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*ותר ושמו

 אולם חסכון על סדברים בולם כסעט )
 •ספריינויקס* הכניסה אבקה של בחסכזניוחה

 עיניך. בסו ש0ם להיווכח תוכלי
 ק־ג 1.5 בסשקל קופסת.•ספר״מיקס• כל

 אבקה. כוסות 120 סבילה
 אחרות לאנקות זאת תשווי אם

 ב־ספר״נויקס־ כי חווכח׳
 יותר. הרבה מקבלת את
 היחידי. החסכון איננו זהו אך

עדינים אריגים על שומרת ■ספר״מיקס

 שלך הכביסה סכונת על זממה
 לך וחסכות וככך - חלורה ספני

 נפש. וספח רבות' הוצאות
 רניל בלתי ניקוי כושר ליספר״סיקס• :והעיקר

 הראשונה. הכביסה עם ככר חווכחי בכך
ל־ספר״מיקס■, עכר׳ - בידיך ההחלטה

בינג־ליניאל

הארצי הכנס
האדמות על להגנה
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: ת י נ כ ו ת ב
 בישראל, הערבי הציבור את המייצגים אישים מפי דברים *

ופועלים. אינטליגנציה פלחים, מקומיות, מועצות ראשי
יהודיים. אישים מפי הזדהות דברי *
והחלטות. דיון *

 של האדמות להפקעת השונות התוכניות את לבטל מהממשלה נתבע אנו
ובמשולש. בנגב בגליל, ישראל אזרחי הערביים התושבים

:להתקשרות כתובות
.23 כורי רחוב נקארה, חנא עו״ד — חיפה
חאנוק. רחוב קרדוש, אניס ד״ר — נצרת

במדינה
ת1[1ז1ע'

מינוח שד עדין
 חמישמרת כינזאון

— חדשות כנים ?כש הצעירה
 אינה שעורכתו ר א

חכרת-מיפלגה
 המישמרת של ביותר הגדולה גאוותה

 על היא העבודה מיפלגת של הצעירה
 מה כל רמזור. המישמרת, של ביטאונה
 מרדני- המישמרת מנהיגי בעיני שנראה
 להעיר כדי למדי מרגיז לא אך במידה
 המיפלגה, מנהיגי של זעמם את עליהם
 נתן המישמרת, כשמזכיר ברמזור מופיע
 תשומת- את להפנות אחר־נך דואג רענן,
 העיתונים של המדיניים הכתבים של ליבם

בהם. יוזכר רמזור של ששמו כדי היומיים,
בהת רמזור את ערך אחדות שנים משך
 דני והמנוסה הוותיק העיתונאי נדבות
 דד ואיש דבר של הפוליטי כתבו בלוך,

 בלוך שפרש לאחר הצעירה. מישמרת
 מזכיר שהיה מי לתפקיד מונה מרמזור,

לקט. יחיאל הצעירה, המישמרת
ל עזב לקט אולם ופיתרונה. כעייה

בש ויצא הארץ את חודשים מיספר פני
 ללא נותר ורמזור לארצות־הברית, ליחות
 מי עצמה על לקחה התפקיד את עורך.

 אקרט, ניצה המערבת, מזכירת שהיתר,
ה אשר ,22 בת יפהפייה חיפאית צעירה
 במיס- היה שלה הקודם העיתונאי ניסיון

גדנ״מ. בבמזזנה הצבאי שירותה גת
 הספורים לקוראיו התבדר לפתע והנה,

 חדשה,־ צורה קיבל העיתון כי רמזור של
מגוונים. נושאיו וכי יותר רחבה מתכונת

הצ המישמרת של הוותיקים העסקנים
 של הצלחתה עם להשלים התקשו עירה
 אינו רמזור כי לטעת ניסו ■תחילה ניצה.

 אולם הצעירה, המישמרת את יותר משרת
 שינה רמזור בי ניצה להם משהוכיחה

שתקו. מהותו, את ולא צורתו, את רק
 ניצה כי וגילה מהם אחד שקם עד
 הסערה מיפלגת־העבודה. חברת אינה בלל

 ״כיצד גדולה. היתד, במישמרת שקמה
 ״שעורכת־הביטאון העסקנים, צעקו ייתכן,״

?״ חברת־מיפלגה אפילו תהיה לא שלנו
 כי הוחלט, זה קושי על להתגבר כדי
 מזכירת־ של בתואר לשאת תמשיך ניצה

 תם- מעשי באופו אם־כי בילבד, המערכת
רמזור. את לערוך שיד

שפט מי
מו כן שראל אל י

 אדמגת■ כימזה האם
ת הסידחמה נישואיה א
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תופסק? שקיצכתה מהשש
 דלת- את דררד, ארמי פתח כאשר

ה בספטמבר 25ב- לתוכה, ונכנס דירתו
. במקומו. מייד קפא שנה,

 כלתו- של חפציה ריקה. היתד. הדירה
 עם יחד מתוכה. נעלמו זמירה, העתידה,
 הרהיטים גם נעלמו האישיים החפצים
 שרכשה המכונית ואפילו איתה׳ שהביאה

ה מבעלה התאלמנה כאשר מיסיס ללא
במילחמה. שנפל ראשון,
 לחפש ארמי רץ שהתאושש, לאחר מייד

 להתחתן עמד שעימר, הנעלמת, כלתו את
יותר. מאוחר ימים שלושה
 אלמן ארמי, קיצבה. כיגלל הכל

ה מאי בחודש זמירה את הביר הוא, אף
 החליטו הם חודשים כחמישה כעבור שנה,

 28ל־ יום־התונתם את וקבעו להינשא,
ש אחרי בילבד ימים שלושה בספטמבר,

חתנה. מבית הכלה נעלמה
 ארמי על חשך זמירה, נעלמה באשר

 לעשות לו נותר שעוד מד, כל עולמו.
 על הרבים למוזמנים ולהודיע למהר היה

החתונה. ביטול
 מרגע קוצר־הזמן בשל הספיק. לא הוא

 החתונה, לתאריו ועד זמירה של היעלמה
 להיוודע הספיקו שלא המוזמנים מן היו

החתונה. למקום והגיעו הביטול׳ בדבר
 באמצעות חייב. נשאר לא ארמי אך

 נגד תביעה הגיש מקרין דרור עורך-הדין
 בתל-אביב, השלום לבית־מישפט זמירה

 לירות, אלף 50 בגובה פיצוי תבע ובד.
לו. שנגרמו והסבל הצער בושת-הפנים, על

ב צויין בכתב־התביעה מזאת יתירה
 וחזרה התחרטה הנתבעת כי ״נראה : פירוש

 חששה בגלל (לו), להינשא מכוונתה בה
 קיצבת־ מלוא תקבל לא הנישואין שלאחר
ממישרד-הביטחוך. שלה האלמנה
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