
מולדת
 ומנוחה השכלה זריקת לחו״ל. לשבוע נוסעת

 בלגיה, ימים שלושה לאף־אחד. הזיקה לא עור
 אפגוש אני בבלגיה והביתה. לונרון, ימים שלושה

 פיה את אראה בטח בלונרון ואבנר. שולה את
 בטלפון, כולם עם ריברתי כבר רם. עם ואבלה

 מה שאלתי גם זמן. קצת לי לשריין וביקשתי
 גרול רעב שיש הבנתי מהבקשות להם. להביא

ל רעב אבל אמיתי, רעב לא אולי באירופה.
מולרת. ;

— יש לטיסה איתי לוקחת שאני בתיק־היר אז
 קילו פיסטוקים, של אחר קילו חלבה, חבילות 2

 חבילות 4 זעתר, קופסת גרעיני־אבטיח, של אחר
 רפוקים, זיתים ק״ג חצי טחינה, צינצנת סחלב,

 נם־קפה קופסת מצומקים, שחורים זיתים ק״ג חצי
 שלא יורעת (אני ו.... ירדן יין בקבוקי 2 עלית,

 של פיתות הוכחות) לי יש אבל תאמינו,
אבולעפיה.

 חוזה עלי יוציאו לא שאנרסקז מקווה רק אני
הישראלי. החקלאי בייצוא תחרות בעוון

 בשרה־התעופה שאנשי־הבטחון מהפחה נ.ב.
 ולא פנימה ויסתכלו תיק־היר את לי יפתחו
 סיפרו את גם קניתי עיניהם, למראה יאמינו
 ושתי הלבנון ממורדות עוז עמוס של החדש

הרוראים. של חדשות קלטות

 צריכה לא נורמאלית ישראלית אשהבגלל הכל
 בירושלים גרה היא אם כן, אולי מעיל־פרווה. )

 מאוד נמוך דם לחץ לה יש ואם ברמת־הגולן, או
לפילהרמונית. מינוי או

 במעיל־פרווה להסתובב מצחיק די זה בינינו,
 נעים מספיק עדיין נובמבר כשבסוף בתל־אביב,

לים. ללכת כדי
 נוסעת שהיא קורה מה אבל. יש תמיד אבל.

 על רושם לעשות לה מתחשק ונורא לאירופה,
 על לדבר שלא שלה? במעיל־הפרווה האירופאים

דלקת־ריאות, לקבל לה מתחשק שלא זה .

וראומטיזם. הצטננות
 או שבוע בשביל מעיל־פרווה תיקנה היא אז נו,

 מעיל קונה זה מי לגמרי? השתגעה שבועיים?
בשנה? שבוע בשביל

מחברה. בהשאלה מעיל לוקחים הבעיה? מה אז
 לה נעים לא ואם לתת? רוצה לא החברה ואם

 קטן או מרי גדול החברה של המעיל ואם לבקש?
מכוער? הוא ואם מדי?

 כל על המצאתי. אני לא לעיל האמור כל את
 שבעלה, שחר, מרים בשם אחת גברת חשבה זה

 את לבעלה הסבירה מרים פרוון. הוא במיקרה,
 להיכנס המסרבת הישראלית, האשה בעיות

 שיכנעה היא מעיל. ולקנות גדולות להוצאות .
 שתוכל כדי מעילי־פרווה כמה לה שיתן אותו

 מעילים להשאלת מיוחדת מחלקה לפתוח
לחו״ל. נסיעה למטרות
 לשכור אשה כל יכולה מהיום, נולד. זה ככה

 או שקלים, 100 תמורת ז'קט או מעיל לעצמה -
 איתו לנסוע הפרווה), בסוג (תלוי יותר קצת ל

הביתה. ולחזור רושם לעשות לחו״ל,
בו. השתמשתי אני נהדר. רעיון  34 יהודה בן רח' אלסקה, פרוות שחר, מרים 5

תל־אביב. '

 למוצרי־ספורם סימור חברת של יחסי״הציבור
 האיטלקית החברה כי לכם להודיע ממני ביקשו

 ברחבי חנויות ב־ססז מוצריה את לשווק התחילה
הארץ.

ת עו סי פ1 נ י בהשפוה ורושם חום י1־
ערפל, אין גשם, אין אצלנו. העולם של השמש וכל נובמבר סוף — לנו יש נפלאה מדינה איוו

 הים שפת על יושבים השני. על אחד נובחים לא עצבניים, פחות — מחייכים כולם כפור. אין
 בלי קל שיזוף אפילו תופסים נתן. אייבי של ספינת־השלום על ומסתכלים ספגטי אוכלים בתל־אביב,
להתאמץ.

 חולה־רוח. להיות צריך לשבוע? הקרה לאירופה ולנסוע זה כל את לעזוב אז
 וגשם קור לי מסדרים אתם אם לכם ואבוי אוי להירפא. כדי לאירופה נוסעת ואני חולת־רוח, אני
הבא. בשבוע חוזרת כשאני

עזוה
לחגורה מתחת

 לי סיפרו לחופש, שיצאתי לפני חצי־יום ממש
 כדי חשוב מספיק חדש, קונדום היגיע שלארץ
 העניין את לדחות אפשר אם שאלתי עליו. לכתוב

 יכול ששבוע לי הסבירו אבל בשבוע־שבועיים,
גורלי. להיות
 למחלות אחריות מעצמי להסיר כרי

 הקונדום שתדעו. חשוב בלתי״רצויים, ולתינוקות
 אטם־ בעל היחידי הוא מנטור, מתוצרת החדש,

