
במר בעיניהם. כשדמעות הרציף, על עמדו
הביטחון. אנשי עמדו אחדים מטרים חק
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ישדאל ארץ

1 י■■העשירה
 ושבה ה״שנור״, כמולדת הנראית במדינה

 כימעט, לערך־לאומי ה״שנוררות* הפכה
זה. בתחום ורעיונות שיטות לחדש קשה

 עשתה התנועה-לסען־ארץ־ישראל־השלימה
זאת.

 תעמולתם עבור כספים לגייס במאמציהם
 בטכסים ■ התנועה אנשי נקטו הקולנ״ת,

 בארצות־הברית, ממערכות־הבחירות השאול
 שלחו הם פסיכולוגי. מחקר על והמבוסם

 עורכי- הסתדרות חברי עורכי־דין, 200ל־
כספית לתרומה בקשה בישראל, הדץ

ד ב מי עו ע ־ בן
ר לא משוחרר, שטח חז יו

 שטר צורף הבקשה למכתב תנועתם. עבור
 להחזיר התבקשו הנמנעים ל״י. חמש של
התרומה. בצירוף השטר את

ל כ ה ״״  טכסים ביסוד המונחת ההנחה !
 האנשים, מרבית ביותר. פשוטה היא זה

 מסויימת, למטרה לתרום הרוצים אותם כולל
 כרוך שהדבר משום זאת עושים אינם

 למבקשי־ תשובה מכתב כתיבת זמן. באבדן
 טירדה מהזזה המחאה, בצירוף התרומה,
 ולבסוף ממנה, נמנעים רבים שאנשים

אותה. דוחים
 של בסף שטר מקבל אדם כאשר אולם

 לארנקו שיכניסו להניח אין ל״י, חמש
 יטרח הוא המיקרים במרבית זאת. וישכח
 זו בהזדמנות חזרה. השטר את לשלוח
תרו את גם יצרף שהוא הסיכויים מרובים

המוחזר. לשטר מתו
 השלימה א״י אנשי בחרו ביטחון, ליתר
 עור־ על המקורית ההתרמה ניסוי את לערוך
 בחוק, העוסקים אנשים על חזקה כי־דין.

 שטרות־ להחזרת שידאגו לעצמם, אמרו כך
בהשאלה. שיקבלו הכסף

ל אי ב. ה י כז ה  מיבצע־ סוכם השבוע ש
 מוחלט. ככישלון התגלה הוא ההתרמה.

 בשיטה פנו שאליהם עורכי־הדין, 200 מתוך
 שנשלחו השטרות את 50ב־ רק החזירו זו,

הח בלבד בודדים תרומה. בצירוף אליהם,
 150כ־ אולם •תרומה. ללא השטרות את זירו

 השטרות את לא חזרה שלחו לא עורכי־דין
התרומות. את ולא

 ל״י 250 של הפסד החשבון: סיכום
 ולשעות־העבודה לדמי־הדואר נוסף במזומן,

ומשלוחן. הפניות בהכנת שהושקעו
 היחידה הכספית האכזבה זו היתד, לא
א״י־השלימה. אנשי בקרב
 נמנים והפעילים המוצהרים אוהדיהם בין
 כמה הקטנה. א״י של מאילי־ההון כמה
 כמו לתנועה, ובזמנם בכספם מסייעים מהם

 דגון ממגורות בעל הכט, ראובן הד״ר
 את הממנים מראשי אחד שהוא בחיפה,

ה סולל מנהל דן, והלל התנועה,  גונ
 מגדלי של בעסקי־הקרקע שהתעשר לשעבר,

 המתרימים רשימת בראש העומד שלוס,
התנועה. עבור ומגייסי-הכספים

לאחרו התנועה ראשי הביעו זאת לעומת
 מחבריהם מאחד אכזבתם את בפומבי נה

 חברון, למתנחלי אמנם שסייע הפעילים,
מראש־ שהוא לתנועה, הכספית תרומתו אך
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 חדשה כביסה מכונת
אמקור של

 מכונת אמקור חברת הוציאה אלה, בימים
 ללא במחיר ואוטומאטית חדישה כביסה
 בלבד. ל״י 1,150.— של תקדים
,1969 דגם שהיא החדשה, הכביסה מכונת

 מכונות של והמסורת הידע לפי מעוצבת
 במקום השנה גם זכו אשר אמקור כביסה

הטו הכביסה כמכונות במשאל־עם הראשון
בישראל. ביותר בות
 חברת מציעה החדשה, המכונה שירק עם

 3 של מבחר הבית עקרת לנוחיות אמקור
אוטומטיות: כביסה מכונות

 ״אמקור־אוטומט״
 מלאה״ אוטומט ״אמקור
אוטומט״ סופר ״אמקור

אחד. כל של ולבחירתו ליכולתו בהתאם
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