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 הודות גבוהה ורגישות יציבה תמונה 3537 לפילוט *
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 גדול אליפטי לרמקול הודות נפלא צליל 3537 לפילוט *
המקלט. בחזית

סן 3537 לפילוט *  110 ס"מ) 61( אינטש 24 רחב מ
מעלות.

 מסך לזכוכית הודות מצוין קונטרסט 3537 לפילוט *
מיותר). נוסף סינון (כל אור לסינון צבע עם יצוקה

המסך. למנורות אחריות שנתיים 3537 לפילוט *
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ת־ספר היגה בי המרכזי לנ

׳ י ח מ ש ״
 ומהיר אדיב שרות ונוחים, טובים תנאים מציע

הרכב סוגי בכל נהיגה ללימוד

ד ו מ י ה ל י ר ו א . ת ם נ ח
 שיטת הטטט. במסלול לומדים הראשון מהשיעור

מההוצאות. 407־ לפחות לחסוך לך מאפשרת הלימוד

ן לבעיות הקץ ו י ש ה ר ג י ה נ  ה
ת־ספר למד היגה בבי ״שמחי״ לנ
.93 ,92 ,89 אוטובוס ,846333 טלפון חולון, 63 שנקר

מכתבים
)3 מעמוד (המשך
זה. ברחוב הגרים ושקטים שלווים

 להחניית מקום אין והקטן הצר ברחובנו
 במשטח־חול השתמשנו עכשיו עד מכוניות.

 בסימטת המצוי הדואר בית של בצירו ריק,
כורש. המלך—לינקולן
ר אחד בהיר יום והנה, בשר הדואר סג

 וזה — החולי המשטח את ברזל שרות
 שלדואי לציין יש שימוש. בו ואין ריק עומד
 חצרו בתוך ענק חנייה מגרש יש עצמו

לשם. הבאות המעטות .למכוניות משמש וזה
 הרחוב תושבי את ששימש החנייה משטח

ר ג ס  זאת שאין טוענת שהמשטרה למרות נ
 היא שלא טוענת העייריה וגם בפקודתה.

ההוראה. את נתנה
 יביא זה מכתב שפירסום תקווה אנו

המצב. לשיפור
 רחוב תושבי בשם רוזן, א.

תל־אביב כורש, המלן

1ת

שזכו הכותרות
 שנשלחו הכותרות מתוך הכותרות, ואלה
 1686 הזה העולם בגליון שפורסמה לתמונה
בפרסים: שזכו משמאל), (תמונה

נערמה לאיפוה אבל ״כסדר, •
תל־אביב. ,8 לסינג וילנר, אריה אמא?",

כוח יש לירח גם ״אמא: •
ה כ י ש ,1 מ  יגאל רחוב סטולרו, דורית "

חררה. בית־אליעזר, ,15
אומ למה מבין ״ני ,,עכשיו •
מתרוכד שהן תמיד עליהן רים
ת מו ,1 י צה״ל• שלאנג, שמעון ״
ואמא אבא הרוחות, ״לכל •

הר שבת, אפרים אחות:׳/ לי עושים
פתח־תקוה. ,4 צל

בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

 עבודה ₪
והסתדרות

 הבחירות ביום עבדנו מסה החותמים אנו
 כחברי 2.9.69ב־ הכללית ההסתדרות של

 שכר את קיבלנו לא היום ועד כלפי, ועדת
הנ״ל• היום

 אביב בתל כהן יעקוב מר אל פנינו
 את להם והסברנו חנן שלומי מר ואל

תשובות. קיבלנו ולא הענין
מנטור, מחמוד עאטף

חיידר מוחמר !פלאח
מגד־אל־כרום

 על מילים מספר —י
- ואהבה״ ״שערות
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פז/ בהיר זהב בגוון  מ
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