
למיטה? להכנס כדאי מי עם
כו רוזן, פנינה מאת

 עלינו ירד השנה גם חורף, כמידי
 הסוגים מכל חימום סדיני של מבול

 של מיטתו על התחרות והצבעים.
 רק והדבר ומחריפה הולכת הצרכן
 ומשתרש הולך כמה עד מוכיח

 כאמצעי חימום בסדין השימוש
בחורף. חימום

אן או יצרן שכל היא, הבעיה  יבו
 שהסדין אותנו לשכנע מנסה

 ביותר הטוב הוא מתוצרתו
 לנוכח ועוד. ועוד ביותר והמשתלם

 נבוך הצרכן עומד וו, מוכרת תופעה
 סדין באיזה יודע ואינו ומבולבל

 לבחור. כדאי חימום
 הבעיה, מהות על מקרוב לעמוד כדי

 מחנויות באחת ביקור ערכנו
 מר אביב. בתל הגדולות החשמל

 שוחחנו, עימו המכירות מנהל גולן,
 שיש .נכון לנושא: גישתו את מסביר

 חימום סדיני של שפע בשוק כיום
 אבל שונים, מחירים של בקשת

 ללכת צריך חימום סדין כשקונים
 להמר. ולא כמות על

א שלנו המדיניות  אך להחזיק הי
 להמליץ יכולים שאנו מוצר ורק
 שלנו העשיר הנסיון שלם. בלב עליו

א זק״ש חימום שסדין מוכיח  הו
 אז - הבחינות־. מכל ביותר הטוב
 סדיני גם מחזיקים אתם למה

אחרים? חימום
 מתעקשים לקוחות יש .תראי, -

 מוכנים ואינם זול מוצר לקנות
 סדין עבור יותר מעט לשלם

 הם גבוהה. יותר הרבה באיכות
 רק לא הוא שההבדל מבינים אינם

במחיר.״
מתכוון? אתה למה -
 שנה לפני קנה שלי חבר .במקרה -

 אפילו קיבל מיובא. חימום סדין
 שתפס וחשב אחריות תעודת

 ובאופן בסדין תקלה היתה מציאה.
גבי על שמופיעה לכתובת פנה טבעי

צרכנות לענייני :תנו
 שרות. לקבל כדי האחריות, תעודת
 שהיבואן להפתעתו לו התברר

 הרבה־. יש כאלה סיפורים נעלם.
 רגע באותו ובדיוק מזלנו התמזל

 והתעניין צעיר זוג לחנות נכנס
 את ניצלנו חימום. בסדין

קצר. לראיון ההזדמנות
חימום? סדין בוחרים אתם איך -
 קלח. היא הבחירה .בשבילנו -

 זק־ש חימום סדין יש שלי להורים
 הטובה ההמלצה זאת שנים. כבר

ביותר־.
 חימום סדיני בשוק היום יש -

 לנסות כדאי לא יותר. זולים
המוצרים־? בין להשוות

 אחרי להסתכן. מוכנה לא .אני -
 חשמלי במוצר כאן מדובר הכל,

 מבחינת גם זה על לחשוב וצריך
 מוצר כאן קונים מזה, חוץ הבטחון.

 הזוג להתפשר־? למה אז לשנים,
 חימום סדין כמובן, רכש, הצעיר

 אמין במוצר רק לא וזכה זק־ש
 המצורפת במטריה גם אלא ובטוח
 חימום סדין של אריזה לכל חינם

זק־ש. מתוצרת
 המבחר למרות כי מסתבר, לסיכום:

 חימום סדיני של ו.המביך־ העצום
 מרבית החורף, לנו המוצעים
 למחירים מתפתים אינם הצרכנים

 מפוצצים לשמות או זולים
 את הוכיח שכבר מוצר ומעדיפים

 חימום סדין זה, במקרה עצמו.

 זק־ש שחברת לציין, חשוב זק־ש.
 קבועה שירות תחנת מקיימת

 חינם הסדין בדיקת המאפשרת
 להבטיח כדי החורף, עונת בתחילת

 ועכשיו, המלאה. תקינותו את
 סדין איזה עם יודעים כבר כשאנו
 לא למיטה, להיכנס כדאי חימום

 החורף את להזמין אלא לנו נותר
לא? הזמן, הגיע לחגיגה...

חדע\זוו חדע\!!ו
לאור: עתה זה יצא

 האחר צידה
הדממה של

מאת:
אלבורי שד

 מדוע? - לחזור רוצה פילבי
 לשוב רוצה פילבי הברזל, מסן מאחורי רבות שנים אחרי

 - ״מילורד* בוועדת הצעיר החבר פוול, ג׳ון למולדתו.
 את לגלות מתמנה - פילבי של תנועה כל על המתחקה

לכך. השיבה
 היטב מתוכנן מבצע או - זקן איש של קפריזה זוהי האם

הקג״ב! של
 האיש, של האגדי לעברו להכנס פוול על זאת לגלות כדי

 עד - וקנוניה ברית כל מעשיה, כל שמועה, כל לבדוק
 נפשו אל ביותר: והמשוכן האפל המקום אל מביאו שהמסע

 פילבי. קים - עצמו האיש של ומוחו
 חייב הקורא אלבורי. של ביותר הטוב ספרו ומותח. .כובש

 •גרדייו' ״,לקרות? היה יכול זה ,האם עצמו: את לשאול
כה.״ עד עשה שאלבורי ביותר הטוב הדבר מעולה, .אותנטי,

צ׳ייס הדלי ג׳יימס
מסמרת־שיער.״ למסקנה הקורא את מביא זה ״ספר

טיימס' .שנדי
 כה בצורה הריגול עולם של הסבך את תיאר לא ״איש

אלבורי.״ שעשה כפי מרשימה, כה ובבקיאות אנושית
.אובזרוור*

אי־פעם.״ שקראתי ביותר הטוב הריגול ״רומן
באגלי דסמונד

״כדים״ הוצאת
המובחרות. הספרים חנויות בכל להשיג
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משמעותיות הנחות
 החורף, בגדי כל על 607־ עד 307־

ובגדי־עור צמר בגדי סריגים,
 קוסמטי ויעוץ איפור

תשלום ללא
ביום תתקיים המכירה

20.1.84 שישי
10.00- 14.00
16.00- 19.00
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