
ם לרגל שיפוצי
ת (״■!׳״>מעבירים אנו  התצוגה א

מחיר בכל המלאי את לגמור וחייבים
לדוגמא:

ארן פטפון — קומפלט מערכת *  רמקולים! זוג + 2x25//'' מגבר + מונ
8. פטפון — קומפלט מערכת + . 5 . מגבר + רדיו + 8

רמקולים. זוג
8. פטפון — קומפלט נ(ערכת * .5 .1 רדיו + טייפ + 1

ם  21,300 ל״י, 29,000 במקו
23,700 ל״י, 29,000 במקום

 34,000 ל״י, 43,000 במקום
31,20 ל״י, 45,000 במקום

ם 32,000 ל״י, 43,200 במקו

.2x35^" רמקולים זוג
טומטי חצי פטפון — טונר רסיבר + ם זוג + או ,2x40^ רמקולי

מקצועיות מערכות
מטי חצי פטפון + סוני רסיבר * טו ם זוג + או  ,2x40^ רמקולי
\ קומפלט מערכת + טומטי חצי פטפון 2א¥20 טייפ רצועה. הנעת או

ת סוגי לשני משוכלל טו ס ת 6 גלים, 4 רדיו + ק  בחירה תחנו
רמקולים, זוג + מראש

תחרות: ללא במלאי כן כמו
אקאי. הרמן־קרדוו, היטצ׳י, טונר, פיוניר, \{,70 סוני, — רסיברים *
ן,0 סאונד־מסטר, סוני, — פטפונים * 8 מרוקו, וגנר, סורה, מיקרו, מונארך, יז\ .5 .1  גררד. 1
0. נמקו, סיז, גודמנס, — רמקולים + . 8 . אודקס. פודלס, מוראל, קף, אקאי, אלק, ,5
¥ — טייפים ¥ היטצ׳י. פיוניר, טלטקס, סאונד, סוני, ן,0

ל א ט ו ב ב ו ש ד ג ו 7ב 2. ל ט , ב י ב א ־ ל ת ,2 9 2 7 0 1
ל * י אלקטרוני וציוד סטריאו רמנזולים,מטרכות יבואני *

 7,250 ל״י, 9,500 במקום

11,750 ל״י, 15,900 במקום
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:

 לתו״ל היוצאת
 הופעתך שפרי
 נימוסיך את לטשו

שלד. ויחסי,האנוש
 :לו שיקנה החן, לטפוח לקורס הרשמי
 ראש עד רגל מכף שיפור
 יפים אנוש ויחסי חברה גינוני

 עבודה — בחברה עצמי בטחון תרכשי
תפני אשר ובכל

פלטשר לאה אולפן
 צ0768צ טל. ת״א, 50 גכירול אכן

מוגבלים. המקומות מיד, הרשמי
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במדינה
 )19 מעמוד (המשך

 למות. הולך שאני וחשבתי סמרטוט
 אתלבש לא שאם עלי איימו הם

 עצמו. על יחזור הכל אסיר במדי
האסירים. בגדי את עלי שמתי

ש אחרי בצינוק. חומצה
הכ האסיר בגדי את עלי שמתי

 כשהייתי בידוד. לתא אותי ניסו
עי שיטת עוד לי התגלתה בבידוד

 לספר רצו מסויים בשלב נויים.
של העונש סירבתי. אני אך אותי׳

 על ליזול חומצת לשפוך היה הם
ש החומצה שלי. הצינוק ריצפת
 לסח־ לי גרמה לריאות שאפתי
כמ במצב והייתי ולבחילה, הורות

 והתעלפות. הקאות של קבוע עט
 באזיקים כבולות ידי היו בצינוק
 אוכל לי וכשהביאו הגב, מאחורי

 אבל קדימה. ידי עם אותי כבלו
 גם מה לאכול, אפשר אי כך גם

כלי־אוכל. לי נתנו שלא
 ל- הועברת מהצינוק כשיצאתי

 במיכל- החיים הכלליות. מיכלאות
 וה־ הבידוד לעומת גן־עדן הם אות

 בועטים סוטרים, רק שם צינוק.
 לי התברר האסירים. את ומקללים

 אימת הוא אותי שעינה סגן שאותו
 זהותו, את לברר ניסיתי הכלא.

 שמו, את יודע לא אחד אף אבל
 את לתת לא מקפידים והסוהרים

לאסירים. שמו
מה קובלנה מלשלוח נמנעתי

 מתנכלים הכלא שילטונות כי כלא׳
 לא ואף לקבול, שמעז מי לכל

 ה* באחד הקובלנות. את מעבירים
ו הכלא למפקד סיפרתי מיסדרים

אברהם אסיר
חמורה״ ״טעות

 אמרו והם לי, שעשו מה על לסגנו
 לך, שעשו מה אחוז ״מאה :לי

 עוד תחטוף לסרב תמשיך ואם
 משליט שהסגן לי התברר ועוד.״

 מלא בגיבוי והאלימות הטירור את
הכלא. מפקדי של

שקי המשפיל והיחס העינויים
ההר את בי חיזקו רק בכלא בלתי
קיבל לא צודק. אני שבעצם גשה

 עוני, מלבד דבר שום מהמדינה תי
 חושב לא ואני והתעללות, קיפוח
 אותי מפליא לה. לתת צריך שאני
 רבים בין ששורר הזה, הרוח שהלך

 מטריד לא העוני, בשכונות מחברי
 שיוכלו חושבים הם אם אחד. אף

 כלא בעזרת הזו הבעיה את לפתור
חמו טעות טועים הם ועינויים,

רה.
אברהם. של סיפורו באן עד
 צה״ל: דובר אומר זה סיפור על

 היה גיוס, סרבן אברהם ״אליהו
להור להישמע סירב ונכלא. עריק
 מדי לבישת כמו אלמנטריות, אות

להש אלא ברירה היתד, ולא אסיר׳
 שבלל, סביר, בכוח נגדו תמש

ל מדמיע. בגז שימוש היתר, בין
שחר. אין הליזול אודות סיפורו

 ימי-צי- לשלושה נשפט ״אליהו
 עונשו. את ריצה לא ואפילו נוק,

הש שהתנהגותו הוחלט במאי 1ב־
 הוא לפלוגה. הוחזר והוא תפרה,
 הוא לכלא. והוחזר להסתפר סירב
 הגיע ולא ומיון קליטה לבסיס יצא

נפקד.״ הוא ומאז לשם,




