
במדינה
תר־אביב

בגרוש נוסטלגיה
 רוצה מרק? רוצח

״אליאנס״ בוגרי ? תקליט
 את מספקים

ירמיהו כרחוב הכל
 שחקים, מרקיעים התקליטים כשמחירי

 חידוש נוצר נפש, לכל עוד שווים ואינם
 סיפריית־החלפה :בתל־אביב ירמיהו ברחוב

 ברור לא נוסטאלגיה. ששמה תקליטים, של
 ימים אותם שום על היא הנוסטאלגיה אם

 על או סביר, היה התקליט מחיר שבהם
 להחליף תחת שבהם, ימים אותם שום

ספרים. מחליפים עדייו היו תקליטים
 הסים־ רעיון הוגה ,25ה־ בן מגנט יוני

זו החדש מיפעלו כי טוען ובעליה, רייה
 החברים ברשימת וכי מרובה, בהצלחה כה

 תלמידי־גימנסיה נכבד חלק תופסים שלו
 מדמי- תקליטים קניית לממן בכוחם שאין
שלהם. הכיס

 הסיפרייה תשלום. ללא מודעות
 שתי בת מיניאטורית חנות בתוך שוכנת
מערכות ארבע הראשונה בקומה קומות.

מגנט תקליטים ספרו־
ממוות יצילו ומשקה צדקה

אל טיים־קסטות. ומערכת סטריאופוניות
 חוץ תוצרת הסוגים, מכל תקליטים פיים

ב המדפים. את מאכלסים הארץ, ותוצרת
 הקיר על לעשרות. סיפרי־כיס קטן, חדרון

 למכירה מוצעים ועליו לוח־מודעות
 פלוס סטריאופונית ומערכת כלי־נגינה,

לירות. 600 במחיר רדיו
 כחשמלאים, עצמם מציעים סטודנטים

 כ־ עצמן מציעות סטודנטיות וכר, נגרים
 יכול אחד כל ועוזרות־בית. בייבי־סיטר

ה בקומה תשלום. ללא מודעה לתלות
 על ואוזניות. הריצפה, על 'כריות שנייה
 מרחבי שבועוני-פופ עשרות נמוך, שולחן

למוסי להאזין לכאן לבוא אפשר העולם.
 וגם לבחור, תקליט באיזה ולהחליט קה

במשקה. להתכבד
 המגלה מודעה תלויה לוח־המודעות על

 הם אחת, לשנה במועדון, דמי־החבר כי
 חד־ מחיר־החלפה בילבד. לירות 25 בסך

 לירות, 2 ״עייפים״ תקליטים של פעמי
 ותוצרת־חוץ לירות, חמש תוצרת־הארץ

לירות. שבע
ה :זמני ״ניסיון :מזהירה נוספת מודעה

דעת לשיקול נתון משקאות עבור תשלום
ממוות!״ תציל צדקה זיכרו: אך כם,

אחרי- חמש מהשעה רק פתוח המקום
)34 בעמוד (המשך
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:מאוזן
 )7 ;היממה מחלקי )2 ;כבוד כיסא ).1

ב נשמה שאין )10 סגן; )9 עוד; נוסף,
 מופע, )15 ;בתוכך )13 ;אומלל )12 ; אפו

.עובד־אדמה )16 באנגלית;  בניינים; )17;
או; )21 סחוב!; )19 ברכס! יחידה )18  בו
 חבר־ )23 י״א); ד, (יחזקאל מיספד )22

 מתווי־ )28 ;בכנסת סיעה )25 ;ממשלה
 )32 בת־קול! )31 וצח; נקי )29 הנגינה;
 בני- אכלו אותו )34 ;ישראלית מקהלה
3;במידבר ישראל  :מובחר מיקראי אריג )5

