
מכוזבים  משלמת את כמה
, עבור

שלך? הכביסה אבקת
והשווי: בדקי

 לכביסה מחיר
אחת לאריזה מחיר משקל

6.09 91.40 1.5 א׳ אבקה
5.26 7 9 . - 1.5 ר ה צ תי לגי ש
5.60 84.— 1.5 ב׳ אבקה

 מספיקה שלגית כביסה אבקת בום ¥2
ההוראות). (ראי כביסה ק״ג 5 ל־

 החסכונית הכביסה אבקת רק אינה שלגית
 התקן לפי החדשניות, תכונותיה ביותר.

 מעניקות הסיבים, מכון ובפקוח הישראלי
 מירבית. יעילות גם לה

 המסיר פעיל חומר 4096 מכילה שלגית
 במים גם ויעיל חיעה שומן כתמי בקלות
קריס.

 ,1.5 של באריזות שלגית את להשיג ניתן
ק״ג. 6 או 4

 כביסה יותר ולקבל פחות לשלם לך כדאי
נקייה.

 במתנה שלגית של דוגמית לך לשלוח נשמח
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ע.ז. תל־אביב ,823 ת.ד. יצהר לב׳
״שלגית״ עבור

 ״שלגית״ של שי דוגמית לי לשלוח בבקשה
 ביותר. החסכונית הכביסה אבקת

_______________________________שם
_______________________________כתובת

היכונו
 ענק. פרסים למבצע
 לשוניזת את לאסוף התחלו

 שלגית של הפתיחה
 אחר ועקבו ק״ג 1.5 באריזת
 שיתפרסמו שלגית מודעות
בקרוב.

יצוד© שזיןית
הכביסה. מכונות לכל המובחרת הכביסה אבקת

)6 מעמוד (המשך
 ביחס מכך להסיק אין אך אמן, של

לערכו.
זו שמישהו כשלעצמה, העובדה

 בדירה אפילו או בכיבודים, כה
 מימס־ ,שליטים ממוסדות־ציבור,

 בה אין אמנם מחליטנים, או דים
ומקו מישקלו לערכו, להוסיף כדי
 שיגרע. הוא ההכרח מן לא אך מו,

 זכאים סופרים גם הכל ככלות
 נאותים, ותנאי-קיום לאמצעי־מחייה

ספ אתנן מתקבל תמורתם אם אך
 להוקעה, וראוי מצער זה הרי רותי,

 מראש. טוטאלית לפסילה לא אך
 אחת בטיפה כי הידועה, המימרה
 תופשת אינה כולו, הים משתקף
- רצינית. בהערכה
 טיפלתם לא שעדיין אחר, עניין

הפר הענקת דבר הוא כראוי, בו
העי אמצעי ושאר המילגות סים,
 דומני ציבוריים. גופים על־ידי דוד

 הציבור מעיני להסתיר שהמינהג
מ אחד חינו השופטים זהות את

 בתחום הנפוצה השחיתות שורשי
עס שלידי הרושם מתקבל הנדון.
 כל חסרי (לעתים מיקצועיים קנים

 חלוקה נמסרה מוגדרת) התמחות
המשמ מבוטלים לא אמצעים של

אינטרסנט כתתיות, מטרות שים
 פרוטקציוניסט־ מיפלגתיות, יות,
ו עיוותים וגדושות רוויות יות,

 נוצר בסחטנות. הגובלת שחיתות
פרסים מחלקי של חדש מעמד

 הוצאת- על מישפטים לנהל מרמתו
ולפי עציר, אותו נגד לשון־הרע

 לערכאות. יגיע לא זה עניין כך
ש מעוניינת אני מאידך, אבל,

 הפירסום את תקבל מרשי תגובת
 שיהיה כך בעיתונכם, המתאים

בעיתונות. פירסום של מאזן לפחות
 אדם אותו כי מבדיקתי מתברר

הא בגין המיקרה ביום עצור היה
 (בינתיים בסמים סחר .של שמות
הת המיקרה ביום למאסר). נשפט

מח שהעציר מודיעיני, מידע קבל
 של רגילה (דרך סמים בגופו זיק

בהת כלא). בתוך סמים החבאת
 שבי בכלא הקיימות להוראות אם

 ב־ חוקן לבצע יש מרשי משרת
זה. מיקרה

 ל- כניסתו עם חתם עציר אותו
ו לחוקן הסכמתו על בית־המעצר

 חוקן. בו נעשה כניסתו עם אמנם
ה אמונתו שבשל טענתו לפיכך,
 היא חוקן בו שיעשו רצה לא דתית

סי המיקרה ביום אמנם מגוחכת.
 אולם הסכמה, על לחתום מרשי רב

 נעשתה לא לחוקן פיסית התנגדות
 התגלו החוקן אחרי אולם מצידו.
 מסוכן, סם (שהינם אדולן כדורי

 נבדק עציר אותו בחוק). כהגדרתו
 נמצאו ולא מכן לאחר רופא על־ידי

תלו הגיש הוא דימום. סימני כל
לרצו בניגוד חוקן עריכת על נה
 בל- ונמצאה נבדקה ותלונתו נו,

תי־מוצדקת.