 מירבית. להצמרות בטיחות
עד הקונדום על מגינה נוספת כיסוי שיכבת

 נכון ימוש1/׳7 הוראות
נדום<ונטור:1ן7ב

 תוא דוס-סנטיו קונ ס יסד אס׳
 •נ׳ חיק־ס גא• נעל ■סעלו• סד 0011,7

 ריס׳נאד. למי ר<׳סי' את לריס׳ר •ט
 לפג• •נ* יה׳נח דא< ספץ 0 נסו
נו0<ינ0<שנל,ו<ח0ר.נא

 ס׳נוזיצייסה את קלף ל&ז־רעז. . 1
 את ורויוסי אחר נ׳ילסינל

 תנילס. הקצר! נעורה קונזום־מטוד
 לארא יש הקירחס חלנשח למי

 ור. דני 41<לוזי •נש כולו שרימן
לעזי •ע׳יר. אנססה •רט־ח

 של הפתוס קוגרס את הנס .3
 ■ ין0ו. של ור׳ז4ק על שר ר.ק#רים

עד׳ףמ׳ונבשלאקסר..
 .וידאשכלהס־)0ר.קונח את גולל .3

•חד. ייסתוא וג׳ס<׳יתקונוזס מנוסח

ת לסי .4  קונדוס־מטא־ את נעוזו
 למרא נו• אולנו ל5ל הפץ סג־ג

גמלןוסה. שאס־סת-הנטיחית

 ס־נוב יו׳ על הניסו׳ אח חסר .4
 נער־סח ורצזלקח• ושמאלה יח׳גר.

 את מרכך נם זה תהל׳ו ריחוצה
ס1ווין  נו׳

ם נ־תן יטחתחך עי  את וסניח י
מ׳ני  אל השלכת! למי הססו׳נ

 אל חנדכל תשיל׳את אי הפח
השימוש. ניח אסלח

מן את חמוא הסישנל • אוא :דזס-מנטזד קוו הסרת הקוזר!גצ את והסר י

 שי הסתות קצר.! אח תפס .4
ח אות• דקלף* הקממס עויוו  מעל נ

מיושלרגזץ

 כד׳ נזוז׳חח ר׳קזנחס את החיק .7
 אל 1א!ת השלו ״שפר לא שת<נו

 טסי״ס ונקיי! להגנה מתא׳ס מקים
 הקונייס הסרת ארור׳ יר״ן וחץ

 חדש נקוח־וס השתמש !השלכתו.
לרלמשנל

 דק קונדום זהו להסירה. יש ואחר־כן־ לשימזש,
 במעבדות קפדניים אטימה מיבדקי עבר במיוחד,

בארצות־הברית. הר־ציון בית־החולים
 הסופרפארם וברשת בבתי־מרקחת להשיג

שלוש בת לאריזת — שקלים 14.95 תמורת

★ ★ ★ 'יחידות
המ על עכשיו נמצאים חדשים מוצרים שני

המרקחת. בבתי דפים
 המיועד נוזלי, סבון ליגיניה, הוא הראשון

 בכך ייחודו האשה. בגוף האינטימיים לחלקים
 פיטריות, הורג הוא חיידקים, בפני מגן שהוא

 סביבה יוצר שהוא בכך טבעי כדיאודורנט ומשמש
 הזיעה את המפרקים לחיידקים בלתי״אפשרית

לריחות. וגורמים
 חברה(שמבינה לי סיפרה הזה הסיפור כל את
 שיום הוסיפה וגם ומחלות), בריאות בענייני היטב
 השתמשה והיא לשיער השמפו לה נגמר אחד

 ועדין רך הפך שלה שהשיער לה ונדמה בליניניה,
■ יותר.

 של אישור נושא מאיטליה, מיובא המוצר
שקלים. 12 ומחירו הבריאות, מישרה
 אפמול כמוסות — לנשים משהו ועוד

 חיוניות והן נר־הלילה, פרח משמן המיוצרות
וממצבי־רוח מכאבים שמובלות לנשים ביותר

 כמוסות, שמונה עד ארבע הווסת. בזמן דיכאוניים
 אחרת. נראים והחיים הווסת מועד לפני ימים 10

 בריטית, מתוצרת הם ל1אפנו כמוסות ניסתה. היא
 13.80 הוא כמוסות 50 בת אריזה של מחירה

 ואוהב בחודש, פעם צרות שיש למי שקלים.
לבלוע.

 ונעלי הילדים מגפי על ביותר המליצו הם
לילדים. הספורט

 נעלתי לא שלהם, הנעליים את ראיתי לא
 מה נוחות. או טובות הם אם מושג לי אין אותן,
 וכדי נהדר, צילום לי שלחו שהם זה יודעת שאני

 כל את צירפתי לקורא, ברור יהיה שהצילום
שווה? שהיה נכון היחצ״נים. של הסיפור

 עוף כבד
יין ס1כ עם

 אוכל אכל לא עוד גלה ענת את מכיר שלא מי
וחבל. כזה,

 2 כבדי־עזף, חצי־קילו — הדרושות הכמויות
 פטרוזיליה מים, כוס חצי קמח, כף שמן, כפות

 שיותר, כמה — כתוש שום קצוץ, שמיר קצוצה,
פלפל. מלח, חומץ, כפות 2

— עושים וכך
 אותם מטגנים או הגריל על הכבדים את שמים

 בסיר שמן כפות 2 שמים בינתיים שמן. בקצת
 כדי תוך ומערבבים הקמח כף את מוסיפים קטן,

 מערבבים. שוב המים. הוספת
 השום השמיר, הפטרוזיליה, החומץ, את מוסיפים

 שופכים כסיר שהתקבל הרוטב את והתבלינים.
המטוגנים. או הצלויים הכבדים על

 לחם וכמובן המנה, ליד יין כוס לשכוח לא
הרוטב. בשביל




