
 טלפון שיחת
רעב... איש של

 וילאג׳״ז ״צ׳יינה הלו,
מין רוצי□ היינו  ארוחה להז

הביתה... לזוג סינית
ה מ ל  ממליצים??? את□ ע

 כן... ראשונה, אגרולסלמנה
 כן... צדפות, ברוטב בקר בשר
 וליציי בטח... מטוגן... אורז
אחרונה... למנה
מן כמה תוך יופי!  יגיע? זה ז

דקות... עשרי□
 שקל 300 אה... משלם? אני ואיך
 בכרטיס או בצ׳ק אחד, לכל בלבד

אגדה! אשראי...

להתראות! מחכה... אני או־קיי

שלך!ו הטלפוני□ בפנקס ושמור/י קגזור/י
צלצל/י

וילאג׳״ ל׳יצייינה

03-491873
 סינית וארוחה
אלייך! יוצאת

1 
\

גז1פ זאפסויק

ע בכורה לנו " בקו ז י מ ת ב ״ ת־אבי  רמ
שת ובקופה המשרדים בכל כרטיסים מחוד

 5 מועדון
שה לתרבות חד

 תליאביב ,5 הס רח'
297263 מל׳

14.12.82 שני, יום
 ביו — הדרוזים

 א־שוף הרי
הגליל לביו

 (פעיקסית
למון) מלחמת
 עם ראיון
הדרוזי העתונאי
נאטדר סלמו

 מודעות קגדת
ם לגל ני תו העי

־ י ׳ ח ז ר ר ג ר ק יזנו נ

 ת.ד •שרות
מ תשלו ~ללא

■מכבדים
שדאי ברסיסיא

פרסו□

227117,0 !

 ששי ליל
 חצות 12 — 10

 השבוע וכל מוצ״ש
7.15 — 9.30

תו
סרגנב
לחייל

 טלפון שיחת
שבע... איש של

 !,וילאג׳׳ ״ציינה הלו,
חה על להודות רציתי  הארו

הביתה... לנו ששלחת□

רגיל... לא היה

לטבח... ג□ בשמי הודו

הבא... בשבוע נשתמע

להתראות!

שלך הטלפוני□ בפנקס ושמור/י יגזור/י
צלצל/י

ה יינ צ׳ וילאג״י ל״

03-491873
ת וארוחה  סיני
אלייך! יוצאת

1 
1

 שר המחיים תעריפון
15.11.82־0 החל

בשקל לסנה
 הוצאות מחיר
•ת׳׳ג.00*41 משלוח העיתון

 סגה לחיי
גיייול

900 1577 = 206 + 105 + 1266 בארץ 4 ן

1200 2042 = 266 + 510 + 1266

 חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

אירופה 4
1600 2870 = 374 + 1230 + 1266 מקסיקו קנדח, ארח״ב, 4

2200 3940 = 514 + 2160 + 1266

 קולומביה, ארגגסיגה, 4
 ירו, ברזיל, וניואלוז,

זילנד גיו אוססרליח,
1700 3013 = 393 + 1354 + 1266 חבס, סוגו, דרוס-איריקח, 4

1850 3400 = 443 + 1691 + 1266
קניה

יין סאיוון, י<םה, י

1700 3013 = 393 + 1354 + 1266
 סינגפור, קוגג, חוגג תאילנד, 4

סאיוון יין, קוריאה,


