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בויטמינים ועשיר מובחרים מירקות הוכן •
ולמבוגרים לילדים נח מקור ומזין, בריא •
דקות 20 תוך להגשה מוכן •

פרוטה 360 מחיר מנות, 4—5

האלה: המרק■□ 8 ג□ תנסי
 * (פרווה) אפונה מעושן כשר עם אסונה

■ בשר עם ביצים איטריות כשר ■ עיף ■ * 
פטריות — אספרגוס — עוף עם ביצים איטריות

לחול קודש בין המכריז

* לבית וקנין עזרא הסביר רחובות, ■
*  את להכות נוהג הוא מדוע המשפט ]

 מתרגז ״אני שבת: מדי בנותיו ואת אשתו
 אותן מכה אני אבל השבוע ימי בכל עליהן

עצבני•" ואני לעשן כשאסור בשבת, רק

★ ★ ★
החזק המין

*  כושים שמונה התנפלו קניה. סראוו, ך
 מחנה בקירבת לבנות חיילות ארבע על ^

 למחרת רק בבית־התולים התעוררו צבאי,
הח לובשות כי להם הוסבר שם בבוקר,
סקוטיים. חיילים אלא היו לא צאיות

★ ★ ★
העתונות חופש

 עתון עורך הובא מקסיקו, טיחואנה, ך*
העירו בבית־הסוהר מאסרו את לרצות *2
 ביתי מפקד על־ידי מלכים בכבוד נתקבל ני,

 רי־ לערוך בא העתונאי כי שחשב הסוהר,
 ביקור־ לאחר לווה המקום, על פורטאז׳ה

 ה־ כשבקשתו בית־הסוהר, לשערי הנמוסין
 על טובות שיכתוב היא המפקד של יחידה

המוסד.
★ ★ ★

משפטי נימוק

*  ה־ להחלטת נאשם התנגד תל־אביב, ן
מש את לדחות צ׳רנובילסקי מקם שופט •2
 כל זד, .ביום כי בהסבירו באפריל, 1ל פטו

ישקרו!״ העדים

★ ★ ★
וצלילים אורות

 על המפקח קבע אנגליה, ■*אוקספורד,
 הסטודנט של הבאס כינור כי התעבורה .2

 שג׳סל לאחר רכב, לכלי הפך ג׳סל טובי
 הסטודנט את חייב קטנים, גלגלים על הרכיבו
 כשהוא בידו, דלוק פנס־כים להבא לשאת
 ברחובות שלו התחבורה כלי את דוחף

בלילה.

קנאות * * *

 ויל־ עבר אנגליה, פטראפורדשייר, ^
 פרות 40 רעו שבו שדה דרך בלאק יאם ,2

 הפר, על־ידי דם זוב עד הותקף אחד, ופר
ה של להתערבותן הודות רק ממוות ניצל

• הפר. את שהבריחו פרות,

★ ★ ★
אחת רגל על פלבלה

■  שמע רצון שסעדיה לאחר ראש־העין, ף
 של הלוואה עבור רבית לשלם עליו כי *4

גר מתוך הוציא נעליו, את חלץ ל״י, 150
 לפרעון במזומן, ל״י 1500 של סכום ביו

החוב.
★ ★ ★

הדיסקרטי המוצא

 המשפטים משרד הגיש ■*שטוקהולם,
 לפנות יחדלו לפיה הצעודתוק, השוודי ■2

 במלה וישתמשו עלמה בתואר לרווקות
 כדי יחד, גם ורווקות נשואות לגבי מרה
נשו שאינן אמהות במבוכה להעמיד שלא
אות.

