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הקיץ בפגרת
מיוחדת התעמלות •

הגוף לחיטוב
 גטישה״רעננה מהיי

 יציבה עם שריריך תחזקי
וזקופה. טובה

להרזיה מיוחד קורס •
 מעולה מורים צוות
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מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושך. בריאותך על בשמירה
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 עדים היו ת״א, של הים חופי את בשבת שפקדו המתרחצים, אלפי

 בלבוש להנאתן צעדו חינניות יפניות נערות ארבע דופן: יוצא למחזה
 שלטים מתנוססים חזיהן כשעל ההומה הקהל בתוך מסורתי יפני

 הצליל עד סטריאו — ו״אונקיו אונקיו״ של הקוורץ ״לב :המכריזים
האחרון״.
 זאת המחישה לנערות הצמודים מרשמקולי־אונקיו שבקעה המוסיקה

היטב.

 הותיקה היפנית האלקטרוניקה מוצרי חברת של מקורית דרך זו היתח
 פטיפונים, טיונרים, מגברים, הכוללים: מוצריה את לפרסם אונקיו

 פרי — הגבוהה באיכותם בעולם ידועים בולם ורמקולים. רשמי־קול
 אונקיו• של המפורסמות והפיתוח המחקר מעבדות

 הממוחשב הצלילים מרחב בודק בפיתוח במיוחד גאה אונקיו חברת
 הסטריאו• בתחום בלעדית המצאה — הקוורץ ובלב

 סטריאו מוצרי בפיתוח רק לא מקוריות על שומרת מסתבר, אונקיו,
 פרסומם. בדרכי גם אלא משוכללים,

״אמפא״. על־ידי בישראל משווקים אונקיו מוצרי
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 עסיסיות קיר כתובות
מורחבת חדשה במהדורה
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