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לוחות
פלסטיים

 גליונות, מהמלאי, שוטף
 עוביים, במידות פילמים
 שונות, ודוגמאות צבעים

 כסף (כולל רכים או קשיחים
 דבק. בלי או עם וזהב)

 ם. ק ב ו ר פלטות וכן
טרידינג רבי

822926 — 827315 טל.

 וחנויות פרסום למשרדי
ומתנות כתיבה למכשירי

 אלבומים טלפונים, ספרי
 תיוק, תיקי כיס, אלפוני

 וכף לארועים תיקים
 מעולה בטיב

מיוחדים. ובחומרים
 גלויות קיבוץ

 ת״א ,26
 830141 טל.

827315

 במלאי ונמצא הגיע
 טריפרקס קרטון

אמריקאי
גר׳ 300 מ״מ x 917 מ״ני 663

827315 ,822926 טל: 1,•״*:יי* ־111 1 !<1111

 הצמרת דוגמנית
התענוג על ויתרה לא
 ליבו, בסתר חולם, גבר כל

 של ליבה את פעם אי לכבוש
 אף ואולי יפהפיה דוגמנית

ה בחדר סודותיה את לגלות
מיטות.

 מתל־אביב לתעשיין קרה זה
לפ נשוי (וגם וצעיר מצליח
 היכרות תקופת לאחר עמים).
 דוגמנית אותו הזמינה קצרה,

ב שקט ערב לבלות הצמרת
דירתה.

כ נמשך, בסלון שהתחיל מה
 אלא המיטות. בחדר צפוי,
 הנלהב המחזר הופתע ששם

 דוגמנית של במיטתה לגלות
 זק״ש. את... הצמרת

 שהצליח המפורסם זק״ש כן,
 של המיטות לחדרי לחדור
 — ומפורסמות מצליחות נשים
 דוגמנית של למיטתה גם הגיע

הצמרת.
 החימום סדין הוא זק״ש כן,

 וזאת ביותר, והבטוח המבוקש
 :הבלעדיים יתרונותיו בזכות

ב לכביסה הניתן היחידי הוא
 בשיטת מיוצר כביסה, מכונת

אח לו ניתנת הכפול, הבטחון
החש וצריכת שנים 3ל־ ריות

 ללילה. אג' 25 רק היא שלו מל
שיו הנ״ל, הצמדת דוגמנית

 סיפרה מהחיים, להנות דעת
התע על לוותר מוכנה שאינה

 למיטה בחורף להיכנס נוג
 זק״ש. עם חמה

 מוכנה היא האישי מנסיונה
וה הטוב הוא שזק״ש להעיד,

 וכשהיא במיטה. ביותר בטוח
 די נשמע זה — זאת אומרת

משכנע.

3,בארה׳ חדש
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 בטיב דפוס עבודות של מיידי בצוע •

מעולה.
והפצה. פרסום מבצעי •
הישראלי. העסק לבעל מיוחדים מחירים •
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 הוא הפלש פנימה, בבית הם והחיים
 הביתה. היום אור את המכניס

שונים. במחירים גדול, פלשים מבחר
גדול. צילום אביזרי מבחר

 שלוש על־ידי צבעוני פיתוח ביצוע
 !בארץ ביותר הגדולות המעבדות

בו״רגע! צילומי־פספורט,
!היום בל סגור שלישי, בימי

ד1נו1ב רנ ב .
ק חיפה,רחוב לו ח 3! ה

 משה הפרופסור של דבריו
 מעוררים בארה״ב, ארנס

חשובה. שאלה
 בירושלים לכך קראו בדיעבד

 שבהן הנסיבות אך פליטת־פה,
 יושב־ ארנס, משה פרופסור אמר
של ועדת־החוץ־והביטחון ראש

׳מקורית המצאה
2 = 1

 לשני מים של אחד ליטר להפוך
נפט. של ליטרים

קריית־אתא אליהו, רפי

ל כ ת ב א נגד ז

 / לדעוך שהתחילו השביתות
 / ולדרוך לרמוס המשיכו שוב
 כבר שמזמן / הדל המשק על

לערוך. נפשו חשבון את / חדל
תל־אביב אס,

ת ט ה פלי פ

ארנם מסכיר
אינטרסים ניגוד

 היא הסעודית שהתוכנית הכנסת,
 מחזקות אכן הנכון, בכיוון צעד

זו. טענה
דב למשמע שמתעוררת השאלה

 אם היא, המכובד הח״כ של ריו
 ארצות־ של לאינטרסים נאמנותו
 נשבעים והממשלה שהוא הברית,

