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 שטראוס, יוזף גרמניה, של לשעבר ד,הגנה
 שפרס היא ההנחה פרם. שמעון של ידידו

המומחים של הימצאם מטרת על ידע

 אשקלון גולדשטיין, נורית

הקופים כמו
 אום־ עיתונאי בלתי־ידוע, מאוהד ד״ש
לישראל. בדרכו טראלי

מקו את לכם יזכיר זה שתצלום נקווה
האנושית השממה של הבהמיים רותיה

גיאדאולוכאי קוף
 שבארץ־הסד גיא־אולובאי קופי שמסביבנו.

 בני־האדם גם למחייתם. טורפים גאלים
 בשם או האידיאולוגיה, למען אבל טורפים,
ההגיון.

 אוניית־צים על דהאגן, אד
לאילת בדרן טופאז,

ו,,העופרים״ העיתונות
נת אנשים, במדור ),1595( הזה בהעולם

פני את משחירים איך טובה בדוגמה קלתי
 עליהם, להגיב מבלי צמד־העוסרים של הם

רעה! מילה באף בעצם,
 מדגישים תמיד שהעופרים לציין ברצוני

 מופיעים כשהם שלהם, הישראליות את
 פחות לא פאטריוטים הם הכל, בסן בחו״ל.

אחר. טוב יהודי מכל
חולון יקינטון, חנן

והמשטרה ״אגד״
 למשטרת־ תלונה הגשתי בינואר, 26ב־

 עבירה שעבר אג״ד אוטובוס נגד נהריה
 לא בנס רק אשר בנהיגה בכללי־הבטיחות,

באסון. הסתיימה
 קיבלתי ולא מחודשיים יותר עברו מאז
שה כך על המעיד כלשהו סימן או הודעה

במיקרה. מטפלת אומנם משטרה
 ציבורי, רכב הנוהג הנהג היה בינתיים

כש בכבישים, ולהשתולל להמשיך חופשי
 אנשים. של חייהם מסכן הוא

המשטרה! של חוסר־המעש מדהים
קרית־ח״ם קורקט, נ.

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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ידך! בהישג עתה
של מהמחיר 807* ת  מים1ב

חודש. 20 וגד
תכם תיי ר לנז  לתשלום מיוחד סדו
ת ם. באמצעו  הבנקי

ם1 לי ם עו שי ת חד שרו  קניה אפ
ם *לא שלו מיסיס. ת
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 קול רמי מקלטים♦ מגברים•
קול רשמי • !מפונים

בע־מ. מטלקס ע״י המופץ נזסף מוצר

 הכוכב רדיו בלעדית: הפצה
222449 טלפון 91 בורג׳ המלך רח־ ־ תל־אביב

ם וקו1 ע ענן בוו טו

 זה הידועים אוריגינליים שיניים ומשחת מי״הפה
 ולבריאות הפה, לריענון כולו. בעולם מכבר
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נ,7 פרץ רחוב בע״מ, מ א ש — תל״אביב
621160 טל.

,6 נתן רחוב ורשבסקי, את גינזבורג — חיפה
69477 טל.
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צר עוד ר מו ח ב 0 של מו 1)1 0 
ס של הקרירים מי-הפנים ט ס  ס
 שבעור, הנקבוביות את מחזירים
ורעננו גמישותו את לעור מחזירים

 הרגשה למתגלח מעניקים תו,
ורעננה. קרירה נעימה,

ס, של מי־הפנים עם ס ס  נולד אתה ס
בוקר! כל מחדש
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