
 לפרסומת מתפתה לא היא לכן
ת וכשברצונה  כביסה מכונת לקנו

 היטב הנתונים את בוחנת היא
 אוטומטית, הסופר ב״ניבן״ ובוחרת

ל״ניבן״ רק כי
ת שנים 3 ו י ר ח ם, א נ חי

 הניתנת ביותר הארוכה האחריות תקופת
 בישראל. כביסה למכונות כיום
 היתרונות, לכל בנוסף וזאת
 בהם. להאמין כדי לראותם עליך אשר
 ארוכה, פה אחריות תקופת !זכרי

 הבטוחים אלה רק לתת יכולים
 הכביסה מכונת של באמינותה
ימים. לאורן ערכה על לשמור וביכולתה
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 - ביתי לשימוש טייס על טלוויזיה
¥1ס£0 סאזסמססמז! _ אי.וי.אר.

 טלוזיזיה תכניות של ביתי לשידור חדשה בהמצאה המדובר
והבידור. החינוך בעולם מהפכה המהווה

 על בעולם הגדולות הטלחייזיה חברות בין מירוץ כעת קיים
 תהא ו״אמקור״ זה, מהפכני מכשיר עם לשוק הבכורה כניסת

בו. ובשימוש בהפצתו בעולם החלוצות מן
 למכשיר הפטיפון בעבר כמו הוא הטלוויזיה למכשיר האי.וי.אר.

 בקסטה טוענים המכשיר משדר את מחובר. היה אליו הרדיו
 לחזות יהיה שניתן באופן ״אמהר״) עי־י תסופק (אשר מוקלטת

הצופה. על־ידי הנבחרת תוכנית בכל בטלוויזיה
 לימוד לצרכי ואולם בכיתה או לבידור בבית בשימוש אם בין

 להפסיק אפשר מיוחדים: יתרונות החדש למכשיר יש והדגמה,
 על לחזור או מסוימת, תמונה על להתעכב כדי ההקרנה את

 אותו ללוות יכול והמרצה בשקט פועל המכשיר מסוים. קטע
 שהיא תכנית בכל לעצמו לבחור יכול הצופה הסבר. בדברי

ונוחותו. רצונו לפי שהיא שעה בכל בה ולחזות

 פותח לאומי בנק
בהונג־קונג נציגויות

ת הרשת הרחבת על  פתיחת עם ב.ל.ל. של הבינלאומי
ת משרד ציגו  בנק הנהלת ע״י היום נמסר בהונג־קונג נ
 הגדולה הכלכלית ההתפתחות עקב בא זה צעד לאומי.

בינ מרכז הונג־קונג משמשת בו הרחוק, המזרח של
ם. מסחר של חשוב לאומי ופיננסי

ם בנקים, מספר  ואסיה, אירופה באמריקה, מהגדולי
ם פתחו  הונג־קונג שממשלת ולאחר בהונג־קונג סניפי
ת להוציא פסקה פי לפתיחת רשיונו ם סני נפ — בנקי

ת שם תחו ציגויו ם של נ העולם. מכל בנקי

במדינה
)14 מעמוד (המשך

 הילד נשא אלו כל את — כלכלי וסבל
 צה״ל, תנועת־נוער, בלימודיו, הצטיין בחיוך.

 עוזרים מגרמניה הפיצויים נח״ל. צנחנים,
אבר מתחתנת. האחות בבית. הכלכלי למצב

 מדעי ללמוד מתחיל מצה״ל משתחרר הם
ב העברית באוניברסיטה וכלכלה המדינה

ירושלים.
בתכונו שוב התבלט הוא בעבר, כמו

 הסטודנטים. הסתדרות לוועד נבחר תיו,
 עלס דאז, ההסתדרות יו״ר עליו אמר

ב־ היחיד האדם היה ״הוא :דוברונסקי

ז״ל אדיג׳ם
בון נעולה במגרה עיז

ש עליו לסמוך היה שניתן אז, הסתדרות
ב לזכות כדי מהפיכת־חצר יעשה לא

תפקידי.״
 הזיכרון בספר מפנינו. יפחדו שלא
 למצוא ניתן לזיכרו, אלד׳ בימים שהוצא

 צעיר עולמו את ראה כיצד מכתביו בתוך
 היא הביטחון של ״מטרתו אחד. ישראלי
 שלום של למצב להגיע למדינה לאפשר
 באחד אברהם כתב להיפך,״ ולא ושלווה,

 מחשבה מקדיש ״אני :ובאחר ממכתביו.
שו אני כי ולמלחמה, הביטחוני למצב רבה

 את לשנוא יכול אדם אין מלחמות. נא
 אישי.״ באופן בו יפגע שזה מבלי אויבו

בי בעת הימים, ששת מלחמת לאחר מיד
 ״הבעייה לחבר: אמר העתיקה, בעיר קור

לר כיצד היא לפנינו עכשיו עתה שעומדת
מז ערביי עם אמת יחסי של מסכת קום
 שהם ממצב להיזהר עלינו ירושלים. רח

מאיתנו.״ יפחדו
 שהתפרסמה כתבה על בתגובה ,1963ב־

 יגאל פרופסור דעתם הביעו בה בעיתונות,
מא אברהם כתב שלו, יצחק והמשורר ידין
: היתר בין אמר, בו תשובה, מר

 מלהתחרות ״קטונתי ריכוז. מחנות
בלמד או רב־האלוף של גבורתו במעללי

כד כך משום דווקא אך (שלו). של נותו
 זה — הקטן לאזרח ביטוי שיינתן היה אי

הרח למען דמו לשפוך יצטרך אשר הצעיר
 ההיסטוריים לגבולותיה ישראל מדינת בת

! המשיחים היעודיים ב נעשה .מה .. !!
 נהנד האם ? שנכבוש) (האיזורים תושבי כל
 שמא או ? ושואבי־מים לחוטבי־עצים כם

 נשלחם שמא או ? מחנות־ריכוז להם נקים
 כעל הערבים על נצהיר אולי או ? לגלות

י שנייה ממדרגה נחות, גזע
. .  הערבים את לשכנע איננה .הבעייה״

 בהוכחת לא גם קיימת, ישראל מדינת כי
יוש שאנו האדמה על המוסרית צידקתנו

 פשרה דרך במציאת דווקא אלא עליה. בים
.שלום לימי שתביא מעשית .  היא האמת .

רצו היתה הערבים כלפי ישראל שמדיניות
 והן הפנימי במישור שגיאות.'הן כולה פה

צוני... במישור  מדינת ׳זכאית מדוע החי
ה בזמן כלל היתה"קיימת שלא ישראל,
ה ואילו — (מהגרמנים) לפיצויים שואה,

 האמנם ? זכאים אינם (הערביים) פליטים
 שטחים צריכים שאנו בארץ לנו צפוף כה

 והנגב מלא כבר הגליל האמנם י נוספים
י משגשג

.״ ב להסתפק די אין : לעתיד .באשר .
להגשמתן.״ לפעול צורך יש שלום. הצהרות

 לפירסום. זה מאמרו את שלח לא הוא
הנעו במגירתו המאמר נמצא מותו, לאחר

מעזבונו. חלק לה.
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