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 בכתיבה סיד מתחיל ־ שאו? המרו׳
 וחלקה להומה לכתיבה ־ שאו? •1הםל

 וברור נקי לכתיב - שאו? המלוי

סופו עד מנוצל ־ שאו? המלוי

המלוי! בטיב תלוי הכל

ל □1ב1ג
בית בכל חן

 הכביסה, במכונות השימוש התפשטות עם
 בדגם הישראלי השוק את ״חך׳ ביח״ר מעטיר
אוטומטית״. ״חן ביותר החדיש

 שהיא בכך הוא האוטומטית שב״חך החידוש
 בה שיש היחידה הצנטרפוגלית הכביסה מכונת
 הצנטר־ מיכל בתוך מנגנון ע״י אוטומטית שטיפה

 באופן מים ומזרים במהירות המסתובב פוגה
 נסחטים והם הכבסים את שוטף כך וע״י מתמיד

 המאפשרת היחידה הצורה היא (וזו כך. אחר
 נקיים הכבסים את ומוציאה אוטומטית שטיפה

בהחלט).
 הכבסים את לשטוף צורך אין זו בשיטה

 מיכל בתוך נעשה שזה כיון בגיגית או באמבט
 כל לשטוף צורך אין לכך נוסף הצנטרפוגה,

 אוטומתי באופן נעשית הסחיטה לחוד• חתיכה
 גורמת ״חן״ של החדשה השיטה השטיפה. לאחר

 לאחר הכביסה למיכל הסבון מי של להחזרתם
 וב־ כביסה באבקות רב לחסכון ובזה הסחיטה

סבון. פתיתי
 ידיה לעור לחשוש צריכה אינה עקרת־הבית

 לתא הכביסה ממיכל הכבסים העברת שאת מכיון
מעץ. המלקחיים עם מבצעת היא הצנטרפוגה

 שמיכל היחידה הכביסה מכונת היא ״חן״
 הזמן ובאותו ק״ג 3 סוחט שלה הצנטרפוגה

 הפעולות ששתי כך הכביסה במיכל לכבס אפשר
אחד• בזמן נעשות

ה שהמכונה לכך דאגו ״חן״ ביח״ר יצרני
 האפשריות, המעלות כל את תכלול חדישה
 למכונה מסביב עליון מעקה עם מאד נאה צורתה
ה העברת בזמן מים שפיכת לחלוטין המונע
 הדגם פעולת מסביב. הנקיון נשמר וכך כבסים
 הכביסה מכונת של לפעולתה מאוד דומה החדיש

_______בטיבה■ בעולם המפורסמת

מן ד פרי 1בני1 ש

 הנודע האמריקאי הזמר את להציג מתכבד דו-רה־מי תיאטרון
והתקליטים הטלביזיה הבמה. הקולנוע, כוכב
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 פרדו טובה והזמרת השחקנית
 ווינטרניץ ח. ד״ר של בניצוחו איש 12 בת ג׳ז ותזמורת

 קדימה, ,59 אלנבי ברכה, ,31 אלנבי ברטים׳ ,94 אלנבי :החלה כרטיסים מכירת
גבירול אבן שעשועון, ,116 דיזנגוף אוניון, ,68 ארלוזורוב בידור, ,2 פינסקר

1.5 ירושלים ת״א ״תל־אביב״, קולנוע 28.4 חיפה
אדיסון 29.4־30.4 ארמון
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לע עשור ★ ישראל צמאות

לזולת לעזור תמיד
 יעקב, היה טוב מה :יעקב בוטכול, ^

ב לזולת ולעזור להיטיב אהב תמיד
 נעים וצחוק עניו היה, ושמח עליז מה סבלו.
 טרם פניו. על תמיד התנסכו אציל וחיוך
 בין ראשון להיות מיהר שנים. כ״א לו מלאו

 תפקיד. כל לקבל וידע לשירות המתנדבים
 בקרבות השתתף הצעירים, חייו את חסך לא

 ועוד צפת שחרור מאלאכייה, עין־זיתים,
 ונפל מנוחה, ידע לא שהתגייס מיום ועוד•

הירדן. משמר בקרב כגיבור חבריו עם

★ ★ ★
לפלמ״ח 17 בן

 בן גאונות, סומגי גילה. : נחום רד, ף
 ונכנס ורומנית עברית וכתב קרא שלוש ^

ב בכשרונותיו, נודע חמש. בן לבית־הספר
 בן הצלול. החריף במוחו בשפות, ידיעותיו

 נכנס 17 ובן לבריגדה להצטרף היה מוכן 16
 עד ונעשה ולעבודה להגנה הצטרף לפלמ״ח.

