קולנוע
כוכבים
ליו מיונם  14קילוגרם

הזדמנות לא רגילה ליהנות מאירופה
הצעירה.

טיולי קמפינג בחברת צעירים בכל רחבי העולם
בלווי מדריכים צעירים ומנוסים ,במסלולים
מגוונים ובאוירה חפשית ומשוחררת.

במחירים צעירים

פירוט ומחירים :
 3שבועות —  7-1ארצות אירופה —
— 2900.ל״י  95 +לי״ש
 25יום —  7-1ארצות אירופה —
  3100.ל״י  120 +לי״ש 4שבועות — באירופה וסקנדינביה —
— 3100.ל״י  115 +לי״ש
 6שבועות — ב 8-ארצות אירופה —
— 3200.ל״י  165 +לי״ש
 4שבועות — ספרד ,פורטוגל וצרפת —
— 3100.ל״י  110 +לי״ש
הצעה מיוחדת  :דיזנהויז מקיימת הקרנות של
סרטים צבעוניים )באורך  40דקות( המתארים
את הטיולים על כל פרטיהם וחוויותיהם.
אם ברצונך לראות את הטיול שלך,
לפני יציאתך ,מלא ושלח את
התלוש המצ״ב ותקבל
בדואר חוזר הזמנה
להקרנה,
חינם.

פרטים והרשמה במשרדי חברת דיזנהויז :
תל״אביב ,נחלת בנימין  ,57טל622585 ,622406 .
רמת־גן ,בנין בורסת היהלומים ,טל3 .־.266222
ואצל כל סוכני הנסיעות.

^

איכה צנחה קליאופטרד ,מזדועותיו הקי-
טריות של אנטוניום לידיו של משרת
פשוט ! 1
אינה זנחה ליז את ריצ׳רד ובתמורה
אספה תחת שמלתה סוכן של מכוניות־
משומשות ז !
הסוגדים לכוכבים ,שונאים אותם כש 
הם כבים .מי שהדביק מעל מיטתו את
הכוכב הזוהר ביותר של שנות השישים
וספר את חמישה נישואיה 30 ,אישפוזיה,
 10סרטיה המפוקפקים שבאו בזה־אחר־זה,
היה בטוח כי היא נפלה ולא תקום יותר.
אולם ,ראה זה פלא ,דווקא בחברת אותו
פירחח מאמסטרדם ,הנרי ויינברג שמו,
שעדיין חייב להתייצב פעם בחודש לפני
קצין־מיבחן בשל זיוף הקילומטראז׳ של
מכוניותיו המשומשות ,עולה הגברת טיי-
לור לחדשות ויורדת במישקל 14 :קילו
גרם פחות .והיא היום צנומה יותר משחיתה
מאז היותה בת .16
בגיל  ,43כשכולם חשבו שפירודה מבר-
טון יכבה את האש הפרטית שלה לנצח —
קפצה לה ליז לסופר-פרודוקציה הקולנועית
המפוארת ביותר מאז קליאופטרה :הצי
פור הכחולה — סרט מוסיקלי על־פי
אגדת-הילדים הידועה של מורים מטר-
לינק ,שגילגולו הקודם על הבד געשה
בשנת  ,1939בצורת סוכריה צנועה עם
שירלי טמפל.
ההפקה שנועדה להחזיר לליז את כית
רה ,נשענת על תקציב של  21מיליון
דולר ,על כתפיו של במאי-נשים מובהק,
ג׳ורג׳ קיוקור )כוכב נולד ,גביבןזי ה
נאווה( בן ה־ ,75דהוא מוסרט בלנינגרד
בשיתוף־פעולה רוסי־אמריקאי.
רק מים מזוקקים. .הגיע הזמן לע 
שות סרט על אושר .העולם כה אומלל,׳״
הצהירה ליז בהיכנסה לבית־המלון שלה
בלנינגרד ,כשם שקתרינה הגדולה הגיעה

לכבוד
דיזנהויז בע״מ ,נחלת בנימין  ,57תל-אביב.
אבקש לשלוח לי הזמנה ל הק ת ה ללא כל הת
חייבות מצדי.
שם ..... ........... ....... ........... ... ............... ..... ... :
כתובת ......... ... ....... ........... .......... ... —........ :

מבצע ההוזלות נמשך
רשימת המוצרים .אשר הוזלו ע״י יצרנים
ומשווקים בחודש זה ,מתפרסמת בעתונים היומיים.
אליזבט טיימר .חרזה
מהקיסר למשרת
ו****.

