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 המיותרים הקילוגרמים מאותם תפטרי
 גזרתך. ביפי ופוגמים אותן המטרידים

 הים, שפת לקראת האביב, לקראת — עתה
והאורירי, הקליל הלבוש לקראת

גזרתך את ״שפצי״
 מיותרים קילוגרמים אותם את הורידי
בחורף. לך שנוספו
 נאה. גזרה עם האביב את קבלוי

 המדעיות הדיאטות בידך תסייענה
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 במבחר כולסטרול, ללא צמחי שומן עם
עשיר; טעמים

 או חלב בוט + ״ביסקול״ של כריכים צמד
 מזינה, שלמה, ארוחה מהווים טבעי מיץ

 קלוריות. ודלת משביעה
 ק״ג /'\2 כדי ממשקלך יפחית ״ביסקול״

 בריאותן על וישמור סבל ללא לשבוע
וחיוניותן.
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 או חלב כוס + ״סלים״ של ביסקויטים 9
 ומזינה; שלמה ארוחה מהווים טבעי מיץ

 כדי ממשקלן תפחית ״סלים״ עם דיאטה
 בריאותן. על שמירה תון לשבוע אחד ק״ג

 דיאטות הינן ו״סלים״ ״ביסקול״
 הויטמינים את לגוף המספקות מדעיות

 מקצצות זאת ועם לו כדרוש והמינרלים
מחציתן. כדי הקלוריות בכמות
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 באריזה מעתה לואי. טעם וללא קלוריות
 טבליות. 1000ל־ ושימושית נאה פלסטית
ותח ב״סוכרזית״ משקאותין כל המתיקי

ובהנאה. בקלות ליום, קלוריות 200 כדי סכי

בע״מ ושות' עמירן
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במדינה
היסטוריה

בט■ של האחרגנה ההוזרמנגדו
 היה לא הטכס מוזרה. הלווייה זו היתר,

ומפ מוסדות נציגי בו נכחו ולא רשמי,
 בו המשתתפים מקהל גדול חלק אן לגות.

ועתונאים. אנשי־ציבור היו
 של החרישית לתפילתו האזין הקהל

 את מכן לאחר שפינה היהודי, החזן
 הוא גם צרפתי. קאתולי לכומר מקומו
העבר. מן ידידתו הנפטרת, לזכר התפלל
 וביט־ מתל־אביב הגבוהה החברה אנשי

 ליד יחדיו התקבצו הנגב, מרחבי ניקים
 לח״י, מפקד קנוט. בטי של הפתוח קברה

 שניזדסנו צרפתיים, ואזרחים ילין־מור, נתן
 בה ראו כולם בצוזתא. התאספו לישראל,

לוחמים. של לדור ציון סמל,
 נולדה בטי למחתרת. ממחתרת

 רוסיה אמה, פאריסאית. בוהמית למשפחה
 הרוסי הקומפוזיטור של בתו היתד, לבנה,

 צרפתי יהודי מנצח עם התחתנה סקריאבין,*
 של החורג אביה השני, בעלה לזרום. בשם
 דויד בשם רוסי יהודי משורר היה בטי,

קנוט.
אמה נתפסה 14 לגיל בטי כשהגיעה

 שר־ של הקודם משפחתו שם שהוא •
 מו־ ויאצ׳יסלאב לשעבר, הסובייטי החוץ

הקומפוזיטור. של אחיו בן לוטוב,

ובעדה קנוט בטי
מרתקים חיים

הקבי ליד צרפתי והומר ילין־מור
מוזרה הלוויה
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