
בדיקה! שווה שלו
+35 בן

 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

 שלך הנפשי השקט
ן .זה אח שווה בו מ
ח א.ק.ג. קרדיולוג, בדיקת ו א י ו נ 3575ס ל

 תל־אביב פרישמן פינת 18 הרופאים,ריינס בית (ארגומטריה), במאמץ א.ק.ג. ־
03-244294,03-221227 טלפונים: מעבדה. בדיקות

■שראכרנו למחזיקי
ט, חייג 2 טלכי 8 7 6 5 0־1 3

 לוח,מודעות מודעות למסירת
 משפחתיות ומודעות מסגרת

17.00-8.30 בשעות

למודעהל דחוף זלזולז

8־ 1 ז1 ה +1ז ץ ל
03-

ביממו שעות 24 לשרותך
6 2 2 8 2 8 ,6 2 3 3 1 1

בלבד אשראי כרטיסי לסבלי

ס ל ו ע | ה ה ו ה 1 שד ״ם11המ 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 טאיוון יפן, קוריאה,

התנצלות
 ארוכה כתבה הזה העולם פירסם 1982 באפריל 2ה־ בגליון

 ישראלים על ישראל-ארצות־הברית, הכותרת תחת ומצולמת,
גיאו. בכתב־העת לראשונה פורסמה ואשר בארצות־הברית,

 המחברת, מן או מגיאו, זכויות־היוצרים מקבלת נמנע הזה העולם
 ואת הכתבה את פרסם עת הופר, אווילין הצלמת, מן או קאס, דרורה

התצלומים.
כך. שנהג על מפניהם מתנצל הזה העולם

־״״ תלם זיוה
אותך מזמינה

 החדש התצוגה לחדר
בהרצליה־פיתוח בביתה

 אחת קורת־גג תחת לפגוש בואו
בישראל: העילית האופנה מעצבי את

★ יובל תמרה ★ פולופ גי
ונילי מרים ★ יעקובסון רפי

תלם זיוה בבית תתקיים המכירה
052־72976 טל. הרצליה־פיתוח, ,10 המלך דוד רח׳

30.6.84 שבת 29.6.84 ששי
10.00- 14.00 10.00-14.00
16.00- 19.00 ■ 16.00-19.00

עתה! זה הופיע
גמיר בהוצאת

פרוור ̂לן ז מזינת מילים
המלא! הטקסט

שיג ת לה ת הספרים בחנויו  המובחרו
ב ב, נטר קרל עלים, בית ראשית: הפצה אבי תל־

244363 הזה העולם


