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 ת"טייס״ יו ר סיג ־'״י
 יותר נמכרות

 הסגריות יתר מכל
 סיבה ויש יחד, גם

לכך- טובה

 ״טיים״ סיגריתתמידבתמונה
טובה באמת

4מ- למעלה איכות סיגריות מייצרת דובק שנה 0

)8 ממעוד (המשך
 עובדה: רינהל׳ה. את להשמיץ סיבה זו

 אס העולמית, מלכת־היופי היא מור רינה
לא. או בכך תרצו

גיבעתיים קראום, דורית

קצוענות למ הידד
 את מחפשים תוכנית־הטלוויזיה בסוף
 המקצועי המתוק ריאיין )30.8.76( המטמון

 מזיקני אחד את כנר, דן הטלוויזיה, של
 השמיט ■שהתברר, כפי והלה, כפר־ברוך

 חם, על אותו תפס כנר מסיפורו. קטע
ה ״ובכן, המאזינים: בפני להלשין מיהר
 כל- ברכבת. להתחתן נאלץ ■שלפניכם איש
 השתררה כאן לבעול...״ מנת על זאת

לנסוע כדי לנצלה רציתי קצרה. דממה

 לצבוט — חלומי את ולהגשים לעפולה
ו הקדימני שהוא אלא — בלחי דני את

ב וכאן, אחת...״ בחורה ״לגאול תיקן:
 אחראי ונורא חכם במאי החזיר מפתיע,

לאולפן. השידור את
לש הספקנו כי עד זאת, עשה מהר כה
 יצחק של הצחוק פרץ של סופו את מוע

 הבעת את לראות וגם -שמעוני, )י/<(״צח
 תוך לרצינית ממשועשעת ההופכת פניו

 וגם שהוא המוכיח דבר — השניה עשירית
לש ויודעים מיקצוענים, כנר וגם הבמאי

 וכיאות כיאה רצינית אווירה על מור
 התוכניות שאר כמו רצינית, לתוכנית

הידד! בכללה. שלנו הטלוויזיה וכמו
תל־אביב נ., א.

הכלבה? איפה
 הבית, את יצאה ויווי היקרה כלבתי

 הגיעה שהיא בטוחה אני נעלמה. ומאז
 את תמצא לא שממנו ורחוק זר למקום
 גורים חמישה לכלבה הביתה. חזרה הדרך

 חוששת אני עדיין. לה הזקוקים קטנים,
 בכל שמפזרים הרעל בגלל לגורלה, מאד
 תימצא שהכלבה ומקווה בחיפה, מקום

 שיחזירנה חובב־כלבים מישהו על־ידי
העולם מקוראי שמישהו בטוחה אני אלי.

ויווי
מצא? מי

 מבקשת ואני בויווי, נתקל בוודאי הזה
 היא היכן או אותה ראו היכן לי להודיע
 (הכלבה שלה תמונה מצרפת אני נמצאת.
 שייקל כדי השחורים), הכתמים עם הלבנה

לזהותה.
חיפה ,4 כספי אדווה, נעמי

צודקת לעולס טעות

 ב־ אתמול לישראל הגיעה האניד.
ביקר.

 דרום על המשרת ניל, •קפטיין
 כי ציין ,1173 שנת מאז קי־ולינד,
 :לאם־ ונועד ידידותי, הוא הביקור

 אימו־ו סידרת אחר לבדח לצוות שר
 אימוני, במסגרת התיכון, בים נים
] . .... השישי. הצי:

 2.9.76 ״הארץ״,
חיפה רוזנפלד, צבי

לרחל הזה העולה10


