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 המודרני הסוכר - ״סוכריח״
הסוכר ממחיר שליש שמחירו

 את בברכת קיבלו רבות עקרות־בית
 — המודרני הסוכר של לשוק הוצאתו

 עקרות־בית כמה עם בשיחה סוכרית!
 הן כי לי נאמר ב״שופרסל״ שפגשתי

ובראשו בראש ה״סוכרית״ את מעדיפות
 סיפרה מאירי גב׳ הנמוך. מחירו משום נה
 במקום ל״סוכרית״ המעבר עם כי לי

 כל על ל״י 3.70כ- חוסכת היא — סוכר
 300 מאד. פשוט — ו איך !סוכר ק״ג
 מאד מהודרת (:באריזה ״סוכרית״ גרם

 שמחירם מדידה) כפית עם ורב־שימושית
 סוכר ק״ג 3,3ל־ שווים — ל״י 7.50 רק

 כל על ההבדל. וכאן ל״י 19.80 שמחירם
 12.30 חוסכת מאירי גב׳ סוכר ק״ג 3,3
 ק״ג. כל עבור ל״י 3.70כ־ שהם ל״י

 הוא — חושבת היא שגם שניה סיבה
 בסוכר השימוש בקלוריות. החיסכון
 קלוריות חוסך — ״סוכרית״ המודרני

ואמ הוסיפה מאירי גב׳ הגוף. מן רבות
 ממש ב״סוכרית״ משתמשת היא כי רה

 ה״סוכרית״ עם ׳ממתיקה היא סוכר. כמו
ודברי עוגות אופה ;למיניהם משקאות

 ומנות תבשילים מעתיקה ;אחרים מאפה
 ממש. סוכר כמו — והטעם אחרונות

״ הבדל. אין
 ״סוכרית״ .המודרני הסוכר כידוע,

 ממתיק 2ו־* מעולה סוכר 98* מכיל
 לשימוש מיועד והוא מרוכז מלאכותי

 סוכר כמו המדידה, כפית עם בבית,
 מעשירית פחות מכיל ״סוכרית״ ממש.

 מאושר והוא הסוכר שמכיל הקלוריות
 המסחר משרד וע״י הבריאות משרד ע״י

והתעשיה.
 ״ביסקול״ חברת הנהלת עם בשיחה
 סוכ־ — המודרני הסוכר את המייצרת

 התחלת עם מיד כי לי נמסר — רית
 כי ציינו הם רב. ביקוש נוצר השיווק
 הרבה איכותו עקב נוצר הרב הביקוש

 המאפשר מחירו ועקב הסוכרית של
 מעבר ע״י רב כסף לחסוך הבית לעקרת

 ב־ קבע לשימוש המקובל הסוכר מ<
 היא ל״סוכרית״ נוסף יתרון ״סוכרית״.

 והרב־שימו־ היפה החסכונית האריזה
ה״סוכרית״ באריזת השימוש בתום שית.

לאח אם בה ולהשתמש לחזור אפשר —
 באגרטל ואם למיניהן אבקות סנת

מצו סוכרית של אריזה לכל לפרחים.
מדידה. כפית גם רפת

 המודרני הסוכר כי עוד לי נמסר
 בסוכר מחיר כשליש שמחירו ״סוכרית״

 להשיגו וניתן ״עסיס״ חברת ע״י משווק
 בסופרסל בשק״ם, המכולת, בחנויות

הצר אגודת של השיווק רשתות ובכל
כנים.

 להשתמש התחלתי אני גם למעשה,
והתוצ סוכר במקום ב״סוכרית״ בבית
 כסף חוסכת גם אני מאד. מעניינות אות
זקו וגם קלוריות פחות צורכת גם רב,
שתו הסוכר להחזקת מדפים לפחות קה
מקום. הרבה פס

 3.70כ־ לחסוך מעוניינת את גם אם
 לקנות לך כדאי — סוכר ק״ג על ל״י
שמחי ״סוכרית״, המודרני הסולר את
 בו ולהשתמש הסוכר, מחיר כשליש רו