 לא השכם־והערב, אמונים להם
ממ למדיניות נאמנותו על גברה
הליכוד. שלת

 ארצות־ של האינטרסים כאשר
 עולים זו ממשלה ומדיניות הברית
 כאשר בעיות. שום אין אחד, בקנה

 הממשלה מדוברי ואחד סתירה יש
האינ קבוצות שתי בין מתבלבל
 ואחר־כו בעיות, נוצרות טרסים,
פליטת־פה. לזה קוראים

תל-אביב אדליד, גדי

כימיוו נדיר
 למחלקת מיוחדת תודח

ה ״העולם של המנויים
זה״,!

 יחסכם את בשימחה לציין רציתי
למה? וכל־כך ללקוח. הנחמד

 אצלנו, להופיע חדל עיתונכם
ה תקופת נגמרה שלא ומאחר
ב נענינו ותמיד בררנו, חתימה

לברר. ובנכונות חביבות
 הגיעני אתמול — בזה די לא

 הארכת על המבשר מיכתבכם,
ה על כפיצוי — בחודש מנויינו

שהוחסר. חודש
 תודה, ועל-כך בימינו, נדיר כמה
תודה.

הל״ה נתיב קיבוץ עדנה,

ה מי אלכי
מרידוד. את עוזבים לא
הולם פיתרון מצאתי סוף־סוף

 טיעוניו את קרא הקורא
 בזכות שרת יעקב של

הש ולא ואגנר, השמעת
ממאדים״, (״איש תכנע

).2305 הזה העולם
 מר לנו נתן בקודש כהרגלו

 על־אודות נפלאה דיסרטציה שרת
המיו ובדרכו ומשמעותם, סמלים

 הטיפשות את לנו הראה חדת
 בזמן מאחריהם. לרוב, העומדת,

ש ספק אין אחר ובהקשר אחר
 אחרון את משכנע היה כזה מאמר

 הסמלים אווילות בדבר הספקנים
 לא אך בהם, המיסטי והשימוש
הזה. במיקרה
 מתאר שלו הפיליטונים באחד

 ישראלי בין שיחה קישון אפרים
האח שואה. ניצול ובין מתקדם

ה של טיעוניו לכל מסכים רון
 כאשר למסקנה• לא אך ראשון,

 ?״ ההגיון ״היכן :לבסוף נשאל הוא
באושוויץ״. ״נשרף היא: תשובתו

 הבעיה. לכל הפיתרון טמון כאן
 להידון צריכה אינה ואגנר פרשת

 בלבד. ריגשי אלא הגיוני, בסיס על
 — נכונות ההגיוניות הטענות כל
 שעבר מי של מבחינתו לא אן
 לנסוע זכותו ושרד. הגיהינום את

ב להתבונן זכותו בפזלקסוואגז,
להח זאת ובכל גרמנית, טלוויזיה

 הוא השואה, ניצול ואגנר. את רים
 הנוגע בכל צודק תמיד הוא, ורק

 תוכל איך בגרמניה. הקשור לדבר
 את שעבר מאדם הגיון לדרוש

? מחנות־המוות
הני את הרוחות לכל לזרוק נא

ול והרציונאליים הקרים מוקים
 זהו כי הניצולים, ברגשות התחשב

הרובוט. מן האדם מותר
_ ***** רסת־השרון כנען, משה

ת ר כי סול מ חי
אה הקבלן של פרקליטתו

 מכחישה רובינשטיין רון
 שערך השיחה קיום את
(״מכי סחרוב ישראל עם
הזה״ ״העולם חיסול״, רת

2305( :
 כי להודיע לנכון מצא מדשנו

מד בין שיחה כל התקיימה לא
רכי בנושא סחרוב מר לבין שנו
הת־ של הבת מחברות אחת שת

האווירית. עשיוז
 תשומת־ להסב לנכון מצאנו עוד
ב ממש כל שאין לעובדה לבכם
היה ניתן לא כאילו הכתב טענת

)16 בעמוד ך (המש

מכוזבים
דו ת1ר.שבית ל ס

מאיי השביתות מערבולת
 תיפ- את כליל לשבש מת

 טוען המדינה, של קודח
:החמשירן

 הרבה פיתרון האנרגיה, לבעיית
 יעקב של מהמצאתו טוב יותר

ומדעניו. מרידור
 שומר עדיין אני ההמצאה את
מאפשרת היא בעיקרה אך בסוד,

ם*1 ל עו ה ה 2308 הז