★ ★ ★
שקוף עניין

*  מדע־ משלחת עסקה יוזן, סאלוניקי, ■
ני של המוזרה התעלומה בפיענוח נים *1

 התושבים, אחד של חלונותיו זגוגיות פוץ
 חזק, משטרה משמר של נוכחותו למרות
 על־ לה שניתן ממענק הוצאותיה את כיסתה

לזכוכית. בית־חרושת ידי

מלוח שק★ ★ ★

ת, פ צ  למח־ פעמים עשר שפרץ לאחר ^
 וגנב עובדות אמהות גן של המזון סן ■2

 עבריין נער גילה סוכר, של כמויות מתוכו
 מלח, של שק במחסן הונח 11ה־ בפעם כי

לסוכר. כה עד מיועד שהיה במקום
★ ★ ★

לסיביר הגליה

 שניסו שעה צעירים שני נתפסו אילת, ך■
מ ניצלו משקאות, חנות לתוך לפרוץ *2

 לעלות שהבטיחו לאחר רק החושבים נקמת
 לשוב ולא לתל־אביב הראשון המטוס על

הדרום. לעיר יותר

קצרים גלים
מונופול

ה מנהל בידי חתום חריף, מכתב
שפי ישעיהו ד״ר ישראל קול של תוכניות

 נמרצת דרישה ובו צה״ל גלי אל הגיע רא,
 תיאטרון. ענייני על שידור מכל להימנע
 מתוך קטע שידרו צה׳ל גלי למכתב: הסיבה
בגי דואן דון הקאמרי, התיאטרון הצגת
 (בעיני המקודש במונופול בכך ופגעו הינום

 בימות התוכנית של ברעם) בלה העורכת
 האיסור בתכלית אוסרת ברעם הגברת ובדים.

 מחוץ תיאטרון להצגות הנוגע שידור כל
 אותי על . . . ישראל בקול היא לתוכניתה

 של הבידור תוכנית להתחסל עומדת רקע
 כמה מזה ששודרה בניחותא, אוהד, מיכאל

התוכ שעורך לאחר ו׳. יום בכל חודשים
 להן שיש תוכניות מספר פעמים שידר נית
 התעוררו התיאטרון, עולם עם כלשהו מגע

 ברעם, הגברת לבין בינו חריפים סיכסוכים
ה את מפסיק הוא כי להודיע לו שגרמו
 . . במרחב־מחייה ממחסור כתוצאה תוכנית
 קול של הקבועים מהעובדים שניים

 לדעת שנוכחו אחרי להתפטר, עומדים ישראל
 שירות של הקבועות במסגרות יצליחו, לא כי

ה מעבודתם. סיפוק לכלל להגיע השידור,
 בן־ ופלטיאל עברון רם הקריינים הם שניים
 צה׳׳ל, בגלי לעבודה יעבור עברון לייש.
הקאמ לתיאטרון נתקבל בן־לייש ואילו

. רי . הבי תוכנית המזלג, קצה על .
 הופסקה שמעוני, יצחק של החודשית דור
 הקרובים. בחודשים תשודר ולא שעה לפי

 דרך לה למצוא לנסות החליטו עורכיה
 הנאכל הגדול התקציב את שתצדיק חדשה,

כליל. לבטלה או על־ידה,

תדריך
 הבא, השבוע שידורי מתון זו, תוכנית

אפשריים. שינויים מעניינת. להיות עשוייה
 ד׳; (יום אחת כסירה שלושה •
 מתוך קטעים ישודרו — ישראל) קול ;9.30

 בירושלים, בבית־הילל שהוקלטה התוכנית
 שלום צפרוני, גבריאל השתתפו בה ואשר

 אמנון אלמוג, שמואל עדה־בן־נחום, רוזנפלד,
 ושושנה הצוות, כחברי אלמגור ודן אחי־נעמי

מוסיקאל כאורחים וזילנסקי ומשה דמארי
 בחברו התוכנית את פתח ווילנסקי יים•

 שיהיה מה רדיו לתוכניות חדשים אותות
 מנוחה ליל הערב, מגישים לאנו כאות יהיה,
 זה הופ הופ לספרות, לעתים כאות ,יןאייר
 זאת ובכל בתלמוד לשיעור — שמח נורא

 השידור לתחנת חדש כאות משהו בה יש
מוסי בשיעור לשאלות ענה הצוות כולה.
 רוזנפלד: מבס?״ עמוק יותר (״מה קאלי

