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 ללמוד קל
צרפתית

 בימים זכח, רבה להצלחה
 חדש נגן ארון תקליט אלה,
 ״מקולית״: ע״י 12005 מס׳

מקי שעורים 9 קלה, צרפתית
הצרפ בשפה מוקלטים פים
 המכילים עברי, בתרגום תית
השימו המילים 1,000 את

זו. בשפה ביותר שיות
 במתכונת שנערך התקליט,

 הוא וקליטה, להבנה קלה
 מורים של מאמציהם פרי

המגי בצרפתית, מדופלמים
ב הראשונה בפעם לך, שים

ב מאלפים שעורים ישראל,
זו. נפוצה שפה

מש שאלות, מכיל התקליט
משתמ בהם ומילים, פטים
 קריינים צמד יום. יום שים

ה בין אותך, ילמד מעולה
 כהלכה לבטא כיצד שאר,

אלה. משפטים
 כל יקבל חינם כתוספת

 עברי־צרפתי מילון גם קונה
ה המילים כל המכיל מיוחד

 מחיר זה. בתקליט מוקלטות
 בלבד ל״י 10 — התקליט

כ מורים ע״י מומלץ והוא
ל אידיאלי שימושי אמצעי
ל הנוסעים ישראלים תיירים
 המקומיים ולתושבים אירופה

 ראשון מושג לקבל החפצים
 — למדי מקיף זאת ועם —
הצרפתית. השפה על

טפסים מספר נותרו
 ל״י 1 במחיר
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 בערב 8—5 בבוקר, 13—10
 76 אלנבי רחוב תל־אביב,

 17 ביאליק רחוב חיפה,
יואל בית ,33 יפו רחוב ירושלים,

דחף

המשוכללת הכביסה מכונת
 כביסה מכונות של ראשון משלוח קריסטל בית־החרושת ייצא אלה בימים

 בית־ מנהל שערך פרטי מבקור כתוצאה נשלח המשלוח לאנגליה. קריסטל־לוקס
 מתוצרת הכביסה מכונות כי נוכח פרידמן מר באירופה. פרידמן, מר החרושת,

 את שהוכיח לאחר אנגלית. בתוצרת רבה בהצלחה להתחרות יכולות מפעלו
לייצוא. ראשונה הזמנה בית־החרושת קבל תוצרתו, טיב

 מיקסרים גם הכביסה למכונות בנוסף (המייצר קריסטל של הכביסה שיטת
 הטובה כשיטה בעולם וידועה אמריקאי ידע על מבוססת קריסטל־נזיקס), בשם

 הכבסים, הסתבכות ומונע דו־כיוונית תנועה היוצר אגיטיטור, פעולת ביותר:
 תוצאות מקבלים אנו וחזור, הלוך האגיטיטור, פעולת על־ידי בשני. האחד

 כתוצאה עקרת־בית. לכל המוכרת בידיים, כביסה של מיכנית בצורה דומות
 בשמוש צורך ואין נקרעים אינם נקיים, מתקבלים הכבסים, נשמרים זו משיטה

ולידיים. לכבסים המזיקים חריפים, בחומרים
 של תמידי (צירקולציה) מחזור כגון: רבים, שכלולם היכנסו עצמה במכונה

 כל ללא כביסות 5־6 למשך נקיים המים את המשאיר מתמיד, סינון תוך המים,
 את לנו נותנת ולסחוט, לשטוף זמן ובאותו לכבס היכולת בהחלפתם. צורך

מאמץ. כל ללא שעה, תוך מוכנים כבסים ק״ג 25 לקבל האפשרות
 שתהליך בצורה המסודרים האביזרים ויתר ההפעלה כפתורי הנם נוסף שכלול
 ייבוש במכונה קיים כמובן, נוחיות. ובמקסימום מאמץ ללא נעשה הכביסה

 הכבסים את המוציא זו), למכונה ד.(האופייני גבו סיבובים במספר צנטריפוגלי,
יבשים. כמעט

במדינה
אדם דרכי

□ ש □ ה ש א
 עבד הוא דבר. במעט לו חסר היה לא

 בתנובה, לתפוזים תיבות לאספקת כקבלן
 בתל־אביב, לו היתד, חברה גם יפה. והשתכר

 אולם הפנויות. שעותיו את לבלות נהג בה
 יוה־ רחמים לפתח־תקוואי הציק אחו דבר
מ שמו. — )23( ננוף להת יכול הייתי ״
 הייתי ״לא אומר, היה כשנולדתי,״ נגד

 ביקש לכן כזד,.״ שם אופן בשום מקבל
רמי. בשם לו לקרוא מידידיו תמיד

 דבקו להכעיס, כמו אך רמי. מאיגרא
 לכנותו סירבו המקורי, בשמו דווקא חבריו
 סוערת, מסיבה לאותה עד החדש. בשמו

השבתות. אחת במוצאי
 משקאות ולגם השולחן ליד ישב רחמים
 ולאט־ ,לשתות רגיל היה לא הוא חריפים.

