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 אין דפוק. לגזע שייכות שהנשים ידוע זה טוב,
 לא מתקרמות. לא אנחנו מעניינת, עבורה לנו

 הזמן כל בנו, מזלזלים כסף, מספיק לנו משלמים
 יושבות אנחנו שבנו. המיניות את רק מחפשים

 ומכונת- רעוע שולחן מאחורי ביום שעות שמונה
בזיעה. לחמנו את ומוציאות מחורבנת כתיבה

 ומבשלות ספונג׳ה עושות אנחנו אחריכן־
 מעריך לא אחד ואף כביסה, ותולות ומכבסות

 זמן לנו ואין אנשים לפגוש זמן לנו אין אותנו.
זוועה. הכל קפה. לשתות

 בבוקר, שעבר, שני שביום לי תסבירו איך אז
 בו שנפגשים מקום שהוא — רן מלון של בלובי

 אחד, שולחן ליד ישבו — לעסקים בדרך־כלל
 ליד חשובה. ויבואנית מפורסמת בעלת־חנות

 גדולה חברה של מנהלת־שיווק ישבו אחר שולחן
 שני ליד ומוצלחת. ותיקה יחסי־ציבור ואשת

 מהן אחת עיתונאיות. שתי ישבו שונים שולחנות
זמרת. ראיינה והשנייה פוליטית אישיות ראיינה
וכו בטלוויזיה מפיקה ישבו אחר שולחן ליד

 מהנדסת־בניין ישבה לידם וממש תסריטים, תבת
 מאוד מטופחות נראו כולן ולקוח. אדריכלית עם

מחו קרואסונים ואכלו קפה שתו וכולן וענייניות
ודבש. חמאה עם ממים

 הלובי, באותו גברים כמה גם שהיו נכון כן,
גברים. סתם בכלל. אותם מכיר מי אבל

החדשות והוי
דיאטה

 של הפורמאייקה לטעם כבר שהתרגל מי עבור
 — שינוי טיפ״טיפה רק ורוצה פריכיות־האורז

 בכל שומשום. עם פת־אורז עם לשוק חלמה יצאה
 שקלים 3.30 המחיר יפה, אריזה קלוריות. 36 פת

פריכיות. 20 של לקופסה
★ ★ ★

שחיה
 ברכה ראו גיבעת־חיים בקיבוץ נת מיפעלי

הקפואים למיצים הנוגע בכל בעמלם גדולה

 בשם חדש מוצר עם לשוק יצאו הם עכשיו שלהם.
 צבע בלא משמרים. חומרים בלא פיחת. נקטאר
 בארבעה מופץ הנקטאר חשוב. שזה למי — מאכל

 של במחיר ליטר, של באריזוודקרטון טעמים
 הנקטאר עם יחד אגב, מאוד. טעים שקלים. 3.10

 לקוקטיילים. חוברת־מתכונים עכשיו מקבלים
תבקשו.

★ ★ ★
נאשים

 מצופים שקדים — טיחלים של חדש סוג
— ציבעונית ובשיכבת־סוכר בשיכבת־שוקולד

מינראליים מים
ההנחה שצרח בריאנח

 רופאי־השיניים. ולטובת המתוק אוהבי לטובת
 3.93 ובמחיר הנליל זרד של בשקית גרם 125

שקלים.
 הנליל ורד של לטיסלים עלית של והתשובה

 בשוקולד־ מצופים ושקרים אגוזים !טיפים. היא
שקלים. 5.70ב־ גרם 150 חלב.

 נטיפים תאכלו אחד ערב — ילדים תריבו אל
טירולים. תאכלו שני ־בערב

 — פטופ1פ את הוציאה עלית — משהו ועוד
 גרם 50 של באריזה קרמל. מצופה וופ-קורן

אגורות. 70 במחיר

חדשים מימרחים
לברז... הלחם על לא

הפרוסה על
 בית־יצחק 778 של חדשים מימרחים שלושה

 שנהוג אגוזים(מה עם מימרח־קקאו לשוק. יצאו
 מימרח־ אגוזים) בתוספת מימרח־שוקולד לקרוא
 כמו הצינצנת. באותה וקקאו חלבה ומימרח חלבה

שווייץ. מתוצרת כאן היו היום שעד המימרחים
 300( מימרח כל יפות. בצינצנות משווק 778

 אומרים הילדים שקלים. 4.44 של במחיר גרם)
 יש שבו בבית, הפרטי ניסיוני לפי מעולה. שזה
 צינצנות שלוש מעמד מחזיקות ילדים, שני

הערב. עד כמעט מהבוקר

טלוויזיה
טובה מידה
 לחפש הזמן כל צריך שלא חושבת באמת אני
 את תמיד לראות צריך מדוע ולהשמיץ. פגמים

 אם המלאה? החצי את ולא הריקה הכוס חצי
 דבר בכל כמעט למצוא אפשר קצת, מתאמצים

 לשבח. שאפשר משהו נקודת״אור, טוב, משהו
ידידי. לפתח, אפשר אופטימיות

 להשמיץ? מדוע מ.א.ש.א. הסידרה למשל הנה
 אם הזמן כל לשאול מדוע נורא? שזה להגיד מדוע

 ותראו. קטן מאמץ תעשו קומדיה? או טראגדיה זו
חיוביים: דברים שלושה מצאתי אחת בדקה הנה,

ב ת ב מי
ב צו ע

 מקוראה. מיכתב קיבלתי אחדים חודשים לפני
מתעניין. חם, יפה, מיכתב

 הקוראה של מיספר־הטלפון את חיפשתי
 ועניתי המיכתב על לה הוריתי איתה. והתקשרתי

 שיחה היתה קצת. דיברנו ששאלה. שאלה על לה
 בקיבוצה אותה לבקר אותי הזמינה היא נעימה.

