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 על הורד א* מגברי של הריאלי מחירם
 היום משווקים אנו כי אחוזים, בעשרות ידנו
 הסטריאופוניים היוקרה מוצרי כל את
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 ׳ בלבד אחת בשיטה
אליך ישירות מטלמוסיקה

 את החודש רק אצלנו לרכוש תוכל למשל כך
 (הספק8-.1030 1.1׳של הידוע הרסיבר

 מקסימלי, עוותים 0.05סס וואט, 30 של אמיתי
:מיוחד במחיר שנים.) 3ל־ אחריות

שקל 3,995
.

שקל 5,850 במקום

ם אותך זה"יאלץ"  ההדגמה לגבעתיים,לאולם לבוא אמנ
 לך. להשתלם עשוי זה אך שלנו, המשוכלל

מאד. להשתלם אפילו
 והאנשים טלמוסיקה של הסטריאו מוצרי של איכותם על

 אתה אם הדיבור. את נרחיב לא מאחוריהם העומדים
 בטלמוסיקח עכשיו, יודע. אתה בסטריאו, מבין
שלך. ההזדמנות זוהי

סטריאו ומערכות של אחרים דגמים בנוסף,
נוחים תשלום ובתנאי מיוחדים במחירים שלמות

חדשים לעולים מיוחדת מחלקה •
ה במעבדות ואחריות שירות • ק סי מו ל ט

היי״פיי • סטריאו
 03־765071 טל׳: רמת־חן), גבעתיים(מול ,1 כורזין רח׳

ה/ בימים פתוח התצוגה אולם -  09.00-19.00 בשעות א׳
09.00—14.00מ״ ו׳ ביום

להחמיץ״ ״אסור
מה תערוכה ת בר אוני ת מוזי רכב מו מת ה שי  ;; מר

שורה מן הציירים שונה ה שראל; הרא  ביו בי
שומים המוצגים ם רי סי פ ד ה ם ו מי ד ק ם מו דירי  ס ונ

ק, :של פ ם, או היי ש ו, א קי ר, ברגנר; ב מי  ס ט
קו, ה, ינ מ ס, סי ק, פינ מן, צ׳יזי ל הי רל־ ח  :: ש

ט, ד הר טיינ אל ש צל ם. שץ ב חרי א 3; ו
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יח<ד תערובת
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►> 8.30 שעה ,1980 בנובמבר 1 מוצ״ש, הפתיחה
ס מייזלש—עמישי זיוה ד״ר : פתיחה דברי

\ ► ירושלים העברית, האוניברסיטה האמנות, לתולדות החוג
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!; אלון גלריה
669562 טלפון ירושלים, ,51 הפלמ״ח רחוב

\ \ 21—19 מוצ״ש ,21—16 ,13—10 :הגלריה שעות

 בערב, 8.30 שעה ,2.11.80 א׳, ביום
 ,60 בוגרשוב רח׳ של״י, במועדון תתקיים

 אל־זיאד זיאד של הרצאתו
אל־פג׳ר העתון עורך

המערבית בגדה הפוליטיים הנוחות :בנושא

ר״ג סניף _ של״י
 בבוקר 10.30 שעה ,1.11.80 שבת, ביום

 13 הרצל רח׳ הפועלים, מועצת באולם תתקיים
 ? הלאה מה אף — הליכוד את להפיל צריף :פומבית אסיפה

:בהשתתפות
 פעיד מאיר ד״ר כהן, רן לוטן, יעל

וינר דליה פותחת:
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במדינת
חיים דרבי

ת כו ס אי ״ בזן ח טל ו
 לקבלת הממתינים

 מתארנניב טלפון
 השר את להטריד בדי

 הלילה באמצע מודעי
בביתו

טל למכשירי עצמנו את ״נכבול
אנ יושבים שט קלקא, בבית פון
 נטריד התיקשורת,״ מישרד שי
 באמצע בטלפון מודעי השר את

