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:והרשמה מפורטת לימודים תכנית מלאים, פרטים
לעתונאות הספר בית

תל־אביב, ,1 פריש דניאל רחוב אמריקה, ציוני בית
אחרי־הצהרים. 8 עד 5 הצהרים, לפני 1 עד 9 השעות בין יום כל

!!כיו־וו־נ
 עצירות בעיכול. הפרעות של סכנה קיימת מסוים בגי̂ל

 יאמר רופא כל נפיחות. והרגשת גזים להצטברות גורמת
| להזהר. עלין כי לך

 עלמוגח הטבעי. המשלשל עלמונה לרשותך עכשיו
 עודפים. ומנוזלים מזיקת מפסולת גופך את משחרר
 ונעימה טבעית בדרך המעיים פעולת את ממריץ עלמזנה

 ממשקלך. עלטונה גם ♦וריד משלשל כל וכמו
 1לך יעזור עלמונה יותר! טוב תרגישי ההבדל; כל

31וח0ח9ל*י. 4.80
הטבע■

אנשים
 להחליף

הירקן את
ה העתונות עורכי של העורכים ועדת

הביט שר עם פגישה ערכה בישראל יומית
ה היקשו פגישה באותה דיין. משה חון

 ה־ פעולות לגבי שאלות ושאלו עורכים
ש נראה הערביים. החבלנים של טירור

 עורכת את סיפקה לא דיין של תשובתו
ה דבר נ ר, ח מ  ״כן, ושאלה: שהוסיפה ז
 השיב דיין שלי!״ לירקן אגיד אני מה אבל

 • שלך!״ הירקן את ״תחליפי לאקונית: לה
ל רק לא עומדת אינה ראשונים זכות
 בתו לצאצאיו. גם אלא בן״גוריון דויד

גור בן־אליעזר, גאולה בן־גוריון, של
 היה צה״ל. של טירוניות מבסיס השבוע שה
 כן־אליעזר, אורית שבתה, לאחר זה

 גאולה לצה״ל. גוייסה ביג׳י, של נכדתו
 כך ולשם ממתקים לבת להביא החליטה
לשו כדי הטירוניות מחנה גדר אל התגנבה

שהבחינה רב״טית הגדר. דרך הבת עם חח

 הייתי ״לא השיב: הישיבה, אחרי רנץ,
זה.״ את אוסרת אינה ההלכה מסרב.

 להחזיק
הכיפה את

 מדוע האמיתית הסיבה התגלתה סוף־סוף
 העירום קטע את הישראלית הצנזורה קיצצה

 של מסרטו פרידלנד דליה השחקנית של
 גרי, לוי אסירי-החופש. זריצקי יונה

ומח סרטים לביקורת המועצה יושב־ראש
בירוש סטודנטים בפני השבוע הופיע זות,
 מדוע אותו שאל הסטודנטים אחד לים.

סצי נכללות בהם סרטים הצנזורה מאשרת
 בו תמים קטע ואילו נועזות, עירום נות

 השיב קוצץ? פרידלנד דליה של החזה נראה
 לא בכלל שלה ״החזה היסוס: ללא גרי לו

 למופת דיפלומטית התנהגות <• יפה!״
 בישראל, קנדה שגריר אשת השבוע הראתה

 הסעד, לשר סייעה כאשר רוג׳רם, ג׳ון
כשומר־מסו־ להיראות כורג, יוסף הד״ר

כורג׳ס ואשת־שגריר בורג שר
התחלקה הכיפה

 באיום: מהמקום גאולה את סילקה בכך
 לבת מאוד רע יהיה מפה תלכי לא ״אם

 ח״כ קרא ועת!״ גניבת ״זוהי • שלך!״
 המרכז אנשי על בדברו שופמן, יוסף

 והפועלים גח״ל, ברשימת שנבחרו החופשי
 ח״כ קרא מנדאט!״ ״גניבת נגדה. כעת

 האוז־ גדעון ח״כ סיכם סרדין. יוסף
ר  ההצבעות, באחת • מנועת.״ ״גניבת :נ
 בחר בשווה, שודר, כימעט הכנסת נחלקה בד,

 ח״כים, בשני נכון, יצחק הישיבה, יו״ר
 בח״כ בחר היסום אחרי הקולות. את שימנו

 רו• ושלמה ממע״י ארבלי שושנה
ץ  להתקרב שלא הקפיד לורנץ מאגו״י. רנ

 כי נבון גילה מכן לאחר # האשה. אל
לשו התפקיד את למסור חשב תחילה
 ח״כ כי חשש אך וללורנץ, אלוני למית
 אשה עם יחד לפעול יסרב המזוקן אגו״י
לו־ כך על כשנשאל אנטי־ותית. גם שהיא

 מועדון של השנתית במסיבה זה היה רת.
 מקומה הילטון. במלון שנערכה הוארייטי,

 בשעת השר. ליד נקבע אשת־ד,שגריר של
 מעל הכיפה פעם בכל החליקה הסעודה

 צלחת אל לצנוח ואיימה השר, של ראשו
 נחלצה רוג׳רם הגברת ר,ליפתן. או המרק

 אי־ ממנו מנעה השר, לעזרת פעם בכל
 תשומת־ שמשכה אחרת אורחת # נעימות.

 דיין־ יעל היתד, ערב באותו כללית לב
 משמירת קמה המאורע שלכבוד שיאון,

 הריונה בימי נמצאת כשהיא שלה, ההריון
 בפאריס, הנמצא בעלה, בהעדר האחרונים.

 הוא עליה. השמירה את יעל של אביה נטל
 המסיבה, תום עד להישאר לה התיר לא

 שפע למרות # לביתה. באמצע אותה לקח
 בלטה ערב באותו שהוצגו הפאר שמלות

 טלמור. תלמה האופנה כתבת דווקא
שהופיעה ההמון בכל היחידה היתד, היא

כאסקו ומיסייה ינוקא
מגיפה על פארודיה
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