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 המוקדמות הבוקר בשעות
 ־־.ו לנו, שתמסור לכתובת.!!!*!

 בלבד שקל-.־״^* 8.280 תמורת
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עם שקל) ס**׳*! במקום
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החי
 גברו תהיה

ב!ו לה תן
 מעקב של בסיכומו התברר, צה״ל ^
 ולצוללנים לטייסים כי סטטיסטי, *■

יו כלל, בררו נולדים, בשירות־הקבע
בנים. מאשר בנות תר

★ ★ ★
ישראלית חורשה

 מבשלת־השי־ אנשי גילו נתניה ^
 הממוצע שהגרמני ששעה כר ^

 האנגלי לשנה; בירה ליטר 150 שותה
 הממוצע האמריקאי ;120 — הממוצע

 ליטר 21 ב־ הישראלי מסתפק ;110 —
לשנה. בירה

★ ★ ★
והלבנה הקפאה

 המישטרה עצרה בית־שמש ן*
 שבחיפוש אחר מקומי, סטודנט

מוס גנוב מכשיר־וידיאו נמצא בדירתו
 רדיו־ המקרר; של בתא־ההקפאה תר

 וחפיסת־ בארון־הכביסה גנוב טייפ
בחדר־המגורים. השולחן על — הרואין

★ ★ ★
מדי יותר אחד ערוץ

יש צהרון כתב גילה ניו־יורק ף*
 את השבוע, לשם שהגיע ראלי, *■

 בה האמריקאית, הטלוויזיה ערוצי שפע
 זמנית, בו־ רבות־עניין תוכניות מורצות

 לבסוף, בחר, מעושר־הברירה, נואש
 בעצמו, שהרכיב הרכב לפי בצפייה
 צפייה דקות 10 לערוץ; מערוץ בעוברו

 סרט — דקות 10 העוקץ; בסרט
 כדורסל; — דקות חמש פורנוגראפי;

 ולבסוף השמיני הנרי — דקות שתי
 ממישפטו חדשות דיווח של אחת דקה
טייס. השבועון נגר שרון אריאל של

★ ★ ★
למה יודעים הם

 רשתות־השי־ הודיעו תל־אביב ^
0  גדלה לאחרונה. כי, הגדולות, ווק 6

 אך ללא״כיסוי. החוזרים הצ׳קים כמות
 חוזרים, לצרכן שבהמשביר שעה

 וברשת ליום, צ׳קיס 60 עד 50 בממוצע,
 40 — הכחול) (הריבוע הקו־אופ

 עד 8 רק בשק״ם חוזרים ליום, צ׳קים
 מנהלי לדעת וזה, בלבד ליום צ׳קים 12

 שהם. לקוחותיו, טיב בגלל השק״ם,
 ושירות מישטרה צבא, אנשי בעיקר.

בתי־הסוהר.

2/\ו4 ־ו£1_£1ו/\ תלם זיוה
!6031163 10 1עח116 טסץ 10 1116 אתכם מזמינה

פולופ ג׳י של העור בגדי כל ★
ה הנחה 50$ 1985 קולקצי

ערב חולצות ★
חגורות של מורחב מבחר ★
ולערב ליום חליפות ★

 יובל, תמרה יעקובסון, רפי המעצבים:
רזיאלה

ביום תתקיים המכירה
12.1.85 שבת 11.1.85 שישי

10.00- 14.00 10.00-14.00
16.00- 19.00 16.00-19.00

 פיתוח, הרצליה 10 המלך דוד תלם, זיוה הכתובת:
052־72976 טלפון;

ה עיצוב: אל רזי

★ ★ ★
המוגזם הפדמ

 תג־ כי כלכלנים גילו תל־אביב ך•
0 המב החשמל, בחברת אי־העבודה 6

 לכל בדרגה אוטומטית העלאה טיחים
 כי לכך מביאים שנתיים. מדי עובד,

 כל כבר שמוצו אחר שנים, מספר מדי
 ררגות־על נקבעות הקיימות, הדרגות
 את להעלות לאפשר על־מנת נוספות,

 הבכירים, או הוותיקים, של דרגותיהם
 ביותר הגבוהה לדרגה הגיעו כבר אשר

עת. באותה הקיימת
★ ★ ★

מוסכמים סימנים
 עובדי־הנקיון גילו תל־אביב ך*
השיי לפי כי מקומי, במלון־פאר 06
 מי יודעים הם המלון באולמות רים

 השטיחים על כתמי־קרם בהם; התארח
 תצוגות־ — מסטיק גללי חתונות; —

עיון. ימי — קליפות־פיצוחים אופנה;
★ ★ ★
קבאב הבאה: בשנה

 כי אגף־האפסנאות, הודיע צדדל ^
 חדש תפריט נקבע 1985 מראשית

 השדה: ביחידות לארוחת״הצהריים
 ירקות מאודים; מקרונים גריסים; מרק

 תורכי סלט לחם; פירות; מבושלים;
מיזרחי. בנוסח מאודה ועוף

2 ה העולם4 2471 הז


