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הינה שלך, הכביסה מכונת
ואו אמינה כביסה מכונת

המצויי־ לחלוטין טומטית
הטכניקה חידושי בכל דת

ולהנאתך. לנוחיותך
ש + ו ד י ח , ה ן ו ר ח א  קוצב ה

810ה־ לתכניות אוטומטי זמן
 אוטומטי. כביסה תבניות בורר *

.100ס עד שונות חום דרגות
 בלתי- מנירוסטה ענק תוף *

יבשה. כביסה ק״ג 5ל־ מחלידה,
אוטו באופן בוחרת המכונה *

 לפי המים כמות את מטי
הכביסה. תכנית

לכבי נפרדות בקרה נוריות 2 *
.810 ולהשריית סה

 לכביסה נפרדת סחיטה תכנית *
עדינה.

אוטומטי. ניקוי עם מסנן *
 85 גובה — נוחות מידות *

 עומק ס״מ, 64 רוחב ס״מ,
ס״מ. 5נ

)6 מעמוד (המשך
 את דופקים משהם יותר בדרכיהם ללכת

אמריקה.
ב , ד ן מ רו קליפורניה פרנציסקו, סן פ

בדאמיץ דן ■
הממשלה לראשות

 אבנרי אורי של דעתו את בעיון קראתי
למע בקשר בן־אמוץ דן עמיתו דעת ואת

אחרו וידיעות מעריב של היחסיות לותיהם
 שבעתיד התקווה׳ את להביע ברצוני נות.

 דפי מעל זה בנושא הרבה עוד נשמע
עיתונכם.
 דעתי את להביע זו בהזדמנות לי תרשו

המדיניים. למאמציכם בקשר
 להיות צריכים מאמציכם דעתי, לפי ובכן,
 בן־אמוץ דן של המלכתו לקראת מכוונים

לאבח כשרונו דעתי, לפי לראש־הממשלה.
 דיוק עם חשבונות לניהול וזיקתו דקה נה

עלו הפסיק, אחרי מקומות ספור אין של
ה ממחלת שלנו המדיניות את לחלץ לים
והטלפיים. פה

 יפה. בעין הצעתי את שתראו מקווה אני
)... איזה חשוב (לא עין

ד 1 ת 3 , י א מ  חשבונות מנהל מ
תל־אביב לפעמים), (רק

 ״זורבה״ ■1
חי!
 מרחלת ״רחל במדור ,1718 הזה בהעולם

 ״ה־ הכותרת: תחת חגגתם העולם״ כל על
 בטרם מותו את שלזורבה,״ המשמח חרבון

יוסי של בכיכובו חרבה המחזמר של עת
ידיו•

 לעקרונו- נאמנים באם לך ואודה אוקיר
נאו בצורה לפרסם בקשתי תתקבל תיכם

 1 חי — ש״המת״ תה
 בכיכובו בווינה זורבה בכורת מאז )1(
 מדי הוא מוצג )28.1.71( ידיו יוסי של

 מלאים. אולמות בפני ערב
בכל מהמחזמר הסתייגו שהביקורות נכון

מכתב
גלוי

חזז ליעקב
המדינה ברחבי פינה בכל 7 שרות

בלבלת1
 של האותיות מילים. ארבע יש שמאל מצד במשבצות :זו היא לפתרון השיטה

 האותיות את לסדר ויש — מבולבלת בצורה משבצת לכל מעל מופיעות המילים
 האותיות מופיעות למשבצת מעל אם למשל: המשבצות. לתוך הנכונה בצורה

 בתוך הנכונה בצורה מסודרות המילים אם ״עבודה״. להיות יכול הפיתרון ״דועהב״,
 לשאלה לתשובה יצטרפו בעיגולים המסומנות במשבצות האותיות הרי המשבצות,

 למטה. המופיעות במשבצות אותה רשום לקאריקטורה. מתחת המופיעה
הבא. בשבוע יפורסם הפתרון

להככל
£ 2 :2 2

לעזיא
2 2 2 2

רלאז
2 2 2 2

להז<ל
2 2 2 2

0
1עתירה סנדלר, כדורי, הנדון, המילים: ״נדוניה״. :1749 מגליון הבלבלת פתרוןאותו?" שולח הוא ״לאן

 הקי• לשבועון נשלח זה מכתב
(״ה הצעיר השומר בוץ־הארצי

 ח״ב של למאמרו בתגובה שבוע״)
 את מצדיק הוא בו חזן, יעקב

 בכנסת מפ״מ אנשי הסתייגות
 כרם־שלום קיבוץ חברי מהפגנת

מז״ בפיתחת־רפיח. ההתנחלות נגד
 החליטה הקיבוץ־הארצי בירות
ל התגובות של פירסומן לאסור
זה. מאמר

ם ף* ת נ ג ה נגד כרם־שלום חברי של פ  בנושא הדיון בפיתחת־רפיח, התנחלות | י
 ב־ הקיבוץ־הארצי חברי ועמדת בכנסת זה

 ע״י שנמסרה (כפי זה בנושא המערך סיעת
 נושאי את מחדש העלו בדיון), גבתי ־,שר

 בשטחים המדיניות
 הקי- ברחבי לדיון

בוץ־הארצי.
 החבר של דבריו

 (השבוע חזן יעקב
 תרמו )19.2.71 ׳941

ל חשובה תרומה
 שהבהירו בכך דיון,

משת שאינה בצורה
ב פנים לשתי מעת
 ניצבת מחנה איזה

 וה־ מפ״ם הנהגת
 בין בוויכוח קבה״א,
ותו הסיפוח שוללי
מכיו.

ה הוועדה החליטה למרס 31ב־ אמנם
 עובדות ליצור ש״אין מפ״ם של מדינית

מכ לשים העלולות התנחלויות, של קבע
 את ולהחליש לשלום, המו״מ דרך על שול

 אך מוקדמים״, תנאים ללא למו״מ תביעתנו
 לח׳ המיוחדת לוגיקה ובעזרת באורח־פלא,

הת לבין זו החלטה בין סתירה אין חזן,
ש ברור שלגביהם ב״שטחים קבע נחלויות

ב־ הכללתם ועל עליהם נוותר לא אנו


