
:ןונטיקייי־
 לשמש סוגדים □1־׳

ר אחרת. בדי
 זה היה ״קון־טיקי״. אגדת את אופפת קדומים געלומת

 שהיום במקום שחי עתיק גזע של ואליל מנהיג של צמו
לשמש. סגדו קון־טיקי של אנשיו פת. זוא

לש אנשים סוגדים היום
 את סופגים אחרת, בדרך מש

חו על נותנות־החיים קרניה
 על או שלנו התיכון הים פי

 כזו וסגידה אילת, חולות
 מצמיאה ״עבודה״ היא

מאד!

 אותך שירענן דבר אץ
 הקוק־ ״קונטיקי׳׳, כוס כמו
כמש הקיץ. של הצונן טייל

 קרח, בתוספת תמיד נקי, קה
 לימונדה עם ״קונטיקי״ —

 סודה ספרייט, כקרח, קרה
טוניק. מי או

 תערובת — ״קונטיקי״
 יחיד טעם בעלת אקסוטית

ומכי בהולנד מיוצרת במינו
טריים. פירות ומיצי ג׳ין לה

תוסס ״קונטיקי״
 ״קונטי־ קטנות כוסיות 2
 רום קטנות כוסיות 2 קי״;
 מיץ קטנה כוסית 1 לבן;

לימונדה. תפוזים;
 ה״קונטיקי״, את נער

 בכלי קרח עם והמיץ הרום
 קוקטילים, לעירבוב מיוחד

 וקרר מכסה בעל מיכל כל או
 בלי במהירות החומרים את

 סנןלתוך המשקה. את לדלל
 טרי קרח קוביות הוסף כוס,

עשה הטעם. לפי ולימונדה

 והושב תפוז בפרוסת חתך
לי על אותה כקי הכוס ש
משובב. שוט

קונטיקי
הקיץ של הצונן הקוקטייל

רוסי ״קונטיקי״
 ״קונטי־ קטנות כוסיות 2
 ;וודקה קטנה כוסית 1 קי״;

אייל. ג׳ינג׳ר
וה ה״קונטיקי״ את נער
 לתוך סנן קרח. עם וודקה

 קרח קוביות הוסף כוס,
 וק־ הטעם, לפי אייל וג׳ינג׳ר

 בגבעול הקוקטייל את שט
טרי. מנתה

 בע״מ, למסחר הסקוטית החברה בלעדי: ושיווק יבוא
03־622891/2 תל-אביב,טלפון 26 גרוזנברג רח׳

8£8^/1£ סזמי
מקוריות ומתנות אמנות לדברי גלריה

229452 טל. 192 יהודה בן רה' תל־אביב,
פינץ׳ תמי בהנהלת

 ומחפשים הכל כבר שראו אלה לכל
עוד... של טעם

איכות ייחוד מקוריות
תמי להתראות

ומבורכת טובה שנה

 והרמוניה לריפורמה חוג •
ובחברה באדם

ת היכרות • ם־ו למשכילי
ויעילה!) שיגרתית בלתי (בשיטה

 ומוסיקאי אינטלקטואל •
קודי כפרטנרית ועמים עם לרי

גיל!) (כל

טלפון!) (לא בכתב פרטים ת״א. ,92ו מת.ד. ב
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אובסקורה קמרה
צילום ללימודי המרכז

 לקבלת טלפן
הסבר חוברת

 למתחילים וערב אחה״צ בוקר, למורי 1
ב: ושנה א׳ שנה ולתלמידי

 גמישה. לימודים מערכת 1
 י ג׳ובת״א) שנה לתלמידי מיוחד מסלול

 בכיר חרצה פרקים, פיל בהדרכת
̂מק. ת ץ לצילום במחלקה זז

 ברישום, נוספים קורסים הלומדים, לכל 1
ועוד. האמנות תולדות ציוה

קבוצים. לחברי מיוחד הסדר 1
 9.10.1983׳הלימודים: שנת תחילת 1

 10.00-20.00 והרשמה פרטים
מוגבל המקומות מספר

 298191,298291,57 אלנבי ת״א,
אל בצל ,□  223573,233502 ,6 י־

״662773,13 הנביאים חיפה,

טובה בחברה צילום למד
ו ד ו י ו ו ו ו ו ו ז 1 1 1-1 ו ״ נ

ת כרצונך אם או היר  יפה ל
ם הי כבגד־

 מועד בעוד הרשמי
הגוף לחיטוב לקורס

 רעננה - גמישה - בריאה - ותהיי
וזקופה.

מובטחת. הרזיה
פלטשר לאה בית־ספר אישית: לפנית

ל אבן רו בי ב ,50 ג פון: תל״אבי 267682 טל

 237026 ת״א ,82 אולוזוווב 6 סטודיו

פאנק אבי בהנהלת
שרירים וחיזוק גופני כושר ★
גיזרה על שמירה ★
נכונה יציבה ★
גמישות ★

>5
<׳ *

>5

>5

ו די טו ס  ממוזגים אולמות — 6 ב
מוסמכים מורים

מתיחות אירובי, ג׳אז,
התעמלות סטפס, יוגה,

2401 הזה העולם76


