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 מספיקה שלגית כביסה אבקת כוס /'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 4090 מכילה שלגית
 במים גם ויעיל וזיעה שומן כתמי בקלות
קריה•

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

 כביסה יותר ולקבל פחות לשלם לך כדאי
נקייה.
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במתנה שלגית של דוגמית לך לשלוח נשמח

 תל־אביב ,823 ת.ד. יצהר לב׳
״שלגית״ עבור

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

____________________________שם

ע.ז.

כתובת.

היכונו
 ענק. פרסים למבצע
 לשוניות את לאסוף התחילו

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

יצהר# זיןית0
הכביסה. מכונות לכל המובחרת הכביסה אבקת

מכחכים
תו הספרדים ברשימת סיעות. —

מצ סיעת הבאות: הסיעות כרנה
 תוניסיה, יוצאי סיעת מרוקו, אי

 יוצאי סיעת עיראק, יוצאי סיעת
 האשכנזים ברשימת וכר! תימן

 סיעת הבאות: הסיעות תוכרנה
גר יוצאי סיעת אמריקה, יוצאי
 דרום־אפריקה יוצאי סיעת מניה,

 אני, הפולנים! סיעת — והעיקר
יש כיהודי עצמי המגדיר למשל,
מהצבעה. אמנע ראלי,

תל־אביב קדם, יעקוב

ם זוג ד״ ע (חזליצה ג
הלאו הביטוח קיצבת על
לנבים. מי
 היתה, לא עוד כזאת שערוריה

 לשערוריה כוונתי שותקים. והכל
 הנש־ הקיצבאות שבגין הנוראה

 הביטוח־הלאומי של והולכות חקות
לנכים.
להת אפשר איך לי תגידו אולי

 בקיצבה היום של ביוקר קיים
ל״יז 4,750 בסו חודשית

 הכסף עם לקנות אפשר בקושי
 ובצימצים רב בקושי אוכל. הזה
 צריו נכה אם לעשות ומה רב.

 נעליים, זוג החג בערב -לקנות
 ו נחוצים אחרים ובגדים חולצה,

 צריך ומה ״נחוצים״. מדגיש אני
 כנ״ל חודשית קיצבה על החי נכה

שי לטיפול נזקק הוא אם לעשות
 והוצא־ת שיגייסו רופא אצל ניים

אחרות? הכרחיות
 מדוכאים הם כי שותקים, הנכים
 להם, יבולע פן להתלונן וחוששים

ה הישראלית החברה איפוא אבל
 מדוע ? שותקת היא מדוע ? בריאה

 מקימים אינם אמצעי־התיקשורת
או זו? התעללות לאור שערוריה

בהק כמובן, גם, קיימת בעיה תה
 כנ״ל מקיצבה החיים לזקנים שר

וכד.
לתיירים כגלוייה הערבית צפת

והווה עבר

 )6 מעמוד (המשך
 זה. קל מיבצע אין ורעמסס, פיתום
).11 א/ פרק שמות, ספר (ראה

ה חלון אוו ר ה

 הבאות. הבחירות לקראת השונות,
 הרבה יהיו הפעם מהפך. יחול

 עדות־ בני מקרב ריאליים מועמדים
המיזרח.

 רמת־גן בראלי, אמנון
לק מתבקש בראלי הקורא *
:קדם הקורא של מכתבו את רוא

ל ת ש נ ד׳ היהודי■□ מ
המו הישראליות הפנים

 הן התיירים לעיני צגות
ערביות. פנים

 בשעת משנתיים, יותר לפני
לונ של ברחובותיה תיירים טיול
 על, אל־ מישרד ליד נעצרתי דון׳

ה חלון המפואר. רג׳נט ברחוב
וה המבוצר המישרד של ראווה
ו נוף תמונות גדוש היה שמור

— מרהיבות היסטוריות תמונות

המיל של נסיונו סביב הרעש
 קבוצת־ להקים גאון ניסים יונר
 ספרדיים, חברי־כנסת של לחץ
 מאומה. לא על מהומה הרבה הוא
 אדם של ניסיון עוד זהו הכל בסד

