
3520 בפילוט הקליטה
 זה יתרון הצופה. לעין נעימה גם ולכן ונקיה יציבה חדה, בתמונה מצטיינת

 .3520 פילוט לטלוויזיה הבלעדיים חדישים אלקטרוניים למעגלים הודות מושג
מעלות. 110 של רחב פנורמי במסך מצויד 3520 פילוט

3520 בפילוט הצליל
 וזאת — רגילים טלויזיה במקלטי המקובל על העולה ביותר גבוהה איכות בעל

המקלט. בחזית גדול אובלי ולרמקול האודיו מעגלי של קפדני לתכנון הודות
3520 בפילוט עיצוב

 מהנדסים מאות ביותר. שימושי זאת עם ויחד בהידורו מפליא חדיש, הינו
 מליוני של להנאתם 3520 פילוט את ועיצבו תכננו שבאנגליה התכנון במעבדות

תבל. ברחבי צופים
להנאתך! והמדע הטכניקה חידוש את אתה גם נצל

! 3520 פילוט בעדיפות ותיווכח השוואה דרוש

/>'14 1ס +4

 דאגת האם
מקום להזמין

 נסיעה לכרטיס !הבראה בבית
 לקנות עליך הרי אם־כן, לחו״לז

חופ להנצחת ופילם מצלמה גם
 הממשמשים נסיעתך או שתך

 מצלמות של גדול מבחר ובאים.
 המצלם כל המחירים. סוגי מכל

פעמיים. חויותיו את חי —
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• • • • • ואלבומים שקופות פינות ויצואני יצרני
 החדש, האלבום את בישראל הראשונה בפעם להציג גאים

 * מיפן אוריגינליים דפים עם יפני בדגם # # # • י•
 במחיר לצרכן מהיצרן ימים חודש במשך רק לצרכן המכירה

 ♦ הקטן האלבום 5.90ו־ הגדול האלבום ל״י 9.90 של פרסומת
" אצל ג ו נ ע ת , תל־אביב. ,2$ ירמיהו ,

הארץ רחבי בכל מנוסים מפיצים מחפשים אנו
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מכתבים
)5 מעמוד (המשך
 מסקנות. מוציאים ואפילו ובודקים חוקרים

 בכלל ,קורבנות1ש לנו מספרת והמשטרה
 רק זה קיבלו, שהם וזה מכות, קיבלו לא

 התנגדו שהם בגלל
לשוטרים.

 האישית דעתי
הר דעת וכן היא,

 שאולי מחברי, בה
ב העליון הפיקוד
 נגד הוא משטרה

השוט אבל מכות,
 או הפשוטים, רים

הנמוכים, הקצינים
 מאוד מאוד הם

'יותר הרבה בעד.
 להשיג לנסות קל

מ במכות, תוצאות לוי
בשכל. אשר

 השוטרים שכל אומרת אינני — כמובן
ם שיש רק אומרת אני כאלה.  כאלה. ג

שיש. וחבל
אשדוד לוי, נאווה

 מחוממים ו■
ב״חמאם״

 לדן כסף להכניס ביפו החמאם חדל מאז
 עזוב, המיבנה נישאר חפר, וחיים בן־אמוץ

 למקום־עבודה הפך והמקום פרוצה, הדלת
 היום שעות בכל ולסוחרי־סמים לפרוצות
והלילה.

כאן. רואים אין כמובן ומשטרה
יפו זריזי, אליעזר

 חוזה, מה ;₪
חוזה מי

 יתום ,17 בן עלם הנני יעקב סמי אני
ש ומפרנס ממחלת־הנפילה סובל מאבי,

 התחלתי 22.3.67ב־ נפשות. ארבע בת פחה
 לפי יבנה, המקומית במועצה כפקיד לעבוד
 לבין המקומית המועצה בין שנחתם הסכם

משרד־ של מיקצועית להכשרה המחלקה

 את ישלם שמשרד־העבודה היה ההסכם
 השנה במשך שכרי

ב אולם הראשונה.
 צריך שהייתי רגע

 מן כעובד להתקבל
 ראש סירב המניין,
 המקומית המועצה

ש בהסכם להכיר
 חתם עצמו הוא

ל אותי וזרק עליו,
 פרנסה, ללא רחוב,

קיום. ללא
 בבקשת פניתי

 לשר־העבודה עזרה
יעקב הממשלה ולמוסדות

 אף אבל השונים,
אפילו. לי ענה לא אחד

 לעוור בבקשה אליכם בזאת סונה אני
 תבוא מכם אולי מכתבי. פירסום על־ידי לי
תשועה. לי

יבנה נפר יעקב, סמי
כלדה ו■

לטייס
 הג׳יס היי לפי : המנגינה

 הי־קהירה הי־קהירה,
 מהר. מס נתן אייבי

 רוגשת קליפורניה
 מסתחרר והעוסק

 טעית, לא ראית אם
 אחר, לא אייבי, זהו
 המצרים עם הוא רק כי

 להסתדר. איך יודע
 מחליט: נתן אייבי

 להשליט. יש השלום את
 פחד, כל כלל אין בקהיר

 בנחת. קפה שותים שם
 אומרים: מה אנחנו אך

 המצרים. את תעזוב
 מסוכן. דחילק, שם,
לכאן! מהר בוא

תל-אביב קינן, הרצל

 מפתכים, השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתכקשים

ל תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מכתבים

 לסב־ תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תביהם

למכתבים. תצלומיהם פים


