
 גורוססאו רגבו תנו
טרנזיסטורים ורטשנחה

ה וכי□1ה שמות רל הג  3 מסי ב
ע צ ב מ ליו□ טרוויסטור׳□ 3 ב

 היסוד קרן רח׳ — וייל דורון ; 42 כצנלסון ציונה, נס — בהם א.
 תל־ שלום, קרית ,8 ציק רח׳ — יעקוב בקלר ;ביאליק קרית ,24

 — קליין עידית ;יפו ,23 הבשור נחל רח׳ — אלי ברסי ן אביב
 ,113 בלפור רח׳ — קרפש יהודית באר־שבע; ,44 ז׳בוטינסקי

 ;715/7 מס. נצרת — אלספדי חג׳אזי סאלח, אחמד בת־ים;
 המוס־ — משה גלס ;עכו ,21/10 סיני גבורי רח׳ — אריה הנזל

הכר הר א׳, 104 הים דרך — יוסף פרנקל ן יעקב זכרון ,49 דוב
 אורה פינקל ;רחובות ,4 הרקפת רח׳ — אריאל דוד ;חיפה מל,
 ;ג.ע. ד.נ. דן, קבוץ — תבורי יהודה ן גבעתיים ,23 ניצנה —

 — פייסט שמעון ן דימונה ,112/2 הדקל — טיבור באומגיטן
נגב. ד.נ. אורים, קבוץ

ע צ ב מ ך ה ש מ נ
 הסיסמה את השלימו גולדסטאר, בירח פקקי 5 איספו :תעשו וכך
 תל״אביב 7095 דאר לתיבת וכתובת שם בציון ושלחו לגבר... תנו

 טרנזיסטורים 3 יוגרלו השולחים בין גולדסטאר. מבצע עבור
ו׳). לימי (פרט ליום

רשום. בדואר לזוכים ישלחו הפרסים

ר א ט ס ד ר ו ה ג א נ ה  ל
ק ק פ ה ה ל ר ג ה ל

)7 מטמוד (המשך
 מרמס י■

לחייל
 ״תן כהן שלום של מאמרו את קראתי

ונחרדתי. )1*52 הזה (העולם לחייל״ מרמם
 של תודתה זוהי האם השאלות: נשאלות

 המולדת? למען נפשו המחרף לחייל האומה
 האזרח, בעיני חייל של ערכו בכלל ומהו

שבז למיניהם, המפלגות ועסקני הממשלה
 ב־ לשבת יכולים הינם חיילים אותם כות

בשקט. ליבם את ולסעוד הכנסת מיזנון
 שביכולתם אנשים אותם וייכלמו ייבושו

 בכל חינם חיילים הסעת להסדר להביא
 ואינם וברכבות, באוטובוסים הארץ, קודי

כן. לעשות לנחוץ מוצאים
רמת־הדסה סמואל, חגה

 עצות י■
לספרים

ש הבעייה לאור שבתו המספרות בעלי
נ לאותן בהקשר פתאום), (ולא התעוררה

 את והפכו למספרה ציוד לעצמן שקנו שים
למספרות־זוטא. ביתן

 כי אם כהלכה, מלאכתן עושות הללו
מק שהן לציין יש ביותר. מהמעולות אינן

 ומשביעות ללקוחות רבה תשומת־לב דישות
רצון.

לו הבעייה, את שעוררו הספרים לדעתי,
 תשומת־ מידת והוא יסודי בחסרון קים
ללקוחו מקדישים זה מסוג שספרים הלב

תיהם.
 לתיקון מעשיות עצות מספר לפניכם אביא
 להשתמש ירבו הספרים כי ומקוזה החסרון

בהן:
בו. הגזימו ואף המספרה לזקיון דאגו )1(
נפשה. כאודת לפטפט לאשר, תנו )2(
 להעדיף לא — זכויות״ ״שיוזיון )3(

רעותה. פני על אחת
 שהרי במספרה, ביתית אווירה השרו )4(

מזמנה. גדול חלק בה מבלה האשד,
תל־אביב מ., א.

 תחרות ■1
הצילומים

שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
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סכריסת ב ו ע ה ה ו ה
 חזה״ ״העולם גליונות את לפרוף המעוניינים קוראים

 שברשותם, חגליונות את להביא יבולים ,1968 שנת של
 תל־אכיב, ,12 קרליפף רחוב חזה״, ״העולם למערבת

__________________•4 3 2 1* •5•69ח* ראשון מיום החל
 חדש ברף ל״י, 10 תמורת יקבלו'כמקום,~ 'הקוראים

, מובן.
ל״י. 1.30 לשלם יש חסר גליון בל עבור

השבוע תמונת
 התמונה במילים, צורך שאין חושב אני

עצמה. בעד מדברת
רמת-גן נחימסון, אורי

 הקורא את מזכה השבוע תמונת •
ל״י. 10 של בפרס נחימסון אורי

 מכתבים, השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתכקשים

 ל• תינתן עריסות צרה.
קצרים. מבתכים

 למב־ תינתן קדימה זכות
* המצר־ קוראים של תכיהם

למכתכים. תצלומיהם סיס


