
 ב״יום נפל שהוא העובדה שבאמיצים.״
 סטא־ להחלטת הוסיפה ודאי האדום״ הצבא

 דיודו,*וע־6 ל״גיבור *ותו לאחר לוונותו ליין
הרוסית. הגבורה של לסמל להטנו צות״,
 25 משך — המת מאסרוזוב נישאר וכך
 את מישהו עירער חודשיים לפני רק שנה.

 אלא זר, אוייב־עם לא ודווקא — מעמדו
סובייטיים, סופרים זוג

 ביק־ וא. שורבה פאוול הסופרים טוענים
 הוא גיבור. היה לא ״מאטרוזוב שטייאייב:

פרחח.״ וסתם משוטט, חסר־גג, גנב, היה
הסוביי בעיתונות שפורסמו ההאשמות,

 תיקי־ את חקרו המחברים ששני לאחר טית,
כתב, סערת־רוחות. עוררו הרוסיים, המשטרה

פפסד מאטרוזוט
— לאומי גיבור

פחיים מאטרוזוב
פורק־עול? פידזזזז או —

 טעם ״מה הסובייטי: הצבא עיתון למשל,
 לסמל?״ שהפן איש של דמותו את להרוס

 משלהם שאחד כמובן, נפגעו, קציני־הצבא
 היום של הסובייטית בחברה אבל הושמץ.

 מן פורצי־גדר, לגיבורים מקום אין שוב
ההרפתקני. הסוג
 במידה התברגנה הסובייטית רוסיה כי

 אף חטאי־נעורים בה זוכרים כיום ניכרת.
 מול מנגד, עצמם להשליך המסוגלים לאלה

ב היחידים כה, עד שהם, — מטר־כדורים
ספונטאנית. תסיסה סימני הראו שלא עולם

ארצות־הברית
מזוייןה משברה

 מנהלת היא בווייאט־נאם; נלחמת אמריקה
 לי כושים בין אכזרית, מלחמת־אזרחים גם

לבנים.
 ארצות־הברית, בסימטאות אי־שם, אבל

הפשע. נגד שלישית, מלחמה גם מתנהלת
)8 בעמוד (המשך
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 הטכנית גנות
 המודרני והעיצוב

ואק 100 בטלביזיה
 אלקטרוני•□. למכשירי□ בעול□ הגדולה החברה סגזא?

ה מכשיר• התקינה שנה 75 של מוניטין ובעלת  טלביזי
 בישראל. הקליטה לתנא• המותאמיס מיוחדי□
ה מכשיר• ביזי קו, טל ל  טנט9ה עס היחיד׳□ ה□ □י

 בכעולתו המכשיר את בהתמדה המאוורר 0001. צצ*מ:>1צ
 והשפופרות. המנורות שריפת ומונע

מסר ע□ היחידי הנו השחור!' הקסם ־ 81*08: דג□
 גס וברורה חדה והקליטה מיד מופיעה התמונה בו שחור.
 הראיה. את מעייף אינו השחור המסך יום, באוד

ה י ז י ב ל ט : ב ו ק ל י פ

 יותר צלולה הקליטה
ה מונ ת ה ה ד  יותר ה

ת או יותר נעימה הר
 בלמה ומהיר נאמן ולשרות איכות למוצר• ערובה פילקו

בינלאומית.
 בע׳ימ דיפלט חברת לישראל: מפיצי□
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