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 עם וחלק מהיר תענוג, הוא הגלוח
 ,,שמן״. של מובחרת משחת־גלוח

 — ״ולוטה״ קטיפה מי — אחריו
להפליא! מרענן
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ניגג-ייגיאו

לורנץ שאוב טלויזיה מאחורי מה
 לדרישות עונה בעולם, הטלויזיות ייצור בטכניקת האחרונה״ ״המילה הינו ״שאוב־לורנץ״ הטלויזיה מקלט

כאן. השוררים האקלים לתנאי ומתאים בארץ הציבור
מיוחדים. שכלולים ע״י העתיד, לעידן גם הותאם העולמי, המוניטין בעל המקלט,

 הוא ״הזול האומר הכלל אולם אחרים, טלויזיה מקלטי ממחיר מעט גבוה ״שאוב־לורנץ״ הטלויזיה מקלט מחיר
 הפוטנציאליים הקונים של כיסם על הישראלי בשוק הקיימת הפרועה התחרות שכן זה, במקרה גם יפה יקר״

וכדומה. בהנחות מקלטים לרכוש שהתפתו רבים, בפח״ ״הפילה הטלויזיה מקלטי של
הרגי בשל וזאת ויציבה חדה היא המתקבלת התמונה במלואם. אוטומטיים ״שאוב־לורנץ״ הטלויזיה מקלטי

 את ב״שאוב־לורנץ״ יותר טוב לקלוט ניתן לפיכך, אחרים, למקלטים בהשוואה המקלט של הגבוהה שות
הרחוקות. התחנות
 יותר לא מקלט בכל פועלות ״שאוב־לורנץ״, הטלויזיה במקלט המערכות של יתר התחממות למנוע על־מנת

ערך, יקרי טרנזיסטורים על־ידי מבוצעת במקלט העבודה שאר נורות, 5מ־
 חברת מומחי בידי המוגש המעולה ובשרות הנאה בעיצובם גם ידועים ״שאוב־לורנץ״ הטלויזיה מקלטי

בישראל. ״שאוב־לורנץ״ של הבלעדית הסוכנת בע״מ ״כנורי״
״שאוב־לורנץ״. הטלויזיה למקלטי חלקים להחלפת שנים 7 למשך ערבות קיימת כן
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וכא שלום, על מדברים כשאתם — לכן

 זה אין — שלום על מדברים הזקנים שר
הדבר. אותו

 חלום היא ״שלום״ המילה הזקנים, בשביל
 ממשי. תוכן לו ואין המשיח, ימי של
ומחשבה. גישה שינוי מחייב הוא אין

 רק לא לראות מסוגלים אתם
ה את גם אלא שלנו, הצדק את

 בזאת גישה השני. הצד של צדק
פתרון. כל של ההתחלה היא

 הפסבדו־דתית ברומנטיקה מואסים אתם
הזקנים. חושי את המערפלת המזוייפת,
 של השגיאות את רואים אתם

 עצמם שאכותיבם - אכותיבם
לראותם, במוכן, מסוגלים, אינם
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 אלופי אני של בנו שדה, יורם

הלאומני: הליכוד נגד צה״ל,
ו לבליעה, קשה ממסקנה מנוס ״אין

 ישראל ממשלת — לעיכול יותר קשה
ו מסקנה וזוהי בשלום. רוצה אינה י א

. . . ה  והושמט היות לזעוק נזעקתי מ
שראלי... להיותי המוסרי הבסיס  אם י

 היא שקר לשלום׳ ,פנינו המליצה אכן
,מל של פירושה משתנה לא האם

אק שאלה זו אין התגוננות׳?... חמת
 בכד להשתתף שמוזמן מי לגבי דמית
. בשנה חודש . אינ — רבותי סליחה, .

עודו״ בכם מאמין ני
★ ★ ★ דיין: אסי

 שר״הביטחון, של בנו דיין, סי א !|
:הלאומני הליכוד נגד )1
 הזאת למילה בתוקף מתנגד ״אני 1]
 מה כל ממנה. שמשתמע ולמה (סיפוח), 1'
 אינו שכזה, בתור לשטח־אדמה, שנוגע )!

כ שנקדים מעדיף הייתי אצלי. !!מקודש
 הבעת מבחינת לפחות — האפשר כל ) י

לר השטחים, כל על לוותר — נכונות ין
 זאת אומר אני והגולן. ירושלים בות ן!
ל מוכן שאני המחיר שזה בהדגשה,!'
 שמפחיד מה אמיתי. שלום תמורת שלם וי
 שונים איזמים בארץ שיוצרים הוא אותי !|
ב1 בי ס ,סיפוח׳.״ הנושא !

 ועסקנים מחנכים שאותם הוא פלא האם
 אתכם, מבינים אינם ועיתונאים וסופרים

ם אינם י ל ג ו ס אתכם? להבין כלל מ
 של גילים, של פער רק זה אין

חד מציאות מייצגים אתם דורות.
השו ומיכחניה, אתגריה על שה,

 שעיצבה המציאות מן לחלוטין נה
הקודם. הדור את

חובה. עליכם מטיל וזה
★ ★ ★

*  שנטלו ואותם חמישים־ושמונה, ך
 זה, במירוץ־שליחים המקל את מידיהם | |

זו. בחובה הרגישו
 להיות חייכת החוכה הרגשת

השמי תלמידי כל בולבם, לנחלת
החמי השישית, השביעית, נית,

שית.
 ל־ ,להגנה גיל באותו הצטרפו אבותיכם

 שנאבקו הכוחות את הקימו וללח״י, אצ״ל
העצמאות. למען

 הכוחות את להקים חייכים אתם
השלום. למען הנאבקים

התפקי את לידיכם ליטול חייבים אתם
הסטודנטים. על בחו״ל הנופלים דים

למ הלוחמים סטודנטים, אותם
ובאי בארצות־הכרית השלום ען

 גיל - 20 ,19 ,18 בני הם רופה,
 כ- הישראלי הצעיר משרת שבו

אתם. גם תשרתו שבו צה״ל,
עיי מהם רבים — מצד,״ל המשתחררים

ה עצמאותם את איבדו מהם רבים פים,
 כבר מהם רבים הביקורת, וחוש מחשבתית

ומשפחה. פרנסה של בדאגות טרודים
 פטורים עדיין הגימנזיסטים, אתם, ואילו
 לפתח היכולת לכם יש עדיין אלה. מדאגות
 שאין נכס — ורעננה עצמאית מחשבה

לו. שווה
תכ בו - לצה״ל הקרוב גיוסכם

 - ונאמנות טובות שנים שלוש לו
 משמעות על לחשוב אתכם מדרכן

 על המוסרי, בסיסו על מאבקנו,
המדיני. יעדו
. זוהי זכות• זו אין ה ב ו ח

לקולכם. מקשיבה כולה האומה
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