. המושג

1594 הזה העולם


