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 אילם חסמן על סרביוים טלם כסעט
 •ספריימיקס* הכניסה אבקו! של בוזסטנינתה

 עיניך, בסו ססש להיחכח תוכלי
 ק־ג 1.5 במשקל קופסת;•ספר״מיקס־ כל

 אבקה. בוסית 12כ-י סבילה
 אחרית לאבקית זאת תשווי אס

 ב־ספר״סיקס• כי חויבתי
 ייתר. הרבה מקבלת את
 היחידי. החסכון אינני זהי אך

עדינים אריגים על שומרת ־ספריימיקס

 שלך הכביסה מכונת על ומגנה
 לך נחסמת ובכך■ - סלידה ספני

 נפש. יספח רבות הוצאות
 רגיל בלתי ניקד כושר ל־ספריימיקס• והעיקר:

 הראשונה. הכביסה 011 כבר חהכחי בכך
ל־ספר״סיקס־, עברי * בידיך ההחלסה

כינג-ליניאל

!האשם ב• לא

במדינה
העם

ישראל מדינות שת■
̂ אחת שכונה חיא ״*שראל

 כיו־ידרק של
ש  הצבא דה שי

בעולס״ ביותר הגדול
הת הן מדינזת־ישראל. שתי קיימות

 הראשיות הכותרות על השבוע ביניהן חרו
העיתונים. של

המח לוחמת, מדינה היא 1 מס׳ ישראל
בעולם. ביותר החזקים הצבאות באחד זיקה

ח ענייה, מדינה היא 2 מס׳ ישראל ר
 כיצד יודעת שאינה כלכליות, צרות פת

 שכונה של לזו השווה אוכלוסייה תכלכל
בניו־יורק. אחת

 היתד. האחת ישראל .1 מס' ישראל
 כלי־ רכש על בוויכוח השבוע עסוקה
בעולם. ביותר והיקרים המתוחכמים הנשק
 פר־ מסוג קרקע־קרקע טילי תבעה היא
 גרעיני מיטען לשאת המסוגלים שינג,

 מערי אחת כל האדמה מעל-פני ולמחוק
 אחד שכל מטוסים רכשה היא המרחב.

 והתיפעול התחזוקה עם יחד עולה, מהם
 היא בית־חולים. או אוניברסיטה כמו שלו,

 ובהקמת בימית, חדשה עיר בכינה עסקה
 1 ברמת־הגולן, יישובים של נוספת שורה
 למיל־ לגרום כדי בו די מהם אחד שכל
 הדליף כאשר הזדעזעה היא חדשה. חמה
 3000 לסגת עשוייה שהיא קיסינג׳ר הנרי

בגולן. מטרים
 כוח, שופעת עשירה, ישראל זו היתד.
מדי שגם דברים בנקל לעצמה המרשה

 מהססות היו 20פי־ ממנה הגדולות נות
בהם. להסתכן

 עסקה השנייה ישראל >2 מס' ישראל
י וחברתי׳• כלכלתה רישיב בליקוט השבוע

 שלה המטבע ערף אח הורידה ""הממשלה
 קיום שנות 27 במשד נוספים. ב־&יסנ

 280מ* הישראלית הלירה ירדה המדינה,
 של 20ה־ החלק שהוא — סנט 14ל־ סנט

 גם ירד זמן שבאותו מכיוון המקורי. הערך
הירי היתד. עצמו, האמריקאי הדולר ערך

יותר. הרבה עוד גדולה דה

 עבור לשלם כיצד יודעת אינה זו ישראל
 מהפכה־נגדית בה מתחוללת לענייה. הלחם

 לקיים האמצעים לה שאין מכיוון מתמדת.
 והד העובד לאדם מינימלית רמת־מיחייה

 1 ב־ מאשר פחות בישראל המשתכר מייצר,
 ׳ מב־ היא מערבית, תעשייתית מדינה כל

 של דקה לשיכבד, רק מתוקים חיים טיחה
 הממשלה החלטות ובעלי־שררה. עשירים
סי היו והליוה) אתה מדור (ראה השבוע

 של נוספת הורדה זה, בגלגל נוסף בוב
 הענקת תוך השכירים, של רמת־המיחייה

המייוזזס. המעמד לחברי חסינות
ת דל! יעו ח היש התווכח כאשר 1 א
ב החדשה ההתיישבות על השבוע, ראלי,
 הכלכלה. מהתמוטטות התעלם הוא גולן,

 של הכלכליות ההחלטות את גידף כאשר
ה מתוכניות־הרכש התעלם הוא הממשלה,

• מערכת־ד,ביטחון. של כבירות
 מדינות־יש- שתי בין זו חלוקה אולם

 ישראל רק יש אופטית. אשלייה היא ראל
אחת.

בדי כדיברי היא, הזאת האחת ישראל
 של אחת ״שכונה השבוע, שנפוצה חה

 ביותר החזק הצבא לה שיש ניו־יורק
בעולם.״

 ניתן שאינו דבר לעשות מנסה היא
 גופו על פיל של מעמסה להטיל לביצוע:

 במרכב קטנוע של מנוע להרכיב כלב, של
כבדה. משאית של

 א מיש- ישראל של הבעיות שאר כל
 הזאת: המרכזית הבעייה לעומת ניות,

 של הצבאיות והיומרות המדיניות השאיפות
 באימפריה להחזיק המבקשת ישראל, צמרת
תו אינן החרמון, עד מנחל-ים גדולה
 של והחברתית הכלכלית היכולת את אמות

ה הכלכליים, המשברים כל קטנה. מדינה
והכיש הפנימיים המתחים החברתיות, צרות
 עובדה של פועל-יוצא הם המדיניים, לונות

זו. פשוטה

 6 צבא מבין איש דיבר לא כך על אך
 ושאר העסקנים הכלכלנים, הפרשנים,

המדי בעיות את השבוע שהטביעו אח״ם,
מילים. במיליוני נה

/987 הזה העולם


