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או מערכות היר טכנולוגי הישג הינן סטרי ת מז הוו מ  מושלם ריכוז ו
 דק טיונר, אמפליפייר, פרה אמפליפייר, ברסיברים ביותר המעולה של

ת, טו ס ועוד. פטיפונים ק

ת מערכות ו הו ה מ צי ק ר ט ם לכתבי־העת א עיי צו ק מ ב, ה ה בארה״ פ רו ה אי בי נ די קנ ס  ו
ת אשר מרו הן גו ת עלי ם שנה מדי ההלל. א כי □ מוצרי זו ת לשבח בציוני רויו ח ת  ב

ת עיו צו ק עי עת כתב בארה״ב. מ קצו ה מ מא באנגלי נו 3020 מגבר כי מעריך לדוג  הי
מכר הדג□ ר דג□ מכל• — בעול□ ביותר הנ ח ת מגבר של א ר צ תו ת. מ ר ח א

ת עילאי תענוג הינה מערכת * או ה אוהדי אלפי למ ק סי הנים אשר — בעולם מו  נ
ם. מביצועים נו במגבר הצליל * מופלאי מו ונעים טבעי רך הי  עם במגברי□ כ

ת רו ת״). (״צליל מנו רו ק ומגבר המגבר קדם * $0יד* — ס1.1 ק 1י1 סא * מנו פ ס ה  — ה
ם. כולם ריי טו ס רנזי ת טייפ * מיוצב. הינו — המגבר בקדם הכח ספק * ט טו ס ק ה
בן בנוסף ס(!)¥01,1( 0 היני הרגיל. ם לדולבי כמו
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פנינה

רוזנבלום
מצטרפת
למיפלגה

הליברלית
 ד■ המילחמה מאורעות 1
האמ ליבשת עד מגיעים צפון

 פוסט ז׳רוזלם כתב ריקאית.
 קיבל הדי, ליאון בניו־יורק,

 לה. לסרב יכול שאינו הזמנה
 בניו־ מאמר שפירסם אחרי
היסו הסיבות על טייטס יורק
 הוא למילחמת־הלבנון, דיות

 ב־ יוקרתי מכון על־ידי הוזמן
 לצוות־מוחות להצטרף מנהטן

 תוכנית־שלום המכין אמריקאי,
 שבו בצוות, למיזרח־התיכון.

חב פתיר, דן העיתונאי גם
 אמריקאים, מימשל ראשי רים

 בית־המלו־ מיועצי ירדני גנרל
 מהאיזור. נציגים ועוד כה

הפ הנציג של מקומו ייפקד
למח פרופסור בצוות, לסטיני

ש באוניברסיטת־ביירות, קרים
ה השחור החמישי ביום נהרג

 חיל- הפציץ שבו באוגוסט, גג
 את ברציפות שעות 12 האוויר

מערב־ביירות.

עצ את רואה לא ״אני 8
הח לכן בימין, או בשמאל מי

 כך כליברלים.״ להיות לטתי
ש רוזנכלום, פנינה סיפרה

 להיות מתכוונת שהיא הודיעה
 שהיתר, פנינה, במיפלגה. פעילה
הליב ח״ב של בכנסת אורחת
 עוררה דורון, שרה רלים,

 איש במיזנון, רבה תשומת־לב
 (לציון) ראשון של הפרלמנט

 מאירוכיץ, (״דוק״) זאב
כ באי־המיזנון. את לד, הכיר

 העיתונאי לפני אותה שהציג
אח מידיעות י צימוק אריה
 את ״פנינה, :לה אמר רונות,

 יכול הוא לכנסת? לרוץ רוצה
לך.״ לעזור

 יום(? מעריב כתב 8
 הכרה לרוזנבלום ערך וקסמן

בי ופנינה פרס, שימעון עם
ש למישאל אותו לראיין קשה
 הצעירים למוסף עושה היא

אחרו ידיעות של בראש ראש
 היה ״מה היתה: השאלה נות.

 לך?״ שהיה שמח הכי הרגע
 להשיב התקשה כהרגלו, פרם,
 על לחשוב שהות וביקש מייד

התשובה.

 מדוע נשאלה פנינה 8
 ב- בכבוד אליה מתייחסים הכל

 אותי!״ מעריכים ״הם מישבן:
ענתה.

הצ פאר מני המנחה 8
 רוני חרות ח״ב לפני ביע

בי הערת שכל כך, על מילוא
בתשו נענית הליכוד נגד קורת

״דו המערך. גם עשה שכך בה,
 מנסה שהליכוד מה שכל מני,

 היא שעדיפותו הוא, להוכיח
 ב- רע עשה המערך שאם בזה
 בפחות זאת יעשו הם שנה 29

 בחאמאס, שרואיין מילוא, !״זמן
״ב :ואמר ברירה מחוסר חייך
מאוד.״ טוב זה בדיחה, תור

ש־ למילוא העיר פאר 8

2348 הזה. העולח