 ונד הנע יהודי איל־הון — מבחוץ
בפולי השפעה לרכוש — בעולם
להתאמץ. מבלי הישראלית טיקה

ולי לנסות עיניים. אחיזת זוהי
 צ׳ארלי ח״כ בין מכנה־משותף צור

 כהן גאולה וח״כ משמאל ביטון
 זוהי העדתי! מוצאם בגלל מימין,

הדימוקרטית הדעת שאין גזענות

 ערביות. היו אחת, מילבד כולן,
קי של בתיו נראו אחת בתמונה

 מיד־ ומוקפים בירק טבולים בוץ׳
 על העתיקה עכו :ובאחרות שאות,
כנסיו על נצרת מסגדיה, צריחי

 שלל על העתיקה וירושלים תיה
הערביים. מיבניה

 הפסח, בחופשת השבוע, והנה,
 לטיול מישפחתי בני עם נסעתי
 אי- — צפת בלי והגליל בגליל.
 בדוכנים הגליל, ובבירת אפשר.

 שלל לתיירים, גלויות למימכר
ער כולן — צפת של תמונות־נוף
ביות'ר״ל.

 את להשכיח שיש סבור אינני
 להכרית שיש או הארץ של עברה

 שיש כפי הארץ, לערביי זכר כל
 נה־ עושים. ואף הגורסים רבים

 צריכים ועם אדם אולם הוא. פוך
 למען עצמם, עם שלמים להיות

 הדבר פירוש הרוחנית. בריאותם
ה העבר את מכבדים שאם הוא,

 וביתר לכבד, יש הארץ, של ערבי
 הארץ של ההווה ערביי את שאת,

ח הקו שבתחומי אלה את הן —
 שיוויון להעניק צריו להם יריק׳
 לקו שמעבר אלה את והן מלא׳

 את להעניק צריו להם הירוק׳
העצמית. ההגדרה זכות

ו צורם משהו יהיה לא ואז,
 אל־ונל של הראווה בחלון צבוע

שבצפת. הגלויות ובדוכני
אביב תל־ אליהו, כן־ יפי

 תצלומי ראה — צפת מראות •
גלויות.

ד די ■31ה ר פ ס • 31׳ - ה
 איש־הכס- של נסיונו על

 להקים גאין, גיסים פים,
בבנטת. ספרדי לוני

ה בדבר מושג לי ואין היות
 לחומר בנוגע שלכם קריטריונים

 להתעלמות, או לפירסום׳ הראוי
במ הנעשה על השבועי בדיווח
 אות־ הניע מה לדעת ברצוני דינה,

 ה״לובי״ של מהקמתו להתעלם כם
ש ספק, לי אין בכנסת? הספרדי

המיפלגות של המועמדים ברשימות

לתיירים בגלוייה הערבית צפת
ואדם עם

 זילזול בכך בעקיפין.יש סובלתה.
ש כאילו — בכהן והן בביטון הן

 ושאיפותיהם מאווייהם דעותיהם,
ה המוצא לעומת בששים בטלים
שלהם. עדתי

לפ המיזרח לבני־עדות הניחו
 איש איש דבר, לכל כאזרחים עול
 לא שאם ואמונתו. ליבו נטיות לפי
 המיפ־ כל לפירוק נפעל הבה כן,

עדת רשימות של ולהקמתן לגות
רשי מול ספרדית רשימה — יות
רשימה כל ובתוך אשכנזית. מה

 באנשים להתעלל אפשר איך
 באחד שקראתי בשעה אומללים,
 מיליון 170נד שיותר העיתונים

 הביטוח בכספות הצטברו לירות
 וזקן שנכה מפני האם הלאומי?

 להתעלל מותר לצעוק מסוגל אינו
שב לכם ידוע האם עפר? עד בו

וה הנכים כל ישבו האחרון חורף
 קופי בביתם מקיצבה החיים זקנים

 היה השנה החימום כי מקור, .אים
רחמנותי קצת מאוד? יקר

ירושלים ליפא, אמנון
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