 רועדים?״ הכינור מיתרי ״למה ״דוש.״
 ״הם אחי־נעמי: הציבור.״ ״מאימת בן־נחום:
 האהוב הכלי ״מהו מילדי־פלא.״ מפחדים
 יכול לא איש ״הפסנתר. אחי־נעמי: עליך?״
 את אתי הבאתי במקרה במסיבה: לטעון
היש במוסיקה המיוחד ״מה שלי.״ הכלי

 מסטרא־ מושפעת ״היא רוזנפלד: ראלית?״
 פטרושקה.״^ בנוסח עשוייה כולה — ווינסקי

 ממציאים אודות שאלות של בסידרה נחקר
 אלמוג: הראשון?״ השאלון את המציא (״מי

 לפני של לשאלות והשיב רוזן.״) ״שמוליק
 ואחרי לפני הרופא אומר (״מה ואחרי

 מהי הטיפול: ״לפני רוזנפלד: הטיפול?״
 — בריא היה הטיפול: אחרי שלך? המחלה

.ושלם .  סידרה הצתת חיבר כן !״). כסף .
 בנוסחים האדומה הכיפה סיפור על מבוססת

 של סגנונו את מחקה כשרוזנפלד שונים,
 רפאל היא האדומה (הכיפה קישון אפריים
 ארבינקא, הם הסיפור גיבורי ושאר קישון,

 גמזו), חיים וד״ר אילקה הדודה שולטהייס,
 הזה, העולם סגנון את — אלמוג שמואל

 קינן, עמוס סגנון את — בן־נחום עדה
 המגיד, המליצי העיתון נוסח את — צפרתי

 מוסינזון יגאל של סגנונו את — אחי־נעמי
 ודן ואפילוג מערכות שלוש בת בטרגדיה
 של השביעי הטור סגנון את — אלמגור

 מצידה הוסיפה דמארי שושנה אלתרמן. נתן
 חדשות: בגירסאות הישנים משיריה כמה

 בקצב כלניות סתינג, בקצב בת־נסים מרים
 רול. אן רוק בקצב שן אודי ואודי מאמבו
 מקצוע, בעלי של יומנים גם חיבר הצוות

 (״כבר רוזנפלד מפי שר־האוצר של כיומנו
תל של יומנו לו״), שיקצצו התנגד כשנולד

!  מפי דיילת של יומנה אחי־נעמי, מפי "
 אלמוג מפי מורה של יומנה בן־נחום, עדה

 התוכנית צפרוני. מפי עיתונאי של ויומנו
 !זד־גדיא, אלמגור, דן של בשירו הסתיימה

 ומקל הגדי אחרי הרודף הכלב את המתאר
 הכלב את במקום הגדי את המכה האו״ם

 ושקט מרעה רק עיקש חצוף, (״חד־גדיא
דמארי. שושנה בפי מושר כשהוא ביקש״),

 זה לתא שיכנס הטייס של בטחונו
 למרומים, המטוס את להטים מנת על

— הקרקע על המקצוע באנשי תלוי
 חמשים, חשמלאים, מכונאים,

 ומכשי- אלקטרוניקה טכנאי
 תחזוקה על השוקדים — רנים
אי לאחר ורק המטוס, של נאותה
להמריא. הטייס רשאי שורם

לר יכולים 17—16 בגיל נערים
האח ממקצועות אחד לעצמם כוש
 הספר בבית התעופתית זקה

בחיפה. חיל-האויר של הטכני
הנמ למודיהם המסיימים נערים

 בית פנימית במסגרת כשנה, שכים
 שרותם בתקופת משרתים הספר,

 האויר חיל מבסיסי באחד בצ.ה.ל.
 התעופתי במקצוע ועוסקים
לעצמם. שרכשו

 הספר לבית הקפלה תנאי פדפר פרסים
ג אצל לקפל 'אפעוך צי פארץ הגיוס לעופות פכל האויר חיל נ
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