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להפליא, וחסכוני רב־תכליתי אחד, מיכל׳
 ;התפקידים כל את היום ממלא
 י טיפות — עוצמה. רב תרכיז - ״לכל״
 לפי במים מדללים - מספיקות אחדות
 ופורמייקה, חרסינה לניקוי הרצוי, הריכוז

 ואמבטיות כיורים רצפות, להברקת
 צבע משטחי של הטבעי הגוון ולהחזרת

וסקיי.
 העדינה: לכביסה ההפתעה - ״לפיל״
 עדינים אריגים ובזהירות במהירות מכבס

 .נעים. ניחוח להם ומוסיף
 הרמטית סגור פלסטי במיכל — ״לכל״

 לנסיעות אידיאלי לטילטול: ונוח
ולטיולים.

פזכים. מבית מתקדם מוצר עוד - ״לכל״
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ם סכחבי
ח צ □ ר חרו ארלו

ת ועוד חקירו
 בגין מנחם של החלטתו

 ממלכתית ועדה להקים
ארלו* חיים רצח לחקירת

 חמת את מעוררת זורוב
הקורא•

ב מבטאת זו אומללה החלטה
ההיס תפיסתו את מדוייק אופן

 כמו הממשלה, ראש של טורית
ההיס התפיסה את מבטאת שהיא
 הוא שבראשה התנועה של טורית
 כיי מאמינים ותנועתו בגין עומד.

 הקובע הוא המאורעות מהלך לא
 גם הם ההיסטוריה. מהלך את
 תיאור את להפקיד מוכנים לא

היס־ בידי ופירושיה ההיסטוריה

בגין ממשלה ראש
בחקירה להתחיל

 יש זה לצורר וסופרים. טוריונים
 ממלכתיות. חקירה ועדות להם

ו מטעם, פקידים יבואו עכשיו
ההיסטוריה. התרחשה כיצד יקבעו
 הפוליטרו־ של ההיסטוריה בין

 שהיא כפי היסטוריה ובין קים
 זה דבר דבר. וחצי דבר אין

 לפני עוד בוודאות לקבוע אפשר
 של הממלכתית הוועדה שהתחילה

עבודתה. את בגין
תל-אביב נאור, דני

 רה חק ועדת להקים צריך אכן,
מתפ כיצד ותמצא: תבדוק אשר
 מחליט מי ישראל? ממשלת קדת
 להתקבל יכולה כיצד 1 מה שם
 ולעסוק לשוב כזאת, החלטה שם

ארלוזורוב? חיים ברצח
 ועדת־ להיות צריכה בהחלט זו

 ממליץ הייתי ממלכתית. חקירה
ה בראש חקירותיה את שתתחיל
בגין. מנחם ממשלה,

ירושלים ארצי, שי

רעב לשובה מברק
ל נוסח מציעה הקוראה

ב לשלוח שאפשר מברק
:אלה ימים

ה חזור נקודה כהן ליהושוע
 חדר־אוכל תורן אתה נקודה ביתה

העבו סדרן יעקב נקודה השבוע
נקודה. בוקר בשדה דה

חל״ה נתיב פנשושה, איילה

 שהיו ו״תושבים״) ל״איכרים״ אז
 ה״מעלילים״. נגד המכריע ברובם
 הציבורי בפולמוס מסויים בשלב
 ד״דבר״ פירסמתי המשפט, סביב

 היתד. למשפט שזיקתו מכתב,
 היה ניתן אבל ׳ביותר, שולית
״המע לצד עמדה כנקיטת לפרשו

ליל״.
 אחד פגשני יום אותו בצהרי

 ברונר, הזקן הרוקח ״התושבים״,
 ארץ, ודרך חכמה עם תורה איש

חמורך, הלכה :לעברי וקרא
ראובן.
 נחמד ביטוי ממני מש לא מאז

 יפה כך כל הקולע חז״ל, של זה
 הלכה כגון: מתאימות, במסיבות

מרידור. השר חמורך,
ירושלים סיוון, ראובן

ר ■13 הדו
 פרשת על מגיבים קוראים

מרידור־ברמן.
מרי יעקב השר על דעתי לפי

 זאת אך מהממשלה, להתפטר דוד
 המצאת בעניין שנכשל ׳משום לא

מ להיפך, דווקא אלא האנרגיה,
שהצליח. שום

 ספק לכל מעל ברור כבר עכשיו
 תביא והיא בהמצאה, ממש יש כי

 משום ליהודים. והצלה עצום רווח
ה והיזם העסקים איש חייב כך

להש מהממשלה, להתפטר מוכשר
ול האחרים, עיסוקיו מכל תחרר

וה חאהד לדבר כל־כולו התמסר

מרידוד שר
בהיסטוריה מקום

פיתו באמת: חשוב שהוא יחיד
האנרגיה. המצאת של המהיר חה

 את לקנות מרידוד יוכל כך
בהיסטוריה. מקומו

תל־אביב ויינריד, שאור
מהפכ כמה עד עדיין ברור לא

 יעקב של המצאתו היא באמת נית
 הפירסומים כל לאור אך מרידוד,

 כי ספק שום לי אין כה עד
 בוודאות לקבוע אפשר כבר עכשיו
ההמ מהי בהחלט מדוייקת מדעית

 המאה של ביותר החשובה צאה
שלנו.
מרידור. יעקב ההמצאה: שם

חולון שרון, קרן
 מרידור זה כל שאחרי העובדה

 כלכלה לענייני שר־על עדיין הוא
 זאת: רק מוכיחה ישראל במדינת

 ופני הדור, כפני מרידוד שפני
הכלב. כפני הדור

חיפה שייב, רמי ד״ר

ת רז איפה ? ח חו
ה כ ל ״ ה רך. מו ח

אר־ פרשת בין הקשר על
מרידוד. ופרשת לוזורוב

יע בזכרון מתחיל מורה הייתי
 ארלו־ רצח פרשת כשפרצה קוב

 על שנתחבבתי לי ונדמה זורוב,
מחולקת היתה (המושבה ״איכריה״

 שפרנסי על מוחה הקורא
מהנוף. חלק סילקו העיר

 היה בחיפה הזיכרון בגן התותח
 הוא בפורים השנה מהנוף. חלק

 ואנשים עליו טיפסו ילדים נעלם.
 אני ולידו. עליו להצטלם באו

 את לסלק שהחליט לגאון מציע
)16 בעמוד (המשך
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