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לשוק. עתה זה שיצאה חדשה משחה היא — ל כ י 1 1 א

 סוגי כל לגוון ומתאימה בסיסיים גוונים 11ב- מופיעה ל כ י נ ו א
 פ.וו.א. צבעי סינטטיים, צבעים שמן, צבעי :טמבור של הצבעים

 משחת טמבור. של מ.ד. מוצרי וכל פוליסיד ניטרו, צבעי (אמולזיו),
בחירתכם. לפי גוונים אין־סוף קבלת מאפשרת אוניכל

פו טסבור בחר הציבור

במדינה
פיתוח

____________מיצפה־רמון
גוססת

 ארבע לפני נחנך הערבה שכביש ״מאז
 תושבי טוענים טבעי״, למות נגזר־דיננו שנים,

 התרוקנה תקופה ״מאותה מיצפה־רמון.
 חייב שאינו אדם אף מתושביה. העיירה
במקום. מבקר לא תפקידו עקב לכאן להגיע

העיי רחובות שוממים כבר בערב בשבע
 טוב׳ ,לילה אומר כבר אלה,ים ״אפילו רה,

 אחד ״אף במיצפה־רמון, אומרים זו,׳׳ בשעה
 ברחובות. לשוטט כדי דירתו את עוזב אינו
 בעל אפילו ללכת. לאן או לעשות מה אין

 את מסלק במקום, היחידי הקפה הסקייהוק,
לישון. הולכים והם בערב, בשמונה אורחיו

 סו- דויד עתיד? מה עתיד, איפה
 נמצא ילדים, לשני ואב נשוי ),27( בול

בא הוא שנים. תשע מזה רמון במצפה

טובול דויד מתיישב
— אומר אלוהים אפילו

אילנה ואשתו
1 טוב לילה —

 וצעירות צעירים 120 מבין כאחד אליה
ככו רובם מצפה. הקואופראציה את שיסדו

 לקשור במקום, בתיהם את להקים רצו לם
הפי בעיירת ילדיהם עתיד ואת עתידם את

 בענף במיוחד מזהיר, עתיד לה שניבאו תוח
 על שוכנת שמצפה־רמון מאחר התיירות,

לחולי־אסטמה. אידיאלי מקום — הר פיסגת
שלם־ טוען טרקטור, בעל שהוא טובול,

 — עבודה לחפש נאלץ הוא הארץ, ברחבי
 תעסוקה. אין וסביבתה רמון במיצפה כי

 התכניות לכל קץ שם החדש הערבה כביש
 לעיירת- הפכה רמון ומיצפה והגדולות, היפות
 שהם ברגע ממנה בורחים שתושביה רפאים

 הצעירים ״כל אחר. סידור לעצמם מוצאים
 למש אילנה ״אשתי, טובול. מספר ברחו״,

 מעזי והיתה פקידה, היא נוודים משק בת
 צורך אין במיצפה כאן אך לעבודה. יינת

משרד״. פה יש בקושי — כפקידה
 גם משתקפת מיצפה־רמון של גיסיסתה

 היו האחרונות בבחירות בפנקס־הבוחרים:
 השנה במיצפה. בחירה זכות בעלי 850

.750 רק לקלפיות יגשו
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