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 הטלויזיה מקלטי שכן לשלמות, מאומה חסר לא לנו

מ118-1,011£^2 ^8 0 ! דו. ז ונבדקים מיוצרים .
 והבין־לאומיים המעולים המומחים על־ידי בדייקנות

1.1.1. הקונצרן של
 הטוב הטלויזיה מקלט את שיצרו הם אלה מומחים

 תפגוש רחוקות שלעיתים ביתרונות, המצטיין בעולם,
אחרים. במקלטים גם

 נהדר, צליל התמונה, של וחדות דייקנות בהירות,
 מצויינת קליטה קלקולים, של מינימום חיים, אורך

 רק הנם — נאה ועיצוב ביותר הרחוקות התחנות של
 של היצירה פאר את המסמלות מתכונות כמה

!כיום העולמית הטכניקה

 הפעולות יתר מנורות, 5 רק פועלות ״שאוב-לורנץ״ בטלויזיות
ם על־ידי מבוצעות סטורי 511101114 ערך יקרי טרנזי
ת נמנעת מכך כתוצאה מו מ ח ת  דבר — המכשיר של יתר ה

א ם לאריכות המבי מי ט של י קל מ  1.1.1. 30ט.^מ8־10א£מ2 ה
ם והרי ם הדגמי אלקטרוניי ם ה שי : 1970 החד
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ב שו ולדוגמניות ח
 רקדן להיות צייד אין

ג׳ז לרקוד פדי מקצועי
 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף

וב בניו־יורק אולסני־מחול בוגר
 ספד חודשים תוך לך יקנה לונדון,

כושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורסי־ערג קורסי״בוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
—8.00( 24 74 80 סל. : 0'0 ר 9

בערב). 20.00—17.00 נח״צ;9ל 10.00

קובר׳ את ״קוקי
האקסקלוסיבי לגבר

 30 גבירול אבן רח׳
(בפסג׳)

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

מזכירה,
!ללילה נשארת

ביממה שעות 24 לטלפון ועונה
האוטומטית. המזכירה כמוכן

מספקים: אנו וכן
האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טלפון תל־אביב,

מכתבים
שן )5 מעמוד (המ
מתע חלק אלא פרוידיסטית טעות איננה
 כן: על יתר נגדכם. מכוונת שיטנה מולת

 אלא ראשונה, פעם איננה שזו לי נידמה
במיוחד. שקוף הדבר שהפעם

, א ר ו לון ק חו

 תחרות ■
הצילומים

שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת

השבוע תמונת
 השני .הצד להיות: הכותרת צריכה לדעתי

דעתכם? י מה הפרופיל״. של
 הכרמל טירת לוי, משה

ת, דעתנו • בי  לוי, משה והקורא חיו
כה הכרמל, טירת ,49 הפלמ״ח מרחוב ב זו

ל״י. 10.— של פרס

צדק גם יש 9;
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!בעולם
 על־ידי שנעשה הצדק על מברכת אקי״ם

 כב׳ על־ידי בטבריה בישראל: שופטים שני
 על־ידי ובחיפה, בר־זאב יעקב מר השופט

 בעניין' שניהם — בלימור אריה השופט• כב׳
מפגרים. לילדים מוסדות

 בזמנו שהוצא צו־מניעה ביטל הראשון
 בגין הסעד) משרד (קרי, מדינת־ישראל נגד

מג במושבה מפגרים לילדים מוסד הקמת
 של זיכויו על־ידי והשני טבריה. שליד דל

 ב־ חמד נווה מפגרים לילדים המוסד מנהל
 עסקית, נגריה ניהול מאשמת קריית־חרושת,

 לשם אינן המוסד חניכי שעבודות שעה
לעבודה. והכשרה לימוד לצרכי אלא רווחים,

 על קיומה מאז מושתתת אגודתנו מגמת
 כי המקובלות, הדרכים בכל לשכנע הרצון

מבחי — השכלי הפיגור לבעיית הפיתרון
 על ובראשונה בראש מוטל — הומנית נה

 המפגרים הילדים כיום חיים בתוכה החברה
בחסד. ולא בזכות בד, לחיות והרוצים

יצחקי, מנחם
תל־אביב האגודה, יו״ר

מפלג מי
ז ישראל עם את

 הלא־ לברית המתנגד שכל נכון לא זה
 שפירא מ. ח.—בגין—גולדה של קדושה

 והולפים באים משטרים במדינה. בוגד הוא
שמת שמי שקר זה לעד. עומדת ומדינה

 יהודי הוא נץ שאינו שמי לסיפוחים, נגד
 מתיי דם, די שאומר: שמי כזב זה רע,

 זה ישראל. שונא הוא וכד שלום יהיה
 יהו־ ״מיהו כמו שוביניסטי לחוק שמתנגד

 א■ מפלג אינו שפירא את שפירא של די״
 בטוח אני הנכון. הוא ההיפן־ העם.
 ף ישראל ומדינת דור ועוד דור עוד

 דתית כפיה בלי דימוקראטית מדינה
בעו (המשך


