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 חגגנו כרגיל, הגא". ל״העולם יום־הולדת חל השבוע
 העיתון. מערכת ממרתפי באחד ובצינעה בהסתר אותו

 ריקים בקבוקים וסגרנו פתחנו ואני, הוא התכנסנו
חוברות״זימה. מתוך תמונות להנאתנו וצילמנו

 הפעם, אחרים. של תמונות מפרסמים אנו השנה כל
 לא אחרים(שעדיין אחרים של תמונות לפרסם החלשנו
שלנו. ובמיוחד הופיעו)

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכס שרכים •21 מס־ גליון

 הפיגועים מיספר פחת הרעש מאז
ע רנו בנזבסיקו־סיטי בבתי־הקו

 ביט־ גבר מכך וכתוצאה בתי־הקולנוע, בשיתחי מכסיקו את שפקד הבינלאומי, גל-העזרה
 ידוש־ בחוצות המטיילים האזרחים, של הונם עש• למכסיקו עימו הביא רעש־האדמה, אחרי
לים. להתמקם שמיהרו מישראל, הג״א קציני רות

י/ יד

מישמרתו על הג״א איש משמאל: חשודים. תיקים של עיניים בשבע בדיקה מימין:

ת1־1ת1ב
גנובות

 נתפס ישראלי תייר
 בכיליו־ מבריח כשהוא

 מחומת־סין. אבנים תיו
■

תמ האווירית התעשיה
 ל־ מטוס־מודיעין כור

 ).14(אחד־ארבע
■
 בית* שנתן בפסק״דין

 קשנות לשביעות הדין
 תל־־אביב מצילי חוייבו
 מיד מעיצומיהם לחדול

 הרחצה. עונת סיום עם
■

 הובא ויליאמס ארל
 בנק־ישר־ על־ידי לארץ

 על חסימות ויבצע אל.
 הבנקים. מניות

■
ש רופא חשף צה״ל

 תעודות־עיתונאי סיפק
מ למשתמשים מזוייפות
 נחשף המיקרה מילואים.

 הפרשה, פירסום אחרי
 מהעיתונאי נמנע שבה

 להשתתף פדהצור ראובן
 בגלל בשרות-מילואים,

 עיתונאי. היותו
■

 לפרס, הודיע הליכוד
 את יקבל לא הוא שאם

 טאבה, בעניין עמדתם
 הרו־ את יטרפדו הם

 אותו ויאלצו טאציה
 ראש־ ולהיות להמשיך
ה בשנתיים גם ממשלה

 מה כל את ולאכול באות,
בישל. שהוא

■
ל חדשה תוכנית-רדיו

 בגלי-צה״ל: ישראל פועלי
 איסמא- סבאח-אל-חיר,

עיל.

 קורס נפתח
 עברית ללשון

לנזלחכי־פינכה
 תעסוקה מובתחת הקורס לבוגרי

הממשלתי בשירות

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ר; 1 המדו
; ;האסטרולוגי

★ ״ ★

★ כוכביא עשרה בעריכת *
צעירה* בחורה אני שאלה: *
* הרבה לי יש ואוהבת־חיים. *
* שיפור חל שבוע ולפני ידידים, *
שליוו והבוס הכלכלי במצבי *
* במישור גם אותי שיקדם הבטיח *
* אני הכספי במישור המיקצועי. *
* חופ־ במניות להשקיע מתכוננת *
* יבוא החודש סוף ולקראת שיות, *
* ראיתי שלא ידיד, לביקור אליי *
* מזמן. *
התיאור* פי על תשובה: *
 * מפת־ את שירטטנו שנתת, *
* כי להוריעך והרינו שלך, הלירה £
* בכ״ר ונולרת שלושים, בת את *
★ תשט״ו. תשרי *
 * הרוצים נוספים קוראים *
★ לאת לידתם תאריך את לדעת*
★ לשי מתבקשים הוריהם שמות *
★ אופיים של מפורט תיאור לוח *
★ של הראשי האסטרולוג אל *
★ מישרד-הפנים. *

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

 האח<ם מ<ע\וד<
 <צ?וופו ד<3ג<

נחדל אל<הם
 בנמל- ,הסבירו המישרדים

 נועדה נסיעתם כי התעופה,
 שאין משום לצורכי־עסקים,

 לנהל מסוגלים גינדי האחים
 ללא בחרל עסקיהם את

 המיש־ הנאמנים. מישרדיהם
 בתום מייד לארץ יחזרו רדים

 300ה־ יום־העצמאות חגיגות
 בבית־ ארצות״הברית. של

להו בקשה נידונה המישפט
 מהארץ צו־עיכוב־יציאה ציא
בגדה. החברה קרקעות נגד

 התקבל
התיר חוק

 זולו(הנחשב בשבט
 היהודית המסורת על־פי
ה אחד — זבולון לשבט

 התק- האבודים) שבטים
האו חוק־הנזיר, אמש בל
בנזי ומיסחר גידול סר

לצורכי־מאכל. רים

•שואל עם של חשבון־הננש

המערכת של קיץ באימון אנחנו,

המערכת גדר ליד ואני הוא

העבודה שולחן ליד והוא אני

סולר עוגת לך עשה
הדרושים: החומרים

לתעשיה מזוט טון 3
סולר ליטר 50

סוציאלי עובד ג
 שני של בשיעור והסולר, המזוט במחירי הדרמאתית הירידה בעיקנות

 וחפירות, הירקות מחירי על ההדוק הפיקוח ובעיקבות ויותר, אחוזים
סך מתונה עליה על שמר אשר  דלק ישראל עם המוני רכשו אחוז, 50 של נ

ונאים. הקרבים החג בימי ולאכול לבשל מתכוונים הם שאותו תעשייתי,
 סונול־פז, הידוע השף בשיתוף מיוחד, מתכון להציג שמח הבא העולם

ממוצעת. למישפחה משביעה ארוחה להכנת
 לפח״ שפוך דקות, 3 במשך במיקסר אותם ערבב החומרים, את קח
 שהבאת הפתיליה את הדלק כעת הקרונה. ללישנת״הרווחה וגש שמן,

 רצוי להתכבד. לו והצע שעימך העוגה על הסוציאלי לעוזר ספר במיוחד,
 יש ואילך זה מרגע שלם. כשותף שירגיש בדי גפרור, ממנו לבקש מאוד

 לבית־ אותן שיובילו לשוטרים להתנגד ולא בערך, דקות 5כ- לחכות
המעצר.

 עגבניה לקבל ותוכל לארוחת-ערב, בדיוק תגיע מזלך, לך שיחק אם
ועוגה. טריה

 הדלק, במחיר נוספת ירידה על נתבשר כאשר שבע, קורא הנא, בשבוע
אוקטן. 96 מדלק סלט להכין אין אותן נלמד


