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 נכון לשמוש
 בתכשירי

זולה
 נע״מ וולה — אינטרקוסמא לכב׳
 ירושלים 1365 ת״ד

לי לשלוח נא
וולה בתכשירי נכון לשמוש המדריך את

השם
] /[ /£ [ £ הכתובת:.]/

נכון לשמוש חמדריך את דרשי
הר״ג ההזמנה תלוש ע״י או שק״ם, כל־בו, חנויות בתי־מרקחת, ״וולה",בפרפומריות/ גתגשירי

במדינה
)-30 מעמוד (המשך
 מתקבל תשלום תמורת בישראל פאנטה

 שניים־ של גודל בסדר משהו הדעת, על
דולר. מיליון שלושה
הס ומייגע ממושך משא־ומתן אחרי

 החברה כי פרידפרטיג מישפחת לבני תבר
 אחר בשם הפאנטה את לשווק תעדיף
שתב העתק סכום את להם לשלם מאשר

 חולה שכב הישיש פרידפרטיג יהושע עו.
מצ לקבלן הפך שלמה בנו ערש־דווי. על

 נכונות לבסוף גילה יחיאל והבן ליח.
 אלף 300 של בתשלום ולהסתפק להתפשר

פאנטה. השם על ויתור תמורת ל״י
 מרחק היה לא להסכם. מוכן היה הכל

 כי הישראלים יגלו בו למצב עד רב
 ולא פאנטה עם צמא להיות כיף בעצם
 האחרון שברגע אלא קינלי. עם דווקא

 מקוקה־קולה לקבל ניתן כי יחיאל סבר
 לקבל התעקש הוא ל״י. רבבות כמה עוד
 עליו איימו כאשר גם המוגדל הסכום את

 בשם לשוק המשקה את תוציא שהחברה
מו קוקה־קולה אם האמין. לא הוא אחר.
 אלף 300 פאנטה השם עבור לשלם כנה
 350 לשלם תסכים לא מדוע חשב, ל״י,
ל״יז אלף

ל הגיע שיחיאל עד ימים כמה עברו
 אלף 300ב־ להסתפק מוכן הוא כי מסקנה

 קוקה־קולה, לאנשי זאת כשהודיע אבל ל״י.
מאוחר. כבר היה

בדיע הנאצית. מגרמניה מזכרת
 קוקה־קולה של כישלונה כי ייתכן בד,

המקו בשמו בישראל פאנטה את לשווק
 נולד המקורי השם בי לטובה. היה רי,

הנאצית. בגרמניה
 טבק* יכלו לא במילחמת־העולם־השנייה

תמ את לקבל בגרמניה קוקה־קולה בקי
 מאר־ הסודי המתכון בעל המשקה צית

ה תעשיית את להציל כדי צות־הברית.
 מהתמוטטות, הגרמנית הקלים משקאות

 פאנ־ מהמילה (שנגזור פאנטה השם הומצא
 קלים למשקאות המיסחרי כסימן טאסטי)

הנאצית. גרמניה של
 של כשמו שוב, השם הופיע 1955ב־

 שבאיטליה. בנאפולי תוסס תפוזים משקה
 את קוקה־קולה רכשה אחר־כך קצר זמן

 באמצעותו להפיץ החלה 1958 ומאז השם,
 כש־ ,תוססים משקאות של שלמה שורה
ביותר. הנפוצים הם והלימון התפוז טעמי

 מייסדיו הטברייני, פרידפרטיג יהושע
 ימים האריך לא הגליל, פאנטה של ובעליו

 חברת על לגבור הצליח אם לדעת כדי
 מיס־ ימים נפטר הוא הענקית, קוקה־קולה

 והפאנטה לשוק, הוצא שקינלי לפני פר
הצמאים. ולטבריינים לבניו כירושה נותרה

דת
ת מן שיחה ר ת ח מ ה

דיין, שמט?
המסתתרת, סרכנית-הניום

 מייוחר כראיון
הזה״ ל״העולם

 מיש־ אנשי דיין? שמטל מסתתרת היכן
 עיתונאים הצבאית, המישטרה חוקרי טרה,

 ידיעה כל :אחר בדריכות עוקבים ואזרחים
הת שמטל בעיתונות. אודותיה המופיעה

 מתחנת- בבריחתה שעבר בשבוע פרסמה
 ה־ שהמישטרה אחרי באשדוד, המישטרה

 סירוב באשמת לעוצרה עמדה הצבאית
לצווי־גיוס.

רא שנה סטודנטית ),19( דיין שמטל
 ביתל־אביב, בר־אילן באוניברסיטת שונה
 ממקומות־המח- באחד אף מסתתרת איננה

 אינה היא לה. שמייחסים הרבים בוא
 להגנה הוועד בחסות או ברשות נמצאת

לע לדבריה, שהחליט, ישראל, קודשי על
 ״צוות לא בה מטפלים שלח. ד,גל על לות

 הפרסומים כדיגרי רבניות״, של מעולה
 לא המתגוררים ידידים אלא הוועד, של

באשדוד. שמטל של מביתה הדחק
 בני-מיש- באמצעות נחושה. החדטה

ה בתחילת הזה העולם כתב יצר פחתה
 במקום־מחבואה. שמטל עם קשר טבוע

 גירסתה את ■גוללה ארוכה טלפונית בשיחה
 סרבנית־הגיום״, של הבריחה ״סיפור לגבי
לפרשה. שהודבק השם

 טל״) נתן (״השם שמטל סיפרה
הזה״: ״העולם לכתם דיין(דהאן)

אח לי. להתנכל תחליט כנראה מישהו
 סביב המהומה כל מה מבינה לא אני רת,

טהו דתיים שמטעימים בחורה־סטודנטית
בצבא. לשרת מסרבת רים,

בתקופת התחילו הצבא עם הבעיות


