
<י>חתי-דזת וחבותלחבות
שגידך. נפלא עולם טד

תודה
קבלת המטרף הטיול עבור ביוון הפנים ו

וטילה אסף * זכרוני רפי .¥- זכרוני מירי * תי ט ס טאו) ישראל לצילום (

: 1980 המים מלכת תואר על המתמודדות וכל
שריטר עדי * ברלינסקי שלי ^
חן אורלי * כהן ריטה *
ם דגנית * חו מרון עדיה * נ

נגן קוריו *
סלע אתי *
בן־שושן סלביה *

צרור ירדנה *
ברזילי דורית *
ברקן זיוה *

וקנדה הברית ארצות רחבי בכל
□ י ש 1 ר ד

מוסמכים מהנדסים
:בתחומים

 ומעליות חשמל מיזוג־אוויר, הסקה, בנין,
 (אקספרטיזות) חוות־דעת לעריכת

לפעם מפעם וקנדה, בארה׳׳ב
בצרוף בכתב לפנות נא

£( דיפלומות וצילומי ££517\1£ 011£ £ 5)1(
 ,6 הראל רח׳ פורת, א. אינג' אל:

ישראל ,69276 תל־אביב, רמת־החייל׳
מובטחת סודיות

ושמור — גזור
על חתום

ע ד י מ
כ עולנו העתון ה׳י או־ ב

 מעודכן. השאר — בשמועות תסתפק אל
 חודש. מדי לביתן ״מידע״ קבלת הבטח

 שנתי) (מנוי $10.— ע״ס המחאה שלח
אל: וכתובתך שמך בצירוף

0ש61-1ז׳*\ס1, ?3. 19083 3 ,833 <^0 .8? .

 )215(649-5038 צפריר, רוני :ומו״ל עורף
יותר לדעת שרוצים לאלה העתון — מידע

עמיחי איתן
*1 מזיקים הדברת

̂  (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
? !9 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי ^ ? .9 3*1 

ורכושן. בריאותך על בשמירת
*9̂.1״ 2272 ת.ד. ו,8 מודיעין רח׳ רמת־גן,

ל ׳ 481/75 שסק 21 מסי רש' 790114 5-6.ט
059-30ז2אילת- , 664015ירושלים-

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
אידיאל פיוסוס

 תל־אביב 110 גבירול אבן
 אנטוקולסקי) (פינת

772118 ,227117 טלפון

 5 מועדון
שה לתרבות חד

תל־אביב .5 הס רח׳
י>ב7263 סל׳

30.9.80 שלישי יום
הזמרת עם ערב

בולקא עירית
 של ובקריאה בשירה
 משלה אישיים שירים

אחרים ומשל
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב. 8.30 משעה
בערב. 9.00 בשעה מתחילות

 בועיות
 ולבטים

חמין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

. _____________________________________

תל־אביב סניף 19111
פומבית לאסיפה הציבור את מזמין
המשחית הכיבוש נגד

בהשתתפות
 פעיל ׳מאיר ד״ר

ליבוביץ ישעיהו ,פרום
 כערב 7.30 שעה ,5.10.80 א כיום
ת״א ,4 קפלן רח סוקולוב, בכית

 מתקיימות קבועות הרצאות
 כערב 8.30ב־ א יום בל

,60 כוגרשוב ,רה של״י, כמועדון
280807 טל.

המעוניין. לכל תישלח ההרצאות רשימת____

חים העוצם
של באבלה משתתף

ד ה י ת י ר ו נ י א ו
של מותו על

לון דן חו
2י ס6 ל עו ה ה 2248 הז