 העניינים, ״מה סחרחורת. מרגיש החל לאט
 לא ״אתה מחבריו, אחד אליו קרא רחמים?״

לרקוד?״ קם
 קוראים שלא לך ״אמרתי התרתח. רחמים

 ידידו. בפני הטיח רמי,״ אלא רחמים, לי
 כתיב שלך ״בתעודת־הזהות צחק: הידיד

שחשוב.״ מה וזה רחמים,
 תעודת־ את שלף הוא ענה. לא רחמים

 מתור חתך רועדת וביד מכיסו, הזהות
המ שמו רשום היה בו המקום את הדף

מכן לאחר רמי. במקומו: רשם קורי,
 והלאה מהיום ״גמרנו, והכריז: התרומם

 בתעודת־הזהות גם רמי. לי תקראו כולכם
כך!״ כתוב שלי

 שרמי ייתכן רחמים. עד רחמים
 תעודת־ את בגאווה לשאת ממשיך היה

 בדרכו נקרה לולא שלו, החדשה הזהות
 הבחין עובדיה רמי השוטר :אחר רמי
 החוזר השתוי ביוחננוף ערב באותו עוד

 מהנהג ביקש הוא לפתח־תקווה. באוטובוס
 את משנטל רמת־גן. משטרת ליד לעצור

 במקום הבחין רחמים, של תעודת־הזהות
ובתיקון. התלוש

 הדסה השלום שופטת חרצה השבוע,
 עליו הטילה רחמים, של דינו את בן־עיתו

 נוספים פרטים רישום על קנס לירות 25
 סמכות לו שתהיה מבלי בתעודת־הזהות,

לכך.
 כשיצא רחמים, הפליט• שווה,״ היה ״זה

 שלם ערב במשך רמי ״להיקרא האולם. מן
ביוקר.״ לא זה לירות 25 — רישמי באופן

חיים דרכי
ה בריוייט ? ת ר ז ה3חו ת י

מול הנוסעים אנית של 215 מספר בתא
 החלון מול רטובים כבסים התנדנדו דת,

 את לנחם ניסתה )24( אילוז עליזה הפתוח.
 עדיין הסתגלו שלא הקטנים ילדיה שני

 חדשים חמישה הרף. ללא ובכו בים לנסיעה
 הצעירה האשד, החליטה לארץ, שהגיעה אחרי
לצרפת. לחזור

 עליזה כשהגיעו הבנק. ליד מכות
 עולי שאר עם הובלו, ארצה, מצרפת ובעלה

 לא עבודה עילית. לנצרת ישר אלג׳יר,
 דחק לעבודות נשלח והבעל במקום נמצאה
העיר. מן הרחק ויעור

 הציקה הקשים החיים מתנאי יותר אולם
 נצרת תושבי של שכנותם אחרת: עובדה לו

 הוא אף נטר אלג׳יר יוצאי כרוב הערבית.
וה הצעירה שאשתו עוד מה לערבים, שנאה
 להערותיהם נושא פעם לא שמשה יפה,
הערביים. נצרת צעירי של

 לבנק אשתו עם שלמה ירד הימים באחד
 משכורתו. את לפדות מנת על שבנצרת,

 לו מחכה אשתו בעוד פנימה, נכנם הוא
ומ מכונית הבנק ליד נעצרה לפתע בחוץ.
ערביים. צעירים שני יצאו תוכה

 עליזה. לעבר והצביע האחד הפליט ״שוף,״
הע והוסיף המשיך הוא בארדו.״ ״בריז׳יט

ה לשחקנית עליזה של דמיונה בדבר רות
 של בעלה יצא רגע באותו הצרפתיה. קולנוע
 הנחית פעמיים לחשוב ומבלי מהבנק עליזה

הצעיר. של בפרצופו מהלומות כמה
ל ע ב ק. ה ת במ שהתפתחה הקטטה ש

 הני־ המשטרה. להתערבות מיד הביאה קום
ה הבעל כשהשתחרר למעצר. הוכנסו צים

 החזיר הוא הארץ. את לעזוב החליט נוקם,
 על עלה לארץ, הבאתו מחיר את לסוכנות

למרסיי. שהפליגה צים אנית ספון
 ובעלה ועליזה למרסיי מולדת כשהגיעה

 ראשם, את סבלים כמה סובבו לנמל, ירדו
 בארדו.״ ״בריז׳יט והפליטו: בהתפעלות שרקו
הבעל. שתק הפעם
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