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ובחיים במודעה - תמיר
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 כי הוסבר המדינה למזכיר שנשלתה החלטה
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 את שואל אני המלחמה״. מצב ״סיום נח
 נותנים אתם קודם :החומרה בכל אבל בוד,

 צד גורמי עם בירורים לערוד ארצות־הברית
 עושים ואתם לכך, שלהם והתנאים המלחמה
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 ז זה מה לכם שיאמרו משפטנים של דעת ת

 י שלכם פרטיים בענינים
 לכם היה לא הזה, הצוות ממשלה, אתם :אז

ס 0£ ז  של ובימים א
 לממשלה המשפטי מהיועץ דעת חוות ןיבלתם

מאחזים אתם מה ז זאת בודקים אתם חדש
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תמיר של האנגלית 1
המיקצוע של — 1

אנגלית, יודע אינו המרכז-החופשי של
 מיקצועיים, למונחים ,נוגע כשזה אפילו

שלדעצמו. במיקצוע
תל־אביב תדמור, חיים

 במודעה תמיר שמואל ח״כ תמונת •
 במודעה השגיאה עם הקטע וכן ובמציאות,

גלופות. ראה —

באגרופים שטיפת״מוח
 שכל חושבים שאתם לעצמי מתאר אני

יחידים. לא אתם !נכון מטומטם. הזה העם
הצפר מול נדהם תוהה לפעמים אני גם

לה בלי לבלוע, מסוגל הזד. שהעם דעים
 בהעולם אתם, אולם חריפה. בצורה גיב

 והוא נוסף, משהו זה על מוסיפים הזה,
 טוענים אתם ־שטיפת-המוח. של הנושא

 את ברשימה ומונים מוחנו, את ששוטפים
והפר הממלכתיים אמצעי-התיקשורת כל

 בה שאין הזכה הטלית אתם ורק טיים,
מום.

מתוח האחרים אמצעי־התיקשורת אבל
 בבי- בגילוי מזלזלים לא הם מעט, כמים
 ועד שטיפת-המוח את מחליקים אלא נתנו

 !לא אתם נרגיש. שלא בעדינות, זאת שים י
באגרו גסים, באמצעים בנו הולמים אתם
המטושט בינתנו זה, ■ואת ובאלות. פים
כל־כך. סובלת לא שת

רוצחים, לאש״ף לקרוא שאסור לטעון
 הדורש עלבון אלא טימטום, לא כבר זה

 הוא אש״ף לא, או תרצו אם ובכן, תגובה.
הש המקבל פאנאטיים רוצחים של אירגון

 מממשלות וסיוע עזרה מימון, כסף, ראה,
 לרוצחים, וסירסום ציוני־גבורה המעניקות
 ואזרחים חיילים ראשי בכריתת •שהתפארו
יופי! בגרזינים.

 אדם כל שבו ״מקסים,״ עולם חוזה אני
 זה רוצח. יהיה זהותו את להוכיח שירצה

 אישיות להיות מאשר ומעורר קל יותר
 מתקרב עולמנו לצערי, חיובית. יוצרת

 ואמ- ועיתונים זו, קודרת תחזית לקראת
מזר כשלכם דיעות בעלי צעי־תיקשורת

בבריטניה, קרה מה ראו זה. תהליך זים
 לאיר- לקרוא הבי־בי-סי ראשי סירבו שבה

 קרה מה ראו בשמו. האירי גון־הטרור
)10 בעמוד (חמשו

ה ר ה ז א
כביסה: מכונת לרכוש העומדים אלה לכל

ם ״הארץ״ בעתון צדים ״כיצד פורת לאה של בכתבה 19.2.76 מיו
 שהוא המוצרים לטיב הנוגע בכל גמור בור הישראלי ״הצרכן :נאמר בור״ צרכן

 דווקא לאו למכור מעוניין שהסוחר אלא הסוחר להשפעת נתון הוא כן ועל קונה
 שהסוחר מה וכל יותר עליו מרוויח שהוא המוצר את אלא הטוב, המוצר את

 ועצה בתיאבון״. בולע שהקונה ״לוקשים״ למכור הוא כך לשם לעשות ציין
 המכשיר גבוה, יותר שהמחיר שככל לחשוב תתפתו ״אל פורת: לאה של נוספת

