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8+סקקים 160 או סגרים 80 חחורת נפולים אלבומי□ ל״׳. 0

 שסיר אסתר!אפרים עבריים תקליטים
חוזסה תשל־ח הזמר פסטיבל

 כספי מתי
 גאון יהורם

 אלברשטיין חזה
 ליטני דני

חנוך שלום

 לביא אריק
 הפרברים צמד

 לילדים טוב משהו
קרוסלה

חד סדרת ירח■. י

וכה!1 כלאחד

 חסבודתיחשלוח•
 דסוסרמרקט גשו

ת קו מדב
 פלנס׳ ״ליטר וטל סורים 12 תמורת

 3 תקבלו רגילים פקקים 24 או
 מסוספרות. צבעוניות. מדבקות

תקליט■□
 1־20 מדבקות ם-חםורת1חי

 בלבד!) והמספרים
 פקקים *0 ואו סגרים 40 תסורת או

 ל־• 40 בצרוף רגילים)
 בלבד דואר המתאות או ים1ם1םו3

 בחירתכם לפי תקליט תקבלו
 הזמרים רשימת מועך

 במבצע. המשתתפים והלהקות
 פועלות האיסוף חחטת
ה ד־ ב• א׳ ביסים

4 הששת בין  אחה־צ. 7-
 ׳הסשניר סופרמרקט ירושלים.

 בךהודה פיות רודני. המלך רח׳
 ,הכרם. מת הכרם־. ־בית סופרמרקט

 ־צרכן׳ סופרמרקט חיפה.
 מאירהוף ככר אליעזר. קריח

 צרכניוד־־ אגודה של בסופרמרקטים
 שרוןי• דן ״תל־אביב
 30 נמחל אכן דחי תר־אביב.
 •דיאליהו .78 להתרמה רחי חל־אביב.

 43 בחדצק׳ רח׳ רסת־אביב.
 העצמאות שד סנדל!חוס. בודים.
 48 סוקולוב רח׳ חולון.

 2 הרואה רח׳ דסת־גן.

 זיבוטיוסק׳ רח׳ ־ארומן־ רמת־גן.
 שורו! ח״ם פתח־תקוה.רחי

 רוטשילד? ראשל־צ.רחי
 3 יעקב רח׳ רחובות.

 1 שכי הנשיאים ־צפון־ באר־שבט.
1. שטמפפר רח׳ ־מרכז־ נתניה.

 הדואר באמצעות ה*ט טמסו
מדבקות

 או פלוס־ ־ליטר של סגרים 12 אסוף
 ״טמפו״. של רגילים פקקים 24

 המעטפה על מבויילת. מעטפה צרף
 והכתובת המלא אודהשם ציין

המדוייקת.
 התעשיה,חולון. אזור ל״טמפד, שלוז

 מדבקות 3 תקבל חוזר בדואר
ממוספרות. צבעוניות

ל מדבקות קב ק מס רק ת ס מס מבו״לת מ

תקליט■□
 הצבעוניות המדבקות את הסר

 הממוספר. האחורי חלקן על ושמור
 ?1-20 מספרים אספת
 חולון, התעשיה, ל־טמפו״,אזור שלח
 וכתובתך המלא שמך בציון

 תקליט. תקבל בתמורה המרוייקת.
 התקליט שם את לציין תשכח אל
 הזמרים רשימת מתוך בחרת, בו

 במבצע. המשתתפים והלהקות
 או סגרים 40 שלוז נוספת: אפשרות

 בדואר י ל־ 40ו־ רגילים פקקים 80
 המלא,הכתובת השם את ציין רשום,

 בו התקליט שם ואת המדוייקת
 הרשימה. מתוך בחרת

ת סטריאו מערבת  סוני
 נתוס המשתתפים, כל בין בהגרלה
המבצע.

חדש מבחר
 אפוק בל להקת
 שמפניה להקת

 להקתאירפשיין
 סנטנה להקת
 קנקן להקת
 ודמעות יזע ד□ להקה

 סטרייסנד ברברה
 קריסטנפרסון קריס

 רופ1י דיסקו
דיסקו קומפיוטרס

קיים מבחר
 החשמל תזמורת להקת
 כנפיים להקת
 הביטלס להקת
 אבבא להקת
 סמוקי להקת
 קחין להקת
 ריצ׳רד קליף
 סיימון פול

 לואל בילי
דייוידסול

 על הגבלה אין לבו נסים
 שאתה התקליטים טספר

סל לקבלו י
 עם מעטפות לשלוח שתרבה ככל

 יותר תמונות, יותר תקבל פקקים,
 את והעיקו-תגניו תקליטים.

 הגדול: נפרס לזכות סיכוייך
משוכללת. סטריאופונית מערכת

בהצלחה.

טטסו-היט במבצע להיט כלסהה ׳*£




