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הסטטיסטיקה). (לפי בשנה פטמים 18.000

 בפריזר הקור דרגת את מורידה המקרר פתיחת כל
 נזקקת שאת למרות קרח, להצטברות וגורמת
 ביום. פעמים מספר מאשר יותר לא לפריזר

 אוטומטי סופר 14 קורעוז במקררים
 זאת מונעת את אוטומטי סופר 11 וקורעוז

 לפריז נפרדת (דלת המגנטיות הדלתות 2ל־ הודות
נוספים.• יתרונות

מלאה. םט'ת1ט1א הפשרה *
מודרני. אולטרה פנים ותכנון עיצוב *
והיעיל. המהיר קורעוז שרות *
-18״ 0 עד עמוקה הקפאה *

 'מפיצים״ סוכנויות בכל להשיג
מובחרות. חשמל וחנויות

קורעו!
■ותר מעוובלל

/ ־ר ך ו ט ר ה ב

 של נוטף שכלול
 — 2038 דגם—״טלפונקן״

לישראל המיוחד המודל
 נרדף לשם השנים משך הפך ״טלפונקו״ השם
 מעט לא והטלויזיה, הרדיו בתחום איכות למוצרי

ול לפתח החברה מומחי של שקדנותם בגלל
מגי אותו השרות במסגרת מכשיריהם את שכלל

ללקוחותיה. החברה שה
מעב מומחי פסחו לא אלה מאמצים במסגרת

 ישראל על אלקטרוני׳ למחקר ״טלפונקך דות
ה מוצרי לשורת עתה מצטרף מכך וכתוצאה

ם בישראל ה׳׳טלפונקן* של איכות ל־ דג ט  ה
ה ד ויזי ח ו מי ל! ה א ר ש .2038 לי
 ותנאי הארץ לתנאי במיוחד המותאם זה דגם

מיו מחקר עבודת של תוצאה הנו כאן, הקליטה
״טלסונקן*. מדעני בישראל שערכו חדת

 הקליטה תנאי את כאן בדקו החברה מומחי
 כמו: מיוחדים בתנאים התחשבו האויר, ומזג

 מטווח וקליטה ובדרישה יחסית גבוהה רטיבות
ובהת שכנות) תחנות לקלוט (כדי ביותר מרוחק

ב את יצרו אלה ודרישות לתנאים אם 2038 דג
״טלפונקך. של

 של המפורסמות ולתכונות ליתרונות בנוסף
 לשם אותו שהפוו ״טלפונקן״ טלויזיה מכשירי

 בבהירות 2038 מודל מצטיין שנה, 40 משך דבר
 ב־ תמינות בכיזן מכסימאלי, וקונטראסט קליטה

 פנורמי מסך מלאה, אוטומאטית סינכרוניזציה
 בבורר בטחונית, פלדה זכוכית העשוי ס״מ) 59(

 חיצוני עיצוב וכמובן עדין לכוון מיוחד אפיקים
 ההופכת המהודרת, העץ תיבת של ביותר נאה
נאה. לרהיט המכשיר את

 העתיד את גם זנחו לא ,,טלפונקן״ מומחי
 בה התקופה לחידושי 2038 מודל את והתאימו
ו־ים-נס. בגלי תכניות תשודרנה
 של זה בדגם שהושקעו ולנסיון לידע בנוסף

 מיוחד משרוח המכשיר רוכשי נהנים •טלפונקך*
בישראל. ״טלפונקן של המעבדות ע״י להם הניתן

קאהן פריץ ד״ר

המיניים חיינו
ואשה איש לכל וייעץ מדריך

 הכתוב זה, ספר בכתיבת למטרה לו שם המחבר
 בכל נאמן יועץ שישמש אדם, לכל ושווה פשוט בסגנון

 המין, חיי של הגורלית בדרך המצויים המקרים
החיים. חדוות לנהני יהפכו הבערות שקורבנות וכדי

שנים! מזה זו, בבעיה ביותר הטוב הספר
ל״י 7.50 המחיר ותצלומים. לוחות מלווה הספר

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
תל־אביב. בע״מ, ברונפמן בע״מ, אחיאסף אצל או

י ו נ י ת ש ב ו ת ♦ — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים על־כך להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע

ר1כ*ב דל׳וז ח
)12 מעמוד (המשך
הדדי; פיקוח על שתתבסס התחייבות מרחב,
יח לא זר שנשק בינלאומית ערובה (ב)

 זאת בכל למרחב יחדור ושאם למרחב, דור
 בנשק יצטייד שלא צד לאותו סעד יינתן —

גרעיני.
ה את להעביר סירבה הכנסת התוצאה:

 לוועדת־החוץ־והביטחון. אפילו עניין
כיותר״. המדכא ״הגאוס >

הפלי הבא: העניין היה רציני יותר עוד
 הציעו קואליציוניים ח״כים ארבעה טים.
הפ ליישוב מיבצע־לדוגמה התחלת על לדון

 התנגד אשכול לוי המערבית. בגדה ליטים
 להעבירו הציע העניין לקבורת ורק בתוקף,
הוד למסור כדי מהצבעה נימנענו לוועדה.

