
מכתבים
 זיכרוני אם בחו״ל. היהודיים היהלומים

 כדי לחו״ל לנדסברגר נשלח בי, בוגד אינו
מ זיכרו העלאת בחייו. חדש דף לפתוח
ל בל־יינתק קשר כקשור וכריכתו חדש,
הו לכך נמצאו שלא אף הרציחות, פרשת
 הסוג מן רצח־אופי מהווה ממש, של כחות

ביותר. החמור
 לנדם־ יורם כעת מצוי היכן יודע אינני

 שהעליתם זה מסוג חשדות אולם ברגר,
 מקצין- ידיעות סמך על וזאת בכתבה,
 אלמוניותו על משום־ימה, השומר׳ מישטרה

 לדין לעמוד פוחד הוא האם מדוע? —
 מהווה — ולשון־הרע? הוצאת־דיבה על

 ציד-אנוש, ולפתיחת ציבורי ללינץ׳ פתח
חדש. עתיד לו לבנות שנשלח אדם נגד

 בחשדות להבא תיזהרו כי אני מקווה
מ עוול ותמנעו זח, מסוג בלתי-מבוססים

 לא כלום הוכחה. טרם שאשמתו אדם
 חף- הוא אדם כי שטענתם, אתם הייתם
אשמתו? הוכחה לא עוד כל מפשע

תל־אביב שריד, אלי

ר50ה של מחאווו
 מישפט־ נגדכם להוציא מבקש שלי הספר

דיבה
 מעשי- אינה שבתמונה התיספורת כי יען
ידיו

הרמץ ״כ ח
מוחה הספה

דיוקנה. אינו ושלי
במעטפה אשלח לכם שלי תמונה ולכן

 סינגפור של כזאת תורתי־שלי, ואילו
וממשלתה,

מריטולוגיה... בפיהם קרוייה והיא
הבא בשבוע אסע דווקא ולארה״ב

המדינה. עבור בונדס למכור
ירושלים הרליץ, אסתר ח׳׳ב

 כפי הרליץ, אסתר ח״כ של תמונתה •
 על מגיבה הרליץ ח״כ על־ידה, שנשלחה

 הזה (העולם המעופפת״ ״הבדיחה הכתבה
 ״מריטולו־ חברי־הכנסת. מסעות על )1986
 אדם לכל זכות מתן — פירושה — גיח״

כישוריו. על־פי

מורעל צבאי אוסל
 מדינת את ד,ישווה עוז עמום הסופר

 ספרטה אנחנו אם לחניון־טנקים. ישראל
 עובדה — לא או הסופר, של הנלעג במובן

 בני- המוני שוהים בפחנות־הצבא כי היא,
ומילואים. סדיר קבע, — אדם

 את אליה להסב רוצה שאני הבעייה
 כלי־הבישול. ניקוי בעיית היא תשומת־הלב

 טהרת על הם כלי־הבישול שלנו, בצבא
 קרים, מים עם נעשה ניקויים האלומיניום.

 ביזבוז היא התוצאה ״רוקח״. עם והקירצוף
 הנט־ חלקיקי־מתכת וגירוד מים, של עצום
 מוכיח המזון של המתכת טעם באוכל. מעים
נוספת. בבדיקה צורך כל ללא זאת,

ב הסלטים את מאחסנים זאת, מלבד
 מונחת העליון הסיר שתחתית באופן מקרר,

 פיכסה בלי מתחתיו, שבסיר המזון על
ביניהם.

 הכשרות על הממונים הטיפוסים בנוסף,
הכלים את לסמן אחרת דרך מצאו לא

)8 בעמוד (המשך

ת ו ו ה ו ל ה ת1?ן<י1ח *ו ו

. ם י ב י ש ת מ . ,
ו ה ז ת1ה ו ג ת ו ד י , ש

מוזל במחיר המעולים קריששל ממוצרי אחד לרכוש
ורכשי היום עוד היכמזי

ה1ן11ש£״

תנווגישול״הריגק״ פחידגש ןרר7מ מכונתכגישה׳ליידי״

1־117* שנה 20 בעוד גט ■11־1 ־ ״ * ■ ־
■ עם מאושרת תה•• ! * 1 1 1 1 1

ה! ראשזוה מהדורה ד או
ספר
ריגול
חדש
ומרתק

 ריגול פרשיות
 בינלאומיות מזימות
 מרעישים גילויים
 של החדש בספרם

הדר וארנון תירוש בונה

זאב
בודד

 כץ אבנר איורים: פלג. הוצאת
 וד,קיוסקים ד,ספרים בחנויות להשיג
ת״א ,13 צ׳לנוב רח׳ גד, חפצה:
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