 וגם פעם נסי ממש. סוכר כמו בבית
תיווכחי. את

במדינה
)36 מעמוד (המשך

 ז הצבאיים האסירים מרבית עושים צרכיהם
ב עז. סירחון המעלים במיכלי־פלאסטיק,

מסו צרים, חלונות רק יש שלהם תאים
זכוכית. וללא רגים,

מש בקיץ לרוחות. התא פרוץ ״בחורף,
 חרקים. ושאר פישסשים המיטות על תלטים

 אברי בכל מלא צבאי, כלא שעוזב חייל כל
הפישפשים. על-ידי שנגרמו פצעונים, גופו

זכ האסירים החיילים אין הלילה במשך
 איש, 50כ־ ישנים תא בכל מים. לקבל אים

 דו־קו* במיטות איומים, צפיפות בתנאי
מתיות.״
מס מיקרה׳ אחר מיקרה המגולל דויד,

ש מעידים, הללו המיקרים ״כל כם:
 1 צה״ל. בתוך הנהלים מן סטיות קיימות

 ו־ בדרדכלל, סגורים הצבאיים המחנות
 וכמה. כמה אחת על הצבאיים בתי־הכלא

 לשמור מעדיף צבאי, מכלא שמשתחרר מי
 הבלתי־ התקופה את ולשכוח עצמו על

 בתוך עגומה בפרשיה שמעורב מי נעימה.
הקדו לפרה להיטפל שלא מעדיף הצבא,

להשתולל. תתחיל לבל לה, ולהציק שה
 פוליטיות. מטרות כל לאירגוננו ״אין
 הצדק, למען לפעול רק מעוניינים אנחנו

וייעשה.״ שייראה

בחו״ל ישראלים
ת,דר. חעוה <׳ ■שדאד■ ו

 1* פוטר הישראלי הערבי■
 ?חץ בגל? באמריקה

הערביים הלקוחות
 ערבי חבר־כנסת היה בסתוני רוסתום

החמי בשנות עלה שכוכבו מפ״ם, בסיעת
ה החמישים בשנות ודעך הראשונות שים

 הגדולה, הסיעה את שעזב אחרי אחרונות.
והצ חברי־כנסת 21 ,1953 בשנת שכללה

 ד״ר של הסוציאליסטי השמאל לסיעת טרף
 הצעיר חזר ברמן, אדולף וד״ר סנה משה

 לסלק שמיהרה שלו, לסיעת־האם החיפאי
 הבאה. לכנסת המועמדים מרשימת אותו

 ולמימשל למפא״י התקרב מצידו, בסתוני,
 * מידידידלשעבר רבים בעיני ונחשב הצבאי,
כבוגד.

 כארכיטקט, לימודיו את השלים בסתוני
 עם התחתן בחיפה, קצר זמן במקצועו עבד

 לניד עבר לקנדה, היגר מפולין, צעירה
אמרי ארכיטקטים למשרד והצטרף יורק
 על הזה הזמן בכל שומר כשהוא קאי,

האמרי הדרכון בצד הישראלית, נתינותו
למיסמכיו. שנוסף קאי

 לחדשות: בסתוגי רוסתום חזר לאחרונה,
חקי פירסם וויס וילג׳ הנידיורקי העתון

יהו של המוניים פיטורים על מיוחדת רה
 ב־ מימשרדי־ארכיטקטים וישראלים דים

 של תיכנון עבודות שקיבלו ארצות־הברית,
ב דולרים של במיליארדים פרוייקטים

 ! רוסתום המפוטרים: בין ערביות. ארצות
ה .והדרכון הערבית שלאומיותו בסתוני,

הפיטו מצו אותו הציל לא שלו אמריקאי
 רוג׳רס, הענקי הארכיטקטים מישרד רים.

וה היות בוסתוני את פיטר וברגן בטלר
להפ איימו המישרד של הסעודיים לקוחות

 הניד הארכיטקטים עם קשריהם את סיק
 ״הערבי את יפטרו אלה אם אלא יורקים,

בשירותם. העובד הישראלי״
ש אחר, ישראלי בקונגרס. ישראלי

 הוא מתפקידו, הודח או פוטר לא עדיין
 קירבם, ג׳והן האמריקאי הקונגרס חבר

 שהיגר עד בישראל, וחי בברלין שנולד
 באותה החמישים, בשנות לארצות־הברית

 י לשעבר חבר-הבנסת אליה הגיע בה תקופה
 בהגנה ששירת קירבס, בוסתוני. רוסתום

 בציר האמריקאי לקונגרס נבחר ובצה״ל,
ש בקליפורניה, פריסנו של הכפרי האיזור

 קירבס יהודים. הם מתושביו אחד אחוז רק
 אחד והוא כמובן, רהוטה, עברית דובר
 השולטים האמריקאי הקונגרס חברי משני

 אב־ בלה הקונגרס חברת (גם זו. בשפה
 דוברת נידיורק, מהעיר דמוקראטית צוג,

 בהשומר שהתחנכה אחרי רהוטה, עיברית
ל בסמינר לימודיה חוק והשלימה הצעיר
בעירה.) יהודיות מורות

 ישראלי, ארכיטקט ואסילובסקי, עמיאל
 מישנד תביעה הגיש בבוסטון, עתה שגר
או שפיטרה הארכיטקטים חברת נגד טית
 שקיבלה אחרי מעבודתו, אלה בימים תו

 החברה ערביות. במדינות עבודות־ענק
 אך רגילים,״ ״פיטורים אלה שהיו טוענת

 העובדים עדים הביא המפוטר הישראלי
הראשו בשעות כבר כי ושסיפרו בחברה

לעבו החברה הזמינה פיטוריו אחרי נות
יהודי. שאינו אחר, ארכיטקט דה

2013 הזה העולם40