 בתל• אותי לבקר אותה הזמנתי אני אפיקים.
אביב.

 דרישות־שלום ממנה לקבל התחלתי אחר־כך
 חברות. כמעט דרישות־שלום. לה העברתי ואף
 לבקר אותה הזמנתי ודיברנו. שוב התקשרה היא

 היא שבהזדמנות אמרה והיא בתל־אביב אותי
גורביץ. לדרורה לה, חיכיתי זאת. תעשה

 ״אני אפיקים. מקיבוץ מיכתב קיבלתי היום
 חברת־קיבוץ לי כותבת גורכיץ,״ דרורה של חברה

 דברים. כמה דרורה על שתדעי ״רציתי אחרת.
 במילחמת־העולם נפל אביה אפיקים. בת היא

 לסחנה, קפצה היא 23 בגיל .5 בת היתה כשדרורה
מהכת משותקת היתה ומאז צווארה את שברה
 הראש, היו אצלה לעבוד שהמשיך מה ומטה. פיים
וההומור. הלב

 רוצה ואני כתיבתך את מאוד אהבה ״דרורה
 היא שלה. בשמחות חלק לך היה כי שתדעי

 שבועיים לפני אליה. כשהתקשרת מאוד התרגשה
 במותה. היתה 52 בת מדום־לב. דרורה נפטרה

שתדעי.״ רצית
 לבוא יכולה אינה שהיא דרורה לי סיפרה אילו

 לא היא אבל אליה. נוסעת הייתי אותי לבקר
 מרגישה אני זאת ובכל נפגשנו לא מעולם אמרה.

 מנסים ידיד וכשמאבדים ידידה. שאיבדתי היום
 השימחה בדקות היא שלי והנחמה נחמה למצוא

 שליט רינה לך תודה לה. גרמתי שכנראה
לי. שהודעת

הבריאות העיקר
 שצריך מה שכל היא, הבריאות עם הצרה
 לא־ או מוות, עד מעייף או הוא, בשבילה לעשות

 אני ככה איתי. להתווכח לא לחלוטין. טעים
 הבריאות אחרי רדפתי לא הזאת מהסיבה חושבת.
 שאינו בריא, משהו ימציא שמישהו וחיכיתי

 או קל־קר עשב, של טעם לו אין וגם מעייף
תרופה.

האח מוצר־הבריאות השתלמה. שלי האמונה
 משווק הוא בהחלט. לי מתאים עליו ששמעתי רון

 במעיינות־ שמקורם מינראליים מים בבקבוקים.
הונגריה. של הידועים המרפא

 המומחים, לדעת עוזרים, סלזזט ומי סירה מ׳
 כיס־מרה, כבד, עיכול, מבעיות שסובלים למי

 מכילים המים ויוד. חומרים חילוף כיב־קיבה,
 בריאים. דברים ועוד קרבונט הנתרן, סולפט
בחנויות־טבע. להשיג

 שמרה השלישי ועד הראשון מהפרק )1(
הרמה. אותה על הסידרה

 הריצפה, על נפל כהן, הזה, כשהשומר )2(
מצחיק. מאוד היה דווקא

 בסך־הכל. פרקים שלושה עוד שיש שמעתי )3(
יפה נראה והעולם מאמץ קצת רק רואים? אתם

יותר.
★ ★ ★

דיפלומטיה
 בחור ששון. משה השגריר את ראיתי הזמן בזה
 פתאום, לעצמי, חשבתי אבל סימפטי. דווקא

 האלה שהדיפלומטים כמה שלו, הדברים באמצע
 דברים רק לציבור להגיד להם מותר מיסכנים. הם

 זוכר ״אני למשל: כמו לגמרי, חשובים בלתי
להסתפר." הלכתי הצהריים אחרי היום שבאותו

 זה לספר. להם אסור כנראה, מעניינים, דברים
דיפלומטי. לא נחשב

★ ★ ★
בכוח רא

 תשדיר־השרות את ראיתי פעמים שש לפחות
 ביום־ לשמוח לי שמציע מישרד־ההסברה של

העצמאות.
 יודעים הרי כולם היקר! מישרד־ההסברה

 יודעים כולם במים. השוקת את למלא שאפשר
 גם וכולם לשוקת. הסוס את להביא שאפשר
לשתות. הסוס את להכריח אפשר שאי יודעים

 על כסף הרבה כל־כך להוציא לכם למה אז
 מוצאת אני אם הקרנתם. זמן ועל תשדירי־שרות

 אם אבל אשמח, אני ביום־העצמאות לשמוח סיבה
 אותי. ישמחו לא תשדירים אלף אז סיבה, לי אין
מצידכם? ילדותי קצת לא

' משונה, קצת מיבטא לי יהיה הבא בשבוע אם
 הבריאות. העיקר כמובן. באשמתי, לא זה

★ ★ ★

לסי־אדם לא
 במרכיבים מועשר בונזו הוא 2000 בזנזו

 כתוב, כך בעולם, היחידי גם והוא תזונתיים
 של טפילי־מעיים, ומרחיק תולעים הדוחה

שקלים. 10.70 במחיר ק״ג 3 כמובן. הכלבים
 הוציאו והם לכלבים דואגת חלסה חברת גם
 שיבולת־ מכיל דינר. דוגל׳ — חדש מזון לשוק

 מן חלבונים גרעיני־תירס, מיובשים, ירקות שועל,
וויטמי מינראלים של סוגים 25ב־ ומועשר החי
שקלים. 17.75 במחיר ק״ג 5 של שק נים.

 על מתים החתולים הפרטי, מניסיוני אגב,
 את תשאלו במים. קצת מורטב כשהוא דינר דוגל׳

שלי. החתולים
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