 מין )41 מילת־זירוז! )39 יקרה; אבן .36
 להכנת חיוני )44 :וסוסים בכדור מישחק

באיטל דרך, )47 ;בנגב קיבוץ )45 ;הבגד
 בירת )51 ;גבבה )49 ;הפרה קול )48 ! קית

 אויב! של סופו )56 דריסה; )53 וויילס;
 מילת- )60 בו; מלאה האטמוספירה )57

 )63 פיתרון; לידי הגיעה )61 קריאה!
 ;מיגדל־תחמיץ )64 ;הלילה את מבלה

 )70 ;דמות )67 ;יום־טוב )66 ;בוסתן )65
 :המחתרות אחת )72 !(ר״ת) יאיר נרו
;מספיק )75  !מרנן )78 ;ונוח רך )76 !
 )83 בילבד; )81 אדון; )80 רך; ענף )79

 לא־ אמר )86 אשרה; )85 השוואים; אחד
ל מלמעלה בוא )88 !נישא )87 ;אמת
;תן )91 ;תבואה )90 !; מטה  קיבוץ )92 !
 חי )97 ;ספיד )96 ;פתי )95 ;בארץ גדול
לילי.

:מאונך
 נע )4 נהרות; דג )3 בדרום; קיבוץ )1

 דיברי- )6 ;הולנדית קידומת )5 ;ממקומו
 )12 גנטיקה; )11 משהו; )8 התרברבות:

 לאונייה גרם־מעלות )14 ;הדבורים תוצרת
 :ההורים מן )20 :לימוד )15 ;למטוס או
 קריאת־ )26 קץ; ללא רוח )24 מזל; )21

;מספיק )28 ;משתחווה )27 ;יגון ! 29( 
 ; גץ )32 ;גבוה מישור )30 ;מביגדי־הקודש

 )38 יפהפה: חרק )37 גדולה; תשוקה )33
 קריאת־צער; )40 זז; )39 בבקר; זכר
שמתפ )45 :בקפריסין עיר )43 ;קרס )42

 ביתי מכשיר )46 ארוכה: להעלות קידו
4;חיוני  ;כינוי )50 :לזיהוי מילת־שאלה )8

ב מעיתוני־הבוקר )52 סכין־קצבים; )51
 נהר )58 ראשוני; )55 יהיה; )54 ארץ;

 אביזר )62 :יפאני מטבע )59 ;באפריקה
 )68 :מדרגות־הקצונה )64 ;במכונית חיוני

 ;גדולה כמוף )69 ;שושנים בטעות קרויים
 האלוהות; מכינויי )71 מאונך! 39 כמו )70
 מאור )76 בקפריסין: עיר )74 קיים; )73

 בקצב )80 ;סבון )79 ;לא־טעים )77 ;קטן
 ;ברוסיה עיר )84 ;יחס־גומלין )82 ;מואץ

 שמו )93 חיצוניותו: )90 עוף־טרף: )89
 של סופו )94 דה־מופאסאן; של הפרטי

אור.

ת ש ק ש 2007 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 ד הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה,. ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 2005 ק

מיקצועי. רואה־שחורות •
ד אל־חלד, פלד ,.20 הר־דפנה ח

סביון
הברית. לפני הלוחות שני •

י ד פ ד, " ק  ,61 השופטים רח׳ כ
קריית־מוצקין

הנוף! את לצלם ותן חמור, זוז, •
 מפיררה, אליהו רח־ סודאי, ענת

תל־אביב דן, שיכון
 מרחרח מס־הכנסה פקיד זהירות, •

אחריך!
,23 שרשרת רוד מיזרחי, אלי

תל־אביב אפקה,
 העולם על מרכלות נזירות שתי •
הבא.

כן־עטי, שירי
,36 הנשיא יהודה־ רח׳

חל־אביב נווה־אביבים,

בדרייכ־אין השכוע
5.30 בשיטה
הסכנה״ ״לקראת

 7.15—9.30 בשעות
 ארצית בכורה

 ״תעלומת
המגע״ עדשות

0 0 0 9 0 0 0 0  0 ) 0 0 0 0 0 0

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
סי • הריון מכנ
ת • קו הריון טוני
ת • פו הריון חלי

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימץ נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב׳, קופה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות
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