
 ארטיק מוצרי כי ב״ארטיק״. טמון ההנאה סוד
הסוכר, טהרת על עשויים והם ומרעננים נפש משיבים
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ה ד סי ח ה
 היתד• אליהו שולמית של חייה אהבת

 למות מוכנה היתד, היא סינטרה. פרנק
 עברה היא אז אותה. איכזב הוא אבל למענו.
ריצ׳ארד. לקליף

 בחברת טלפוניסטית היא אליהו שולמית
 ובערבים, קשה עובדת היא ביום התיירות.

 בקליף מאוהבת היא ,שעות־ו־,עבודה לאחר
 רק איתו נפגשה היא בארץ ריצ׳ארד.

 להופעה כרטיסים השיגה כשהיא אחת, פעם
 איתו נפגשה היא מזה חוץ אבל שלו.
שלו. בסרט פעמים, שמונה עוד

 היא אחד יום והתעלפה. מכתה
 באמת, אותו אוהבת היא שאם החליטה

 קמה היא זה. את לו להוכיח צריכה היא
 הגיעה רק באנגליה. שלה לדודה ונסעה

 לה אמרו אותו. לבקר מיי הלכה ללונדון,
 שימסרו ביקשה היא אבל עסוק, שהוא

מישראל. אליו שבאה שולה, היא, שזאת לו
 איתר, הצטלם אליה, יצא והוא לו, אמרו

היא כך אחר והלך. בחורות, שתי עוד ועם

* ריצ׳ארד וקלי!? אליהו שולמית
איכזב פראנקי

ובכתה. התעלפה והתעלפה, בכתה
ל הולכת היתד, היא ערב־ערב, מאז,
חתי ממנו ומקבלת לו מחכה שלו, הופעה

רוצה שהיא לו אמרר, היא בסוף מה,
 קנתה היא למחרת שלו. הבית את לראות
 סיכת שלה מהבגד הורידה שוקולד, חפיסת
אותו. לבקר ונסעה בצלאל,

 הגיעה כשהיא קליף. של הכלבים
 שני כמו גדול בית ראתה היא לשם,

 התפלאה. לא היא אבל הל־אביב. קולנועי
בית. בסתם יגור לא שלד, שקליף בטח
אותה קיבלו הכלבים פנימה. נכנסה היא

 הסיכה את השאירה היא אז בהתלהבות.
והלכה. השוקולד, ואת

ושוקו צמיד עם שוב, באה היא למחרת
פעמים. חמש עוד לשם באה היא אחר־כן■ לד.

 אותו, ביקרה שהיא האחרונה בפעם
 אותו, לעזוב נאלצת היא לו אמרה היא

 היא אז לארץ. לחזור מוכרחה היא כי
לה. נשק והוא שלה, הלחי את לו נתנה

מאמין שלא מי זאת. כל אמת, זאת
קליף. את שישאל לה,
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19115 הוואי לימת
 שבת ומוצאי שבת ערב כל

מתקיימות
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הירקון גשר ליד
 ומגוונת עשירה תכנית
 ריקודים תזמורת בליווי
 מוקדמת מקומות הזמנת
511*4/444231 טל׳

הכונו... הכונו... |
§ 1965 היופי מלכות לנמוף ]

 גשר ליד הוואי גן בפונדק ייערך ומפואר, חגיגי נשף
 ״לאשה״, שבועון בחסות ,15.6.65 ג׳ ביום הירקון,

 והמועמדות סגניותיהן היופי, מלכות בהשתתפות
.1965 לשנת

ת י נ כ ת ב
ריקודים, תזמורת אופנה, תצוגת ידועים, אומנים
 החלה. מקומות הזמנת ושעשועים. הגרלות

 הכרסיסים. משרדי וביתר רוקוקו, במשרד בתל־אביב:
 בת־ים. חולון, נתניה, פתח־תקוה, גבעתיים, ברמת־גן,

58184/444231 טלפון שולחנות: הזמנת____________

 מיהרה בבני־ברק, לגויי". אור ס
 התושבים, אחד של לקריאתו בלילה המשטרה

 אורות ביתו ממרפסת רואה הוא כי שהודיע
 ידיעות מעביר מרגל כי חושד והוא איתות
 כי סריקה, לאחר גילתה, לאוייב, סודיות
 המהבהב הפירסומת משלט בוקעים האורות

צה־דה. בית־ו־,חרושת של
 נעצר בירושלים המשיח. ימות •
 להוציא כדי מסמכים, בזיוף החשוד צעיר

ל להגיע תיכנו בעזרתו אמריקאי, דרכון
ל כדי העתיקה, בירושלים המערבי כותל

דויד. לבית כמשיח שם התגלות

ת, הזמר: של הקדשה עם ♦  קליף ״בכנו
ריצ׳ארד.״
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