
פלטשה לאה גברת
חן, ורטינוח לדוגמנות אורנן מנהלת
התחרות להכנת בקשר לחו״ל יצאה

£1מ 0£ 80־84
 הסוכנות על־ידי שנה כל הנערכת

 בניו־יורק. פורד איילין לאומית הבין
ז השנה התחרות *
 בחודש תתקיים

ספטמבר.
בישראל כוחה בא

פלטשר לאה
 267682 טל.

כתובת:
ת״א 50 גבירול אבן

בטלפון מודעות
העתונים לכל

סי טי אי בכר שר תי במחירי א כ ר ע מ ה
 ס1א£85 01118

★אסוז^אזסזאו ה15**61.110.! •עוראכרטויז

במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

םס ו ס ר ל פ א י ד י א
רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סוו גבירול אבן

0־227117/8 3

נהדרים טיולים
!ביותר המרתקים במסלולים

$599 ני- החל יום 30־8־ אירופה *

6־ ומכסיקו ★ארה״בקנדה
5 3.395 יום 34 - הרחוק ★המזרח

$3.895יום 31־ אמריקה ★דרום
$4,299 יום 45- העולם ★סביב

$מ־ החל יום 32-26־ 2,538

הנסיעות! משרדי בכל והרשמה פרטים עם חוברת

£ 1?1*079 נסיון שנות 4
0 **ין1'33/6ד ר!תכ/!6/ 0

ביותר! הסביר במחיר
לתשלומים) אפשרות (עם

 טורם אירופה

0\/קז0ע35; 0!^ ע
11
ס ז

.243227טל. ת״א 100 יהודה בץ ירחי טורם אירופה ע״י והביצוע הארגון,התכנון

02x11:1 !ד הו [ של המנויים תעריפון

1.6.84ם־ החל
שנה לחצי בשקל לשנה

הוצאות מחיר
בשקל סה־כ מ.ע.מ. משלוח העיתון
7080 12872 1679 1023 10170 בארץ ♦

חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

8800 16008 2088 3750 10170 אירופה ♦
12370 22486 2933 9383 10170 מקסיקו ארה׳׳ב, ♦

קולומביה, ארגנטינה, ♦
פרו, ברזיל, ונצואלה,

16490 29985 3911 15904 10170 ניו־זילנד אוסטרליה,
חבש, טוגו, דרום־אפריקה, ♦

12620 22950 2994 9786 10170 קניה
14200 25800 3365 12265 10170 פנמה ♦

סינגפור, הונג־קונג, תאילנד, ♦
12620 22950 2994 9786 10170 סאיוון יפן, קוריאה,

בדיחה! שווה שלן הלב
+35 ב!

 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

 שלך הנפשי השקט
ן .זה את שווה ו ב מ

לוג, בדיקת ח א.ק.ג. קרדיו ו א י ו נ פ ד י ע ש
ה), במאמץ א.ק.ג. מטרי תל-אביב פרישמן פינת 18 הרופאים,ויינם בית (ארגו

03-244294,03-221227 טלפונים: מעבדה. בדיקות

0 *

 הספרים חנות
 ספרי מבחר
רחב נושאים

 לך מציעה אריק״,
 במיגוק וכתכי-עת ים
יפה, ספרות אמנות, :

 וחברה. רוח מדעי ארכיטקטורה,
 אמנותיות. וגלדות כתות וכן

.21.00 עד יום בכל פתוח

{ב/ריוו
.734546 טל. רמת־גן (פס׳ז), , 1 ארלוזרוב

ק קו למודעה? דחוף ז

ביממה שעות 24 לשרותך
0 3 -6 2 2 8 2 8 ,6 2 3 3 1 1

בלנד אשראי כרטיסי לבטל׳

2442 הזה העולם64