עמדתנו: על עה
ראש־הממש־ של נאומו אכנרי: אורי

ששמע ביותר המדכא הנאום היה היום לה
הזה. בבית אי־פעס תי

 טעם כל שאין בעליל מוכיח זה נאום
 ראש־הממשלה, שבו ויכוח בוועדה, לוויכוח
 וב־ במדינת־ישראל ביותר הקיצוני המתנגד

 את יקבע הפליטים, ליישוב ממשלת־ישראל
המסקנות.

 ארץ־ לבעיית המפתח היא בעיית־הפליטים
 ל־ המפתח היא ארץ־ישראל בעיית ישראל.

כולו. במרחב בעיית־השלוס
 לפליטים. עמוקה אהדה מגלה כולו העולם

 עם־הפ- אנו, כיצד מבין איננו בולו העולם
 לבעייה אדיש נשאר הידיעה, בה־׳א לימים

ואחריה. המלחמה לפני זו,
 ייתכן בעיית־הפליטים של אמיתי פיתרון

 זה־ הישראלי העם העמים, שני דעת על רק
 מאמץ משותף. מאמץ תוך הפלסטיני, עם
 בין הבולל מההסכם חלק להיות חייב זה

המל את שיחסל הסכם האלה, העמים שני
 אמנה כריתת על־ידי למעשה הלכה חמה
 מדינת־ישראל הלאומיות, המדינות שתי בין

שתוקם. הפלסטינית והרפובליקה
 ויסמן טוב רצון שיוכיח לדוגמה, מעשה

ל האמירה את ליצור כדי בו יש תזוזה,
 כך על העמים. שני בין הידברות פתיחת

לדבר. יש
 בעולם יוצר הפליטים בשטח אי־סעשה

ה את לספח גם מתכוונת ישראל כי חשד
 שלהם, האוכלוסייה את להזיז וגס שטחים

ה בשטחים השילטון את בידיה לקיים גם
 וגם ערבים, מיליון יושבים שבהם מוחזקים,

כמדי סדינת־ישראל של אופייה על לשמור
 מאנשי־הסיפוח שכמה בעייה — יהודית נה

בהבל־פה. אותה מטשטשים
ניי שאס היום אמר ראש־הממשלה כאשר

 זמן״ ״פיצצת ניצור אנחנו הפליטים את שב
 בקפריסין, התורכים כתו יהיו והפליטים

ב התכוונו הנואמים שארבעת אחרי וזאת
 המוחזקים בשטחים פליטים ליישב פירוש
 משמעות לזה אין — במדינת־ישראל ולא
 את לספח אשכול מר מתכוון כן אם אלא

ל מבלי למדינת־ישראל המוחזקים השטחים
 או הערביים, התושבים את בהם השאיר
 לדבריו להיות יכול לא הפליטים. את לפחות

אחר. פירוש שום היום
וה הפליטים יישוב היושבת־ראש, גבירתי

 והיפוכו. דבר אינם באירגוני־החבלה מלחמה
 של ליבו כיבוש בלי תליא. בהא הא להיפך,

 לאירגוני־ קץ נשים לא הפלסטיני העם
הפ אחרון אשר עד שלום יהיה לא החבלה.

 אליה, יחזור לפלסטין, לחזור הרוצה ליטים
 ליישוב־ אחת אגורה בה. וישגשג בה יחיה

 ולשחא לצורכי־ביטחון, לירה שווה הפליטים
הביט הוצאות בדגל ראש־הממשלה מנפנף

 אי־ את להצדיק כדי וגדלות, ההולכות חון,
הפליטים. ״שוב

 מלחמת־ היוס, הנטוש האמיתי הקרב
 העם של ליבו על הקרב הוא היום־השביעי,

 שראש־המנד הוא האסון הפלסטיני? הערבי
זו. יסודית אמת מבין אינו שלה
 ותלמידי■ גהגים מורי־דרד, <

רפואה♦
 פעולותינו. בשאר עסקנו מזה שחוץ מובן
 הקורסים על: השאר (בין שאילתות הגשנו

 צעירה מורה של ביתה פיצוץ למורי־דרך,
 ה־ שאחיה מכונת־כתיבה בו שנמצאה מפני

 על לנו ענו השרים בה). השתמש לאומן
 לימודי הרחבת על: השאר (בין שאילתות

 לשיטת־ד,נקודות התנגדותנו בישראל, רפואה
 תלמידי של בחינות־ד,בגרות דחיסת לנהגים,
שבועיים.) של לתקופה התיכון

 — לסדר־היום דחופה הצעה גם הגשנו
בענ ועדת־החקיית מסקנות ביצוע ״מניעת

 מובן אך — אבוקדו־קור״ על המרד יין
דחיפותה. את שללה שהנשיאות

1615 הזה העולם26


