
 נשים ויותר יותר מדוע
ב״שלגיוד... מכבסות

מזה: להן יוצא ...ומה
תחרות. ללא חסכון

 ביותר, כחסכונית הוכחה ״שלגית״
 אחרות כביסה לאבקות בהשוואה

מסוגה:
 ק״ג 5 ל־ מספיקה ״שלגית״ כוס \

כביסה!
 4ל־ שלמה אחת כוס (התקינות:

ק״ג).

 מערכת הגרלה: בכל
במזוודה! סטריאופונית

 תערך ׳׳שלגית״ של מיוחד במבצע
 חודש. בכל פרסים הגרלת

 מערכת תוגרל הגרלה בכל
 בתוך מושלמת סטריאופונית

 ערך. יקרי פרסים ועוד מזוודה,
 2 לשלוח הוא לעשות שעליך כל

 ״שלגית״ של פתיחה לשוניות
 אחד תלוש או ה״ג 1.5 של מאריזות
 ק״ג. 10 או 6,4 של גדולה מאריזה

 אל: אותן שלחי
 יצהר״ — שלגית ״מבצע

תל־אביב ,823 ת.ד.

במיוחד. מבהיקה כביסה
 הכביסה אבקת היא ״שלגית״

 להשיג יכולה שאת ביותר היעילה
כיום:

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

 אפילו — בקלות כתם כל מסירה
קרים! במים

הזוכים שמות
31.10.801*1 שנערכה בהגרלה

לוד. אופיר, אמסלם סטריאו: מערכת

 טמלר לציון, ראשון לאד״ פרץ : פיקניק שולחן
 גימפל רמלה. פנינה, פלג פתח־תקוה, לאה,

 חיה מימון. כפר חיה, אורלוב נשר. זהבה,
 פלר, נעה רמת־גן. סלי, רטתי רמת־גן. ריבנר,

 גרינברג תקוה. פתח סימה, געש ירושלים.
פתח־תקוה. צביה,

 עופר לציון, ראשון אסנת, יורן :כיס מחשס
 יהודית בת־ים. עמית, נחום נתניה. תמיר,
באר־שבע. שרה, וורשביאק תל־אביב. גרמן,

 יהודית אונו. קדית דאר, יריב :תה עגלת
רמת־גן. מירלה, מנצור תל־אביב. אדמון,

ערד. גלוריה, כהן גבעתיים. לאה, ארצי בן

 אסנת תל־אביב. חוה, אריאלי :מעורר •טעון
 סוזן לוד. אסתר, בנבנישתי חיפה. דקל,

ביתר. מבוא רבקה, בכר תל־אביב. קרבצ׳יק,

 ת״א. ויס, זלטה ר״ג. ענת, בן רבקה :שי חבילת
 כהן רעננה. ליפשיץ, ננסי נחלים. רייך, שרק

 לירטש רמת־גן. רבקה, אמבר רמלה. גילה,
 הכט ירושלים. כליפה, שרה תל־אביב. חגית,
 לציון. ראשון רחל, ענבר תל־אביב. אריה,
 בת־ים. אסתר, שורץ חולון. יואל, גרבלי
 כפר דליה, אליגון אביב. מעוז דליה, דביר
 כפר יונה, קרן חולון. בינה, אוזרי אזר.

 ורדה, אביטוב ירושלים. כצמן, דינה חסידים.
 דריזון, שושנה אילניה. שרה, עבו נהריה.

 שרה השרון. רמת רחל, קרמר יעקב. שדה
 גולן תל־אביב. סלעד, דליה ירושלים. ארליך,

 ניצן. שדה מאיר, גלזר ביאליק. קרית ציפי,
 איילת. לוי, דורית כפר־סבא. אינגריד, מסיקה

לאה, ליבסקינד ברק, בני צביקלינסקי, ורדה
פורר, לאה כפר־סבא. נער, אסתר ב/ אל בית

 אביבה, תומר י־ם. עידן, מרגלית אתא. ק.
 קוזוברו תל־אביב. אוסדין, אביבה קיראון.

 חיים, עליזה אשקלון. סגל, בלה ניצנים. שרה,
 שרון, נעמו תל־אביב. בנימיני, דבורה בת״ים.
גואמה, לירית פתח־תקוה. שיפמן, רחל נהריה.

 בראון, דני רמת־גן. לביא, אריאלה ציונה• נס
 יואלה, אלוז נתניה. צלח, שושנה ירושלים.

 מרגלית ביאליק. קרית אתי, שביב נתניה.
 חיים, קרית עפרה, טויסטר ברק. בני הצבי,

מגדיאל. כרמית, בקל בת־ים. גלית פוודלובסקי
 מיכל הרצליה. דורית, מגדל חיפה. גליה, גונן

 כפר מלכה, ברנשטיין פתח־תקוה. מלאך,
 ליבוביץ, שלומית נתניה. כהן, שרה סבא.

 אונגר שבע. באר שושן, בן סימונה בנימינה.
 הדסה, אטוב חיפה. חיה, אלדד רמת־גן. רנטה,

 רבקה, כהן שמש. בית טויטו, רחל בת־ים.
 חיים. קרית סטלה, בראון דאשון־לציון.

 נהריה. לאה, וידר ערוגות. אבדייק, אריאלה
 תל־ אילנה, מלחי פתח־תקוה. גילי, בסמן
 חיפה. תמי, היינריך צפת. מיכל, .אשוש אביב

 עטרה, גולדשטיין פתח־תקוה. לביא, דבורה
 שפילה ירושלים. אברהמוב, מרים פתח־תקוה.

 מרסאנו רמת־גן. גודמן, לי פתח־תקוה. מרים,
הרצליה. ברכה,

*

 יקבלו הזוכים
לבתיהם הודעות

★

30.11.80!*׳ הבאה ההגרלה

2254 הזה העולם13


