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תמונת השכוע
נסיעת גולדמן .העובדה שבלטה לעין :כל
הזקנים היו נגד הנסיעה — כל הצעירים,
מלבד אחה דתי במקרה — ,היו בעד.
מיכאל בר־אלי ,חולון

■ תחרות
הצילומים
מצורפת תמונה לתחרות הצילומים שלכם.
היצירה נולדה בתקופת שרות המילואים
שלי ,כאשר החברה השתעממו במיקצת.
הכותרת שאני מציע :צוחק מי שצוחק
אחרון ,אומר חייל המילואים.
אילן להג ,הוד־השרון
״־ י
י*— .׳"יי*
• וצוחק ומרוצה גס הקורא אילן להב
מדרך השרון  ,27הוד־השרון ,שזכה בפרס
השבועי של  10ל״י.

שי א

השלמות

לנו לא חסר מאומה לשלמות ,שכן מקלטי הטלויזיה
מיוצרים ונבדקים
 2א1,011£־,4118מכ( 1.7.7 . 8
בדייקנות על־ידי המומחים המעולים והבין־לאומיים
של הקונצרן 1.7.7 .
מומחים אלה הם שיצרו את מקלט הטלויזיה הטוב
בעולם ,המצטיין ביתרונות ,שלעיתים רחוקות תפגוש
גם במקלטים אחרים.
בהירות ,דייקנות וחדות של התמונה ,צליל נהדר,
אורך חיים ,מינימום של קלקולים ,קליטה מצויינת
של התחנות הרחוקות ביותר ועיצוב נאה — הנם רק
כמה מהתכונות המסמלות את פאר היצירה של
הטכניקה העולמית כיום1
לעולים חדשים הספקה מהירה במטוס ללא מכס.
לפנות  :כינורי בע׳׳מ הסוכן הבלעדי בישראל :
תל־אביב טל .624193 .חיפה טל.531268 .

מתיי
מצורף שיר העוסק בנאומים החוזרים
ונישנים על גבולות ישראל:
עד מתי ינאסו
גדולינו ושרינו /
על עתיד הגבולות?
 /הן אויבינו עומ
דים הכן בשערינו/
ואוזניהם קשובות.
אמש נאס שר־
הסעד במבואות ביתי
אל  /על גבולות
ישראל,
בכנס רופאים ש
נערך על הכרמל /
נאם על הגבולות /
המנהל הכללי על
אילץ
הפריקה בנמל.
היום ינאס שר־התרבות בכנס־חרשיס /
על גבולות הקבע!  /סגן שר־הפנים הדגיש
כי לא נחזור לגבולות  /יוני שישים ושבע.
סגן ראש הממשלה מסך פעם נוספת /
מפה אין לסגת!
עד מתי?
שמואל איד! ן ,תל-אביב

* איו רופא
כבית־החולים
ביום שני ,ה־ ,23.3.70בשעה , 14.45
הבאתי לבית־החולים הממשלתי בנהריה את
בן־כפרי )כפר עראבה בגליל המרכזי( ,אח־
מד נאיף בדראנה .האיש הרגיש רע ,הקיא
דם ולא היה מסוגל לעמוד על רגליו.
לאחר שהאח־התורן בחדר־המיון רשם את
פרטיו ,נתבקשתי אני לצאת להמתין במסד
רון .המתנתי ש ע ה ש ל מ ה  .כאשר נכנס
תי לשאול לשלום החולה ,הודיעני האח
שהרופא עדיין לא הגיע — הוא עסוק
במקרים קשים.
כעבור ש ל ש ש ע ו ת — עדיין לא
הגיע הרופא .בינתיים התאספו חולים נוס
פים ,ביניהם ילד בן עשר .בתשובה לשא-
)המשך בעמוד (8

בטלויזיות ״שאוב-לורנץ" פועלות רק  5מנורות ,יתר הפעולות
^! 1א 51110111^1 ?1£
מבוצעות על-ידי טרנזיסטורים יקרי ערך
כתוצאה מכך נמנעת התחממות יתר של המכשיר — דבר
המביא לאריכות ימים של המקלט  2 ,א£מס 8-1ט ^מ1.7.7. 30
והרי הדגמים האלקטרוניים החדשים : 1970
9001, 73-1080, ^ 11-2001-^.־1020, 31־1006, 7-1010, 7־7

7א[זו10־8טמא₪180ם
חינם לכל דורש

^י׳>ר

?* 1

המעוניין לרכוש את

ספר הברית החדשה
4להשכלה כללית ולהכרת הדתות בעולם
יתקשר לפי הכתובת ת .ד ,7089 .ירושלים ,וישלח לו מיד.
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