 סדיזם, למרשי לייחס קשה רה...
העציר. של ממיכתבו שעולה כפי

 חוקן שעריכת לי, הסביר מרשי
 תפקידו, של האפל החלק הינד,

 לנבדק לא נעים, איננו העניין כל
 של תפקיד. זה אין לבודק. ולא

 לא חוקנים, לעשות אח־מוסמך
ה במילחמה אבל למד. כך לשם

ב הסמים השתלטות נגד נטושה
ו ברירה, אין בתי־הסוהר תוך

 כל עם זאת לעשות עליו לטענתו
בכך. הכרוכה אי־הנעימות

חנוד, כרמלה
תל־אביב עורך־דין,

ההגדדה □ודוח
 ח״כ שעורך ההגרלח על

 כפי פלאטו״שמן, שמואל
 ״ביזיון בכתבה שתוארה
הזח״ (״העולם בכנסת"

2220.(
 כאילו לסיפור, שחר אין (א)

 תלוש פלאטרשרון לח״כ שלחתי
שלו. המכונית בהגרלת השתתפות

שביקש בגירסה, אמת אין (ב)
 את 12ה* בן לבני ישלח כי תי,

ספרו.
 אל אלי, שלח פלאטו אכן, (ג)

 עם ספרו, את בני ואל רעייתי
 על זאת עשה הוא אך הקדשה,

שנת מבלי וביוזמתו, עצמו י־עת
 מישהו על־ידי או על־ידי לכך בקש
מישפחתי. מבני
 פלאטו־שרון שח״כ לי צר (ד)

שו בהזדמנויות שמי את משרבב
מ מסתייג אני פעולותיו. עם נות

 קשרים לי ואין זו פסולה שיטה
הנ״ל. עם כלשהם

דימונה אמיר, ז׳אל, כזז״

וודל1 *■דר■ דנלען
והוב בסיביר שצולם סרט

מחדש. עובד למערב, רח
 חיים מפי בעברית הקריינות

 הצגת־הבכורה פורת. ואורנה יבין
לפ ירושלים, בתיאטרון התקיימה

עליזה הגג׳ בחסות שבועיים, ני
כוח כמיכחן אמיר ז׳אק ח״ב

הקדשה עם

לסירו המתחלפים ונוטלי־פרסים,
ימיהם. לכל ומתמנים גין

 לחשיפת לעש העת הגיעה
 אושיות המסכן המעוות, הכיעור

 זכאים אנו והתפתחותה. הרוח חיי
 על בכיפה, המושלים הם מי לדעת
הסמכו לידיהם נמסרו מה סמך
 ספק, אין בשטח. מעשיהם ומה יות

 אך תזעזע, אמנם האמת שחשיפת
 יתרום הזעזוע שבעיקבות ההלם

הצחנה. לסילוק
קרית־ביאליק לוינכר, יוסף

ערכאות דא
מאחן סירסו□ אלא

בסיביר נודד אידה
השלג במידבר קטנה אש

 בכלא״ ״חוקן הכתבה על
).2215 הזה״ (״העולם

 עובד רויני, רפאלי מר מרשי,
בבית־ד,מע בתי־הסוהר, בשירות

 וכאחראי מוסמך כאח רמלה, צר
 מעולם שנה. 14 מזה מרפאה על
כל תלונה מרשי נגד הוגשה לא

עצי מקרובי לא מעציר, לא שהי,
 הסיבה, וזו אחר. מאדם ולא רים,

ה למקרא בתדהמה הוכה שמרשי
כתבה.

 להתכתש מעוניין איננו מרשי
 מישפט־ בתביעות עציר אותו עם

זה אין שלי, הייעוץ לפי וגם יות,

 נזכרו לא כמובן, אלה, דברים
 הינו שמרשי לציין עלי במיכתבו.

 ותמיד טוב״לב, סימפטי, אדם
 מכירה אני פניו. על חיוך נסוך
מ הן שנים, שמונה לפחות אותו

 ב- בבית־המעצר עבודתו תקופת
 עבודתו ממקום והן אבו־כביר

 ישירות אליו פניתי אחת לא כיום.
 שנחבלו קליינטים של תלונות בגין

 כל וללא מישטרתיות, בחקירות
 בתי- בשירות עובד להיותו קשר

עז־ לי הושיט תמיד הוא הסוהר

 שר״החוץ, של ובהשתתפותו בגין
שמיר. יצחק
 מתוך תצלום לכם שולחים אנו
 ב״מיב־ שמר נעמי כדברי הסרט,

 בלב קטנה אש אידה״: אל תב
 קפואה ביד נושאת השלג, מידבר

צריפה. אל מים דלי
 למען ישראל :שות
תל-אביב בודל, אידה

 ראה — בסיביר נודל אידה !•
תמונה.
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