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בטוחה ובהצלחה חיט־קל 1
שעתיים) של שעורים 8(ב־

קצרנות ״״ו!
 אנגלית ו/או עברית
 (בר-קמא). גרג״ ב״אולפן

 236209 טל. 5 גורדון :ת״א
ם:  18 בצלאל ״הפקיד״, י-

 ״במעלה״ בית־ספר חיפה:
9.3.71 בי יפתח חדש קורם

בשניים אהבה
המין של הטכניקה אודות מצולם מדריך

ם פרוספקט נ י  ח
דורש לכל ישלח

תל־אביב ,33144 ד. ת. לאור, הוצאה ״אלבית״, לפנות:

לאוס
 קבורתי

גיכטון? של
ב לעניין לא ממשיך זה הישראלים את

היב של הדוום־מזרחי בקצה אבל מיוחד.
 במהירות ומתפתח הולך בלאום, שלהם, שת

 של הפוליטית לקבורתו לגרום העלול מצב,
ארצות־הברית. נשיא
הת בעצם הוא כיום, שם, שקורה מה

 הוויאס־ רעיון של הדראסטית מוטטותו
הע היה: זה רעיון של פירושו נאמיזציד״

 בויאס־נאם, בקומוניסטים, הלחימה נטל ברת
 היווה זה רעיון עצמם. הויאט־נאמים לידי
מ האמריקאיים הכוחות לפינוי הבסיס את

מבישה. כנסיגה ייראה שזה מבלי שם׳
 כאשר עתה, לכבש!/ המדורה כין

בקומוניס להילחם ויאט־נאם כוחות יצאו
בל כטאקטי שהוסבר צעד — בלאום טים
 ב־ למלחמה בלעדית משמעות ובעל בד,

 שהויאט־נאמי- התגלה — עצמה ויאט־נאם
 כוחות־ עם בהתנגשותם יוק• היא זציה

 לקראתם, שיצאו צפון־ויאט־נאמיים, קרקע
 בצורה דרום־ויאט־נאם יחידות התמוטטו
 מן האדיר האש סיוע אף על — מוחלטת

מר,אמריקאים. שקיבלו הקרקע ומן האוויר
 להרשות ניכסון יוכל אכן אם הספק רב

 את יאבד כן, יעשה אם לסגת. לעצמו
ה ככל לקומוניסטים, אסיה דרום־מזרח

אמרי קרקע כוחות יפעיל אם אולם נראה
 ויאט־נאם במלחמת בזאת ויפתח קאיים׳
ה בגלל יותר, מסוכנת הפעם, — שנייה
 יאבד, _ לסין לאוס בין המשותף גבול
 ב־ שתתפוצץ הסערה בעקבות ספק, ללא

 בבחירות כיסאו, את — בארצו דעת־הקהל
הבאות.

ארצות־הברית
םהרוג ,ן200  בשנה י

ם בבתי לי חו  — ה
ת לו ק ה חשמל מ

 מדי מתים בארצות־הברית בבתי־החולים
 ואלו חשמל. מאסונות — איש 1,200 שנה
השלטו מדווחים שעליהם המיקרים רק הם

 גדול האמיתי שהמספר להניח, סביר נות.
עשר. פי

 אביר בניו־יורק השבוע יצא זו בהאשמה
 עורך־ ,התעשייה רשלנות ואוייב הצרכנים

 המיתקנים פיתוח לדבריו, נאדר. ראלף הדין
 בקצב התקדם רפואיים לצרכים החשמליים

 בבתי- החשמלית החיוט שמערכת מסחרר,
 הצוותות גם להשיגו. הצליחה לא החולים

 להשיגו, הצליחו לא נאדר, טוען הרפואיים,
ה הציוד בהפעלת צרכם די מאומנים אינם

ה אלקטרוני, או חשמלי ״ציוד מתוחכם.
בלבבו ממש ונוגע אדם של לגופו מוחדר

 אינסטלציה מערכת מאשר פחות נבדק —
תקף. באמבטיה,״
 מהדוגמאות אחדות משונות. מיתות

 לקוצב־ מחובר שהיה חולה, נאדר: שהביא
 גופו כאשר למוות התחשמל אלקטרוני, לב

 מיטתו. של המתכת במיסגרת נגע הערום
 נירוסטה בשולחן גם נגע כאשר מת אחר
חשמליות) (מד־תנודות באוסילוסקופ וגם
 משונה מיתה פגומה. היתד. שהארקתו —

חש מתג כאשר למוות נמחץ חולה אחרת:
 על נפלה מכך וכתוצאה בטעות, נפתח מלי
רנטגן. צילום מכונת החולה של גופו

שוודיה
— צה"ל לקציני

לשבות מותר
• י■■—■■—■■■

 היום, עד זאת ידעו לא אולי צה״ל קציני
 יש יו.פי.אי., הידיעות דסוכנות אליבא אבל׳
לש והזכות משלהם, מיקצועי איגוד להם
בות.

 על־ידי השבוע פורסמה זו מעניינת תגלית
 בה ידיעה במיסגרת משטוקהולם, הסוכנות

 על החליטה שוודיה ממשלת כי נמסר,
קבע קציני 3^00כ־ של עבודתם השבתת

 שביתה אלו. של שביתתם על בתגובה —
ב האקדמאים כלל משביתת חלק היא זו

ל משתייכים קציני״הקבע שמרבית שוודיה,
שורותיהם.

ה קבעה קבע,״ אנשי 5,300כ־ ״לשוודיה
 — השביתה מזכות נהנים ״אשר ידיעה.
 בצה״ל.״ חבריהם כמו בדיוק
היהודית. והשאלה הפיל על דבר לך
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