
מכוזבים
)8 מעמוד (המשך

טלוויזיה, מקלטי שלושה
 ואחד שחור״לבן, שניים

העיתונות) (מן צבעוני״
 שלושה השר כבוד צריך מדוע
 טלוויזיה? מקלטי
 בשר. למאכלי — לבן שחור אחד
חלב. למאכלי — לבן־שחור אחד

חזה״ (״העולם לאומית
2271(

ידי מיטב לפי כי לציין, עלינו
שיצ הספרים כל את שלחנו עתנו

 הלאומית, לספריה אצלנו לאור או
 מינהלי שיבוש איזה בגלל — ואם

 עותק חסר — בדואר שיבוש או
למלא כמובן, נשמח, אחר, או זה

סוג מכל אחת
ופרווה בשר חלב,

 או בשר למאכלי — צבעוני ואחד
(פארווה). חלב

ס, תל־יאביב א

בי קר; צ ה

קרני ן ב שומרו
הפורש, העליון השופט

 ה- כי טען כהן, חיים
 בגדה הישראלי שילטון

 עזה וברצועת המערבית
מעשה־ בחזקת הוא
 טוען זז, עמדה גזל.

במח שנוייה הקורא,
 יכולה לא אן לוקת.
ה• על מחלוקת להיות
ביזבוז

 ביישוב מוקם אלה בימים
לפר ביתיאריזה קרני־שומרון

 10מ־ יותר של בהשקעה חים,
 בתי- שלושה שקלים. מיליוני
מוב וחדשים גדולים אריזה
 בתי- תשעה לחלוטין. טלים

 חלקית. תפוקתם אחרים, אריזה
 שרון אריאל לשר־החקלאות אך

 לו ומי לו מה הדרך. אצה
 ? שקלים מיליוני עשרות כמה

 כבדות־מיש־ לאומיות משימות
לפניו. עומדות קל

שלומי מעשה אינו זה אם
 כל ? מהו שלומיאלי מעשה אלי,
כמו בקרני-שומרון כספו השם

 קרן- על כספו ששם כמי הו
הצבי.

ס, דן ח תל־יאביב י

שיבזשים
 דן שפירסם לידיעה בקשר
ספ אי״מישלוח על עומר

ה לספריה ״עכשיו״ רי

 של שהאינטרס עוד מה החסר. את
 פירסו־ כי הוא הוצאת־ספרים כל

 הרחב הקהל לרשות יעמדו מיה
 הספריה כגון מרכזי במקום־קריאה

 קיבלנו לא כי גם, נציין הלאומית.
המדובר. ספרים באילו הודעה כל

עכשיו מזכירת גורכיץ/ נועה
הידיעה :מעיר עומר דן !•

 בדו־שבועון דיווח על מתבססת
 על שסיפר העברית, האוניברסיטה

עכ הוצאת נגד מישטרתית תלונה
אחרים). (ומו״ליס שלה והמו״ל שיו

זזןי1 לא
הזה״ (״העולם בתשקיף

 ידיעה פורסמה )2272
העבו מיפלגת יו״ר לפיה
ב■ נזף פרס, שימעון דה,

עובדים״ ״שיכון מנכ״ל
 מגמתיים פירסומים על

 שר להיות סיכוייו בדבר
 בממשלה בכיר כלכלי
הבאה

בנו שיחה כל בינינו היתה לא
 וחצי דבר על-ידי הודלף לא שא,

שיחה כל בינינו קויימה לא דבר,

אדרי קורא
הדליף לא

ת ע די לי

הקוראים
 נוהגת אינה המערכת

 וחומר בתכ-יד להחזיר
 הכותכים אליה. הנשלח
 לס■ מתבקשים זה למדור

 אחד צד על כקיצור, תוכ
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיכה. רצוי —

 חבר־ להיות לסיכויי בנוגע ״קשה״
 הוטעיתם כלכלי. שר או כנסת

 שמסר מהימן, בלתי מקור על־ידי
זו. כוזבת ידיעה לכתבכם

 שיכון מנכ״ל אדרי, רפאל
תל־אביב עובדים,

 את ששלח הקורא !•
 הכותרת תחת המכתב

מת למיניהם״, ״מכתבים
למערכת. להתקשר בקש

מקס וחגן לשן-בריאות אל
| בע״מ פרמצבטיות תעשיות טבע

אומרת... שלי אמא
 קבוע באופן משתמשת ואני המליץ השניים שרופא ..:׳מאז

 יותר בריאות בשניים,שיני חודים יותר באלמקפאיזלי
עששת״ בפני ומוגנות

ר ש ח כ ס פ ל
דרוש
לבנייה

ג ג
 בתל־אביב

 טוב באיזור
בנייה אישור עם

לנורית, לפנות
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