
׳תחרות. ללא חסכון
 כחסכוניח,ביותר, הוכחה ״שלגית״
 אחרות לאבקות־־כביסה בהשוואה

* מסוגה:

 . לי^ק״ג מספיקה ״.שלגית״ כוס
־ כביסה!

 ;4ל־ שלמה אחת כוס .(התקינות:
.״ •0 . ק״-ג).
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♦  ♦ ♦

במיוחד. מבהיקה כביסה
 הכביסה אבקת היא ״שלגית״

 להשיג יכולה שאת ביותר ,היעילה
■ • כיום:.• -£

 שהם פעילים, חומרים 40./^בה יש
 היא התקן. לדרישות ומעבר מעל

 אפלו — בקלות כתם כל מסירה
קרים! במים

י; •: *ץ " * י ; ;

 מערכת הגרלה: בכל
- במזוודה! סטריאופונית

 י תערך ״שלגית״ של במבצע'מיוחד .
 חודש. בכל פו־סים הגרלת

 מערכת תוגרל הגרלה בכל
 בתוך מושלמת סטריאופונית ל
ערך. יקרי פרסים ועוד מז-וודה, /

. 2 לשלוח לעשות.הוא שעליך כל
 ״שלגית״.׳ של פתיחה ••לשוניות

 אחד תלוש או לז״ג 1.5 -מאריזוהשל
 ק״ג. 10 או 6 '4 של גדולה מאריזה

י ■ אל: אותן ,שלחי
 יצהר״ — שלגית ,״מבצע ;
תל־אביב ,825 ת.ד. '

 הזוכים שמית
שנערכה בהגרלה
15.9.80 ב״

 רח׳ שמחה, שאשא סטריאו: מערכת
השרון. הוד מגדיאל, ,12 הנגב
 צפת. מרים, שטיינצרג :פיקניק שולחן
 מוסקוביץ אליעזר. בית ראובן, קרן

 קרית שרה, קלפהולץ רחובות. קלרה,
 הופמן בת־ים. שרית, שי בן אתא.

ברוך. תל רות, כספרי ברק. בני ברכה,
 חיה, עזריה ברק. בני מיכאלי, ד״ר

רעננה. הדסה, פינק גת. קרית
 שמש ירושלים. יפה, השן : כיס מחשב

צפת. עליזה, שמעון בודים. יאירה,
 הרצל, מורד ראשון־לציון. שרה, בבתי
משען. מושב

 חיים. קרית עפרה, טויסטר : תה עגלת
כוכבה, אלפנדרי יהוד. אביבה, שצ׳רבד,

ת״א. רחל, צבי ת״א. נעמי, רחבי ר״ג.
 רענן בת־ים. חזי, ברנס מעורר: ׳טעון

דליה, זבולוגי חריף. כפר בלהה,
 אליאסי ראשל״צ. חוס, מורן שדרות.

ירושלים. מרים,
אופקים. יגאל, אוחנה :שי הכילות
ורדה, פרסידו ת״א. שמחה, מזרחי
נעה, ברגר בת־ים. סוני, גליקמן חולון.

 שטיין בת־ים. פודלובסקי, סבא. כפר
 מושב גאולה, חסון סבא. כפר דייר,
 פרל ר״ג. גלית, קכל עוזיהו. שדה

 ת״א. רחל, פלוטניק ירושלים. תימורה,
בת רחל, ברסנו חולון. שולה, עמיר

 שגיא ברק. בני חיה, אקשטיין ים.
 ראשון אילנה, ראם ירושלים. עטרה,
 סול, גבאי חולון. רחל, מויאל לציון.
ציונה. נס יהודית, גראמה נתניה.

ריקי, קראום ת״א. אהובה, רוזנוסר
 שריר אונו. קרית יוכבד, בלום חולון.
 פ״ת. ברכה, גלוקשטד ירושלים. איריס,

 ראשון אנה, שרעבי רמלה. בתיה, סאיג
 מיכון כביר. תל סופיה, אשכנזי לציון.
 הרצליה. רבקה, סעד הרצליה. גליה,
 חנה, בוקסבוים קיראון. סיגלית, סביר

 פתח־תקוה. ינית, לפקין פתח־תקוה.
 רזניק נחלה. מושב יהודית, יעקב
 גת. קרית מאיר, סבח חולון. ליאה,
הדס, זיגל ירושלים. שושנה, שובל
 סימה, שטרקר חיפה. שי, בוגנים פ״ת.

 עיני אשדוד. הלן, אובסטלר גבעתיים.
 מרים, זלוטופולסקי חולון. כרמלה,
 קדיגר ראשל״צ. שרית, וולף חדרה.

 טוב סימן בר שפרינצק. קרית ציפורה,
ת״א. אביבה, דעדון בת־ים. אסתר,

יהוד. קריספין'דוריו, ת״א. מרים, חרם
 מגורי־כהן טבריה. סגל, ועודד איתן

 מושב מרגריט, אקוקה חולון. רבקה,
שבע. באר כהן, איבט אליהו. תלמי

 דימונה. עליזה, צמן ערד. עופרה, בר
 ברוריה, מזרחי אליהו. יד יפה, דניאלי

ירושלים. שושנה, אלימלך ירושלים.
 אילת. אבי, ויזל אשקלון. דינה, דורי
 פרידה, שטוקהמר ת״א. אריה- קנדל

 מור- ת״א. תקוה, לובצקי ירושלים,
לאו וירקמן ראשל״צ. רבקה, טובלוץ

 שבע, בת משה בן ראשל״צ. מית׳
 דרור נתיבות. כהן, אמיר ראשל״צ.

שאן. בית ענה׳ סבריה ת״א. נורית,
 אברהם, פרידמן ת״א. ברוריה, נזרי

 זנזורי רמלה. לבנה, אלגמיל קיראון.
 סימקינס עוזיהו. שדה מושב תקוה,
 ת״א. טובה, דוכס הטייסים. כביש חנה,

ירושלים. שמואל, חיים גויטייו

*
 יקבלו הזוכים
לבתיהם. הודעות

הבאה: ההגרלה
31.10.80ב־
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