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הקנקן
בתוכו... שיש מה וגם

 כשלג לבן הוא המשופר החדש, שמפו״ ,טקסטיל
 עדין. בושם ומכיל פעיל יותר גם הוא

 - חדשה באריזה עתה ארוז שמפו״ ,טקסטיל
 אותו את נושאת עדיין היא אבל... כשלג, לבנה היא גם

 לך. המוכר שמפו״ ילדון,טקסטיל סמל ואת מסחרי כתיב
 כי ודעי שמפו״ ,טקסטיל בקנותך לכך לב שימי

 כמשחה. או כנוזל קיים אינו מקורי שמפו״ ,טקסטיל
 מכילה שמפו״ סמל,טקסטיל עם הלבנה הקופסה רק

 האידיאלי האמצעי - מקורית שמפו טקסטיל אבקת
עדינים. באריגים לטיפול

ד ו ^ ולדוגמניוו* ^ י י י לשחקנים ח

 רקדן להיות צורך אין
ג׳ז לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר

 ספו־ חודשים תוך לך יקנה לונדון,
כושו־תנועה־ומיקצב. ריס

 וקורסי־ערב קורסי־נוקר
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העולם מכל פסלונים
 לחנויות מכירה
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 ירושלים ,9 המלן דוד
____ 25752 טלפון

 המזכיוה
!היתה שלא

 שעות 24 תנתן לטלפון תשובה אך
האוטו המזכירה ע״י ביממה

מטית.
מספקים: אנו וכן
האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טלפון תל־אביב,

במדינה
)22 מעמוד (המשך
 איתן, ולאחיו להוריו לגאווה גורם הצדקה

השמונה. בן
 קובע בלימודים,״ יפה די מסתדר ,אני

 ויש דבר, כל לי מסבירים ״המורים מיקי.
אינדיבי באופן בי שמטפלים הרגשה לי

 פיסיקה רק הטוב. רצונם מתוך דואלי,
 האור, תורת במיוחד — בעיות לי עושה

 חושי אני זה את אבל מבין. אינני שאותה
ממני." ידרשו לא שלי שהמורים

אזרחות
 עיראקי אזרח

לכנסת מצביע
 שהכנסת במדינת־ישראל, להאמין מקובל

 אזרחי־ישראל. על־ידי הנבחר גוף היא
 לכל אולם נכונה. גם זו אמונה כלל, בדרך
 שהוא מהכלל, יוצא יש כידוע, כלל,

 ישראלי תושב יחזקאל, צדיק זה במקרה
 השביעית, הכנסת עבור רק לא שהצביע

 מהשלישית שלפניה כנסת לכל גם אלא
 עיראקי. אזרח שהוא למרות — ואילך
 על ליהרג המוכן שמשרד־הפנים, נראה

 מכך כלל הוטרד לא יהודי, מיהו השאלה
 איתנו הנמצאת ערבית מדינה של שאזרח
ישראל. לכנסת יצביע !מלחמה במצב

עיראקי. תמיד - עיראקי פעם
 הוא בלוד מעיראק. ארצה עלה יחזקאל צדיק
 נכתב בו — דרכונו את׳ כמקובל, מסר,

 לידי — עיראקי אזרח שהוא במפורש
פקיד־הרישום•

 לאיש. הפריע לא הזה שהפריט נראה
 תעודת- את בדואר יחזקאל קיבל העת בבוא

ז,781841 מספר שלו, הזהות נציגיה מידי /

ותעודת־הזהות יחזקאל צדיק
הרגישו לא השוטרים אפילו

 נאה בכתב־יד ובה, — מדינת־ישראל של
עיראקית. אזרחות: נאמר: וברור,

יהודי, שהוא שהאמין העיראקי. האזרח
 באותה כתוב מה לראות מעולם סרח לא

 ככל הציג, השנים במשך שקיבל. תעודה
ב החוק, נציגי בפני התעודה את אזרח,

 נראה לא ומעולם — שונות הזדמנויות
 זהות שבתעודת הדבר מוזר שוטר לשום

עיראקית. אזרחות קיימת ישראלית
לכנסת? ככחירות משגיחים כף

 השאלת סביב הסערה במדינה פרצה ואז
 מתעודת־הזהות הדף וקריעת יהודי מיהו

 בכנסת. נאומו בעת כהן שלום ח״ם על־ידי
להת לפתע נזבר צדיק, תמים איש צדיק,
 מחולל־ הפריט נראה בעצם כיצד עניין

 את וגילה — שלו בתעודתו הסערות
המשונה. אזרחותו
 אזרת לגבי סביר שנראה מה אולם
 ראשי מצד חמורה כר,זנחה נראה פשוט,

פע חמש צדיק הצביע בהן ועדות־הקלפי
 איפשרו כיצד :כנסות־ישראל לחמש מים,
לכנסת־ישראלי לבחור עיראקי לאזרח הם
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