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יופי כדיילת
 ידועה, תמרוקים בחברת

 נאה הופעה הדורשת
 פשוט אני ורעננה,

סטילה. בלי יכולה לא

 המרקחת בתי בכל

 י1'3*׳
| מ.ע.מ.) (ללא ל״י 8.95

 מוכנה את אוהבת אשה כל כמו
בריאותו. למען הכל לעשות

 לשמור כדי עושה את מה אולם
 עישון על נזיפות מלבד עליו

דיאטה? על והערות
 את לשנות שקשה בודאי נוכחת
 הבטיח פעמים |כמה עולמו סדרי

לעשן?) ולהפסיק דיאטה על לשמור
 תזכי מרגרית לו תתני אם אבל

 על משולשת-הקפדה לתמורה
 וחיוך נאה גזרה על שמירה בריאותו,

לאחן. מאוזן רצון שביעות של
 בטעמה דומה שמרגרית כיוון זאת

 משמנים ורק אך עשויה אך לחמאה
 על מוחלט ויתור תוך צמחיים
החי|כולסטרול-זוכרת?!| מן שומנים

 פחות מכילה מרגרית לכל מעל
 המצויה הקלוריות מכמות 5090מ-

במרגרינה.
קצת לו מרחי הבאה בפעם ובכן 3

שיות מרגרית. לו הלחם-תני על בריאות בע־־מ מזון תע

■ז־

!הכל למרות

עמוד וטל הפירסום מחיר
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ת פעמים כמה סי ם להפטר ני קי הז׳ו  ולא מ

אחר הצלחת? טוי ל ם אנו שלנו חי לי ס ח ת מ  א
ם קי ם הז׳ו קי ר ח ה ת ו א ת ו קבל  תעודת מ
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 2 שבוע

 ״מוגרבי״

תל־אביב

9.30, 7.15, 4.30

!! מצחוק ־״תמותו התעלומה את שתפתרו עד
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 ניבן דויד
 גינש אלק
 שלרש פיער
 ווקר גגשי
ברגן אילין זמית  ברגן איליו שמית מגי

קוקו גיימש קפושה שרומן
 לנקסשר אלזה

וינווד #סתל

בלשים
לקינוח

 מור רוברט של שרשו
סיימון ניל של תשריש עפ׳י
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