
מכתבים
 תשומת־לב את להפנות יוכל נהג אותו

 לשדר אפשר הגנובה. למכונית המישטרה
 מכל שייגבה תשלום, תמורת ההודעה את

ריכבו. גניבת על במישטרה המתלונן נהג 1
נתניה שכיב יצחק

!השמש תחת מקום תגו
 אשר אזרה מכלוף •טל אלמנתו הנני
 עצמו את ואיבד תיסכול של למצב הובא
 ה־ באשמת השנה, כמחצית לפני לדעת

 אליו התנכלו אשר והעירייה, מישטרה
ל במטרה לפניותיו שעו ולא בו זינגשו
 ששת ואת אותי לפרנס יוכל■ למען שקמו,
הקטינים. ילדינו

העירייה, עם בעלי ישל להסכמיו בהתאם
 הירדן רחוב בפינת שלנו הקיוסק בדבר
 ושולחן סככה הקימותי בן־זכאי, ויותנו
 מאכלים ויאכלו שיישבו לאנשים, קבוע
לילדי. מזון להביא פרנסה לי ותהיה קלים

 מ־סססד למעלה לי עלו והשוחן הסככה
 מבית־ צו או התראה כל ללא לירות•

 ביולי, 27ב־ העירייה נציגי באו מישפט,
 הסככה את .לנו והרסו בלילה, כגנבים

 עיריית בבניין כיום הנמצאים והשולחן,
טבריה.

 רשות כל אין טבריה לעיריית אפילו
 להדגיש, לי יורשה לעצמה. דין לעשות

 מאפיה אנשי רק שבה עיר הפכה שטבריה
 שהם מה כל מהעירייה מקבלים עשירים

 בלתי- מעשים עושים הם ואם רוצים.
 כל נגדם נוקטת העירייה אין חוקיים

 כמוני מרודים עניים אך שהם. אמצעים
 ובמחסור. ברעב פרנסה׳ ללא נשארים
 רישיון, ללא בנוי טבריה של רובה למעשה,
וליעדים. למיתאר ובניגוד
המיש־ ומהיועץ מהמישטרה מבקשת אני

 בכל העירייה של בגנגסטריזם לטפל פטי
 פרנסתנו למצוא לנו לעזור וכן הדין, חומר

וברווחה. בכבוד
ועדת־ תקים שהממשלה מבקשת אני כן

 הפכה שטבריה העובדה את לבדוק חקירה
 שיעבודם על המתקיימת פרטית, וסאלות

 בידיעת הנדרסים טבריה, אזרחי רוב של
ובהסכמתה. העירייה
השמש. תחת מקום לנו גם תנו אנא,

טבריה אזרד, אדיסיה
?;ורו יש חסידים כמה

 בכלל לפני־אדם שיש שהתכונה לי, נראה
 הפרטים את לחפש בפרט, ולעיתונאים

 במאורעות, .או במי־אדם הפחות־מאידים
 את ׳בחיים לראות שלהם הצורן־ מן נובעת

קנקן־המים. של הריקה המחצית
 על שנכתבו לדברים בקזס — ולענייננו
 לווילה ).1977 הזה (העולם המהראג־ג׳י
אינם בה הזוהרים (שהאורות בתל־השומר

מ
איד,כר שמירה י

כעורים דברים

 האנשים של אורם אלא ופאר, חשמל מעשה
 ושכדי בה, ומתארחים החיים באמת, היפים

 הדרי* בניקוי דייריה עובדים להחזיקה
 במישמר־ ירקות ובגידול ברמלה מדרגות

 של שליח חודשיים, לפני בא, השיבעה)
 וחמישים לכמאה שנתן מהראג׳־ג׳י, גורו

 להבין הסד של דרך ורצו, שביקשו אנשים
 של המלאה המחצית את רק לא — ולדעת
 תוכו כולו, המלא הקנקן את אלא הקנקן,,
כברו.

״רחל המדור עורכת אותי חיפשה ואילו
)10 בעמוד (המשך

ההה״קוויוח למרות
״[ימש״ב-ס.

ת 11 מנו ד הז דר ה ״ ש
מחל במחיר המ׳מלים קריסטל ממוצרי אחד לוטש

מי כ ורכשי היוס עוד הי
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תנורגישול״פרעס״ פרדמגג מקרר ׳׳ליידי״ מכונתגגיקה
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ס ו ;4ז
ת עו צב א ל
הרגליים

 לישון לכתך לפני אמש חשת האם
 וגרוי צריבה של עזה בתחושה

!הרגליים אצבעות בין
 שובלים ארצנו מאוכלוסיית כמחצית

 אצבעות באיזור בקיץ בעיקר
פטריות. מתופעת הרגליים
 גוברים עוד והצריבה חגרוי תחושת

 החם הים חול על מהליכה כתוצאת
והרטיבות. מהזעה וכן

 בעולם הגדולות החברות אחת
0 בשם תרופת פיתחה לתרופות 1 11̂ 

 לחיסול אנטימיקוטי תכשיר שהיא
 פטריות. של שונים סוגים
 יכול במשחה או בנוזל בידית, טיפול
 שהראו במקרים גם יעיל לחיות

 החומרים סוגי כל בפני עמידות
 המקובלים. האנטימיקוטיים

המרקחת בבית בקש
 על הרוקח עם והיוועץ

השימוש. אופן

״ ס ר י ח י ח 3 ״
 ־ הארץ מתוצרת תקוררפלקס

 ממחיר ובחצי גבוהה באיכות
תוצרת־החוץ

 : הישראלי ארוחת־הבוקר שולחן אל אלה בימים בא חדש מושג
היש בממגורות — ומקורו תוצרת־הארץ, טהרת על שהוא קורן־פלקס

 לייצור בנוסף אשר ברחובות, ״שפע-און״ והמנוסות, הוותיקות ראליות
ה״שלווה״. של העצומה הצלחתה גם לזכותן נזקפת ואורז, חיטים

 לטיב בנוסף מצטיין, ״שפע־און״ של הקורן־פלקס — ״פתיתירס״
 במחירו גם — הגבוהה ואיכותו המודרניות הכנתו שיטות המעולה, ייצורו
קורן־ שקופסת בעוד !מיוכא קורן־פלקס של ממחירו חצי :הנמוך
 קופסת עולה ל״י, 7.50כ־ עולה גר׳, 156 של במשקל תוצרת־חוץ, פלקס

לצרכן. מומלץ כמחיר — ל״י 3.70 רק — גר׳ 170 בת ״פתיתירס״

 מעיד — ״שפע־און״ תוצרת הקורן־פלקס של שמו — ״פתיתירס״
הוא בשמש. שהבשיל זהוב תירס מפתיתי עשוי הוא :מהותו על גם

 וויטמינים פחמימות מינרלים, פרוטאינים, (לתת) מאלט תירס, מכיל
מאוזנת. לארוחה החיוניים

 משמין אינו מזין, לעכול, קל בן־רגע, המוכן המאכל — ״פתיתירס״
העונות. בכל הזדמנות לכל וטוב

19607 הזה העולם