 והם גבוהים ממחירים מתרשם הישראלי שהצרכן למדו יבואנים כמה טוב. יותר
מלאכותי״. באופן המחירים את מעלים

ת״ ב״ידיעות ם אחרונו  עבור כלכלי במחקר נקבע ,22.2.76 א׳ מיו
 של הגולמי הרווח וכי כביסה במכונות ניכר תיווך פער קיים כי ההסתדרות,

 של הסיטונאי המחיר כביסה. למכונת ל״י 1,800כ־ הוא מסויימים סוחרים
ומעלה. 6,700 לצרכן והמחיר ל״י 5,000כ־ הוא המיובאת המכונה
 ישנם בארץ. זו תופעה התפשטה לצערנו

 זולות כביסה מכונות למכור המנסים סוחרים
 נגד הלקוח טובת כשלא ׳מוגזם, במחיר
 זה לצורך מופרז. רווח השגת אלא עיניהם

 הכל שחר, להם שאין סיפורים מספרים הם
 ולשכנעו התמים הלקוח את להטות במטרה
 למכור. מעוניינים שהם המוצר את לרכוש

 לפני כביסה מכונת תקנו אל — לכן
ל מוצרי מבחר את שתראו ט ס י ר ק  

 המורשים סוכנינו אצל המעולים
הארץ. ברחבי

!למחיר לב שימו

ל ט ס י ר י ק ד י י 5 ל ,2 5  י ל 0

ל ט ס י ר ד ק ר 5 לו ,5 0 ל־י 0
 סוכן אצל קריסטל כביסה מכונת בקנותכם

קריסטל של מורשה
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ם אנו חי — גדולה כביסה קיבולת עם — מעולה כביסה מכונת מבטי
החיצוניות. במידותיה קומפקטית אך

ם אנו חי והשכלולים. היתרונות כל בה שיש כביסה מכונת מבטי
ם אנו חי טי רבים מוניטין בעלת צרפת, מתוצרת מעולה מכונה מב

בישראל. וגם באירופה
ם אנו חי טי זמן. לאורך ומסור מהימן שרות עם כביסה מכונת מב
ם אנו חי טי מנופח ולא והוגן, סביר במחיר מעולה, כביסה מכונת מב

מלאכותי. באופן
 תמורה ללקוח לתת הזמן הגיע וביושר! בנאמנות הלקוחות את לשרת הזמן הגיע

!כספו עבור מלאה
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ע״י לציבור כשירות מוגש

 מקררים, כביסה, מכונותל110ןרי1
ובישול אפיה תנורי

1 .
ח - ״גימסק׳ תו אי פי  של רפו

ב ש ח ה מ עד ה הו רגי או ת ל מי דג׳ אטו רי ק או - ב
ם לי חו ח־ בי ״אסף־־הרופא״ ל

 האלקטרוניות מהמערכות אחד מאבחן, אנליטי מחשב
 של השנתית ההגרלה נושא יהיה בעולם, מסוגו המתוחכמות

 פיתוח מהווה ה״ג׳מסק״ ״אסף־הרופא״. בית־החולים ידידי חוג
 בשימוש הנמצא חדיש מכשיר — מהיר״ ״אנלייזר של רפואי

ארה״ב. — באוקרידג׳ אטומית לאנרגיה הוועדה
 60ל־ מעל הוא בארח״ב המיוצר זה מחשב של מחירו

 ״אסף־ בביה״ח המעבדות מנהל זיידמן, יעקב ד״ר דולר. אלף
 בדיקות 20 מעל לבצע מסוגל המחשב כי מסר הרופא״

תוצ ולספק המחלה של נכונה לאבחנה מדוייקות מעבדתיות

 — ויותר שעה לעומת דקות, שלוש עד שתיים תוך אותיהן
הרגילה. בשיטה הבדיקות משך

 טלפרינטר ומכשיר כפתור בלחיצת המופעל זיכרון למחשב
בשניה. אותיות 30 הכותב
 תקופת כי אומר ביה״ח ידידי חוג יו״ר מלצר, יוליאן מר
 ההחלטה נחושה אולם שנים, מספר תארך המחשב רכישת

בהצלחה. לסיימה
 שמואל מר עומדים שבראשה ועדה ע״י מנוהלת ההגרלה

מתל־אביב. יודסין והגברת מרטת״גן, גוטפרב
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