 כמה רק הם אלה לביתו,״ הלילה
ה שהעלה החדשים הרעיונות מן

 הטלפון צרכני אגודת של וועד
האחרונה. בישיבתו
 הארץ, רחבי מכל הטלפון נטולי
 ברצינות, הפעם לפעול, החליטו

 הטלפונים. בהתקנת הסחבת נגד
הרצ חולון, דרום השרון, ברמת

 פתח־תיקווה ראשון־לציון, ליה,
 להשיג בלל אפשר אי ורחובות

טלפון.
 של האחרונה החודשית הישיבה

בש התקיימה הטלפונים דורשי
טו הבדרן של בביתו שעבר בוע
 בעל ברמת־השרון. צפיר ביה

בחז השתתף הוא היה. לא הבית
 יורדים שלו, האהרון למופע רות
ה את משנים שם השבוע, על

 יעל, אשתו שבוע. בכל טקסט
 והשתתפה הוועד חברי את אירחה
בדיונים. פעיל באופן

 האגודה של המרכזי ״הרעיון
ה מן לרדת לא זה ברגע שלנו

 לגרום צריכים אנחנו כותרות.
 או זו ציבורית לסערה שבוע בכל

אות ישמעו שכולם כדי אחרת
 ה- ראש רום, רזי מסביר נו,״

אגודח.
 אלה של מילחמח רק לא ״זו
 גם כולל זה טלפונים. לחם שאין

 אלה מכשירים להם שיש אלה את
 מישרה של גרוע לשירות וזוכים

ה לאיכות שייך •זה התיקשורת.
 אבל אהרון הסביר בארץ,״ חיים

מראשון־לציון.
 בשלבים רק הנמצאת האגודה
 מגלה פעילותה, של הראשונים

 קרבית. ורוח נילאה בלתי מרץ
 ה־ מישרד פעולות על השמצות

ו אותם מאחדים רק תיקשורת
 ולפעול. להמשיך להם גורמים

של ישיבה מתקיימת חודש ״בבל
 הצעד יהיה מה דנים אנו בה נו,

 מפתח־תיק- המורה אומר הבא,״
פרום. יהודה ווה

של הראשונה העתונאים מסיבת
 חלק רבים. להדים אמנם זכתה הם
 הם הטלפון מחוסרי החברים מן

 (״איציק״) יצחק ידועים. אנשים
 המאוחדים האולפנים מנכ״ל קול,

 ו- גאון יהורם הזמרים בהרצליה,
 טוביה והחקיין בורשטיין מייק
 חברי מאלפי כמה רק הם צפיר

האגודה.
אנ מיליון רבע היום ״קיימים

 ברחבי לטלפון הממתינים שים
ש כאלה יש רזי. מסביר הארץ,״
 אך איתורית מכשיר עמם נושאים

 רב מרחק לנסוע צריכים הם גם
 תקין ציבורי טלפון למצוא כדי
אותם. שמחפש למי לטלפן כדי

 בביתם מצוי שהטלפון אזרחים
 בה המצוקה את להבין מתקשים
המצ אנשים אותם כל נמצאים

 משירות דוגמנות לטלפון. פים
 לארץ בחוץ הקיים יעיל טלפונים
האגו אנשי של בישיבות מובאות

 שהטלפון אזרחים אותם כל דה•
 ומצפים הרף ללא י מטרטר בביתם

 בו למקום יבוא יוכלו בו לרגע
והט טלפונים ללא לנוח אפשר
ל לגמרי אדישים נשארים רדות׳

האגודה. אנשי של מאבקם
 אמרו הישיבה הסתיימה כאשר
 לך יש ״אם לזה: זה החברים

 הפעולות מן אחת באירגון בעיה
 הם ואז צילצול,״ לי תן שלנו,

מחיי טלפון, להם אין כי נזכרים
מהפ רעיונות להגות וחוזים כים

כניים.
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