 ליאות ללא חזק, וחייל חרוץ רפתן מהרה
 באומץ עליו קיבל פגיעות. מכל פחד וללא

ולמ ישראל לעצמאות שיוליך דבר כל לב
 היה ״נחום מפקדו: כדברי ישראל. דינת

 ללחום לו בחר ונועז.״ אמיץ שקט, מפקד
 ירושלים. למען שקם ולא נח ולא בירושלים

 היפים הריה ובין אויבינו. בעורף הייתה ידו
 עולמים מנוחת לו ומצא נפל ירושלים) (של

שנים. וחצי 19 לו מלאות ביום ענבים בקריית

★ ★ ★
וגפל גיצח יצא,

 ביום והתגאה שמח כמה : אריה יסין, ך
 ותפקידים אז היה צעיר להגנה. התקבלו

 בגר הינה אך הרך. גילו לפי מילא קטנים
 הן וגלוי, פעיל לשירות ומהר לאיש והיה
 נהדר כמה העבריים. היישובים משטרת הוא

 בתור פעל רב ומה החדשה בתלבושתו נראה
 והוא מדינתנו הוכרזה והנה היישוב. מגן
 ההגנה, לצבא הראשונים המגוייסים בין שוב

 קשה כמה הוי תפקיד. לכל היה ראשון כי
 בבית הן מבינינו. העדרו על ולחשוב לתאר

ה הכדוריד, הכדורגל, הטניס, במגרש והן
 שולחן ועל־יד הרוח, כלי בתזמורת כדורסל,

 סמל היה, דגול ספורטאי אדם כי הפינג־פונג,
ל גם וידע — לנצח אהב והיושר. הטוהר
 ״ארקה את הכיר לא מי בכבוד. הפסיד

בהת סימל תמיד כי היה: כן כשמו הלבן״?
 את ורק אך ובפעולותיו במעשיו נהגותו,

וה הטוהר היושר, הטוב, את הלבן, הצבע
 כולם ואת הגן, כולן על דאג, לכולם צניעות•

 ובבואו חבריו, לכל היה נאמן ואהב. חיבב
להו ד״ש למסור חבריו לבתי מיהר לחופש
 המר היום בא הקרבות בהתחדש והנה ריהם•

 שערה מלחמה להשיב כגיבור יצא בו והנמהר
נפל. אך ניצח, יצא, ואכזר. שפל לאויב

★ ★ ★
יודע? מי

 יצחק, היה וצנוע תם :יצחק הרי, ^
 הזולת. דברי את קיבל ובחיבה באהבה 1

 גורל את חש כאילו רב זמן לפני עוד
 בואו, לומר: נוהג היה שכן הבאים, הימים
 ילד מה יודע מי כראוי, חופשתנו את ננצל
 ורצוץ. עייף נראה שנפל לפני אחד ערב יום?
 כיפת תחת במשלט שכב החברים כל עם יחד

 ראשיהם. על היכתה הלוהטת והשמש השמים,
 הלאה, להמשיך כדי כוח החליפו היום בערוב

הנופלים. חבריו בין והיה חזר לא משם אבל

★ ★ ★
המוות נובח שחוק

מעי גבורותיו פלאות : אפרים ירש, ^
 כי האכזרי. המוות מפני נרתע שלא דות | !

 פחד, כי ממנו הפיגה למולדת הגדולה חיבתו
 המוות שטן עיני נוכח ישר בעומדו ואפילו

 נודע מפקדיו מפי וגאון. שחוק שפתיו העלו
 חייו, בדמי לו שעלתה האחרונה, שבפעולתו

 ממוות חבר, שלושים בת פלוגתו, את הציל
וודאי.

★ ★ ★
להיות רוצה י3״א

 הביתה חזר אחד בוקר מרדכי: ין, ף
ב ושכב ומלוכלך, רצוץ פעולה, לאחר 1

 הבשורה את בשומעו אך אונים, בחוסר מיטה
לחת־ יכול לא שנפל, היקר חברו על המרה

עע ★ ישראל לעצמאות שור




