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 של הבישול תחרות תוצאות
״ ה ט י ו ״

לת נשלחו מרשמים 10.000כ־
 שמחים אנו שלנו. הבשול חרות

יוד כבר רבות בית שעקרות
 מרקי בעזרת להכין איך עות

 ולשפר טעימים מאכלים ויטה
 מרשמים רבים. תבשילים של טעמם

 לא מדי יקרים או כשרים לא
 כל וכמעט היות בחשבון. נלקחו

וב בעת הגיעו הטובות ההצעות
 בית עקרות מכמה אחת עונה

ה עשרים את להגריל נאלצנו
ביניהן. הראשונים פרסים
 ל״י 250.— בסך ראשון פרם
 בור־ קרית שלזינגר, אמה קיבלה

.26/5 פבריגט כוב,
קיב ל״י 100.— בסך שני פרם

 ע״י חרב־לאת, טאוסיג, טרודה לה
חדרה.
 :חרסינה כלי מערכת 4ו־ 3 פרם
 גדי עין רח׳ חיפה, הולצר, גרטה

רמת־גן. וייס, אמי .4
 כלי מערכת ,10 עד 5מ־ פרסים
מר חיפה. בונויט, לילו חרסינה:

 מוש־ חנה השחר. אילת פורגם, ים
חי ליבל, ויקטוריה חיפה. קוביץ,

 נחמה ירושלים. זליגמן, פאולה פה.
עין־חרוד. קיבוץ ישראל, בן

 מערכת ,20 עד 11מ־ פרסים
 א. רמת־גן. וייס רות ירסינה: כלי

 חוה חדרה. נוה־עובד שכון גיבון,
 אר־ מתי פיתוח. הרצליה, קרבם,
 רמת ברגר, טובה תל־אביב. דיטי,

 וק־ מרדכי. כפר אורי, רוז השרון.
עלי בן־יהודה. רח׳ תל־אביב, סל,
 ציק, נירה תל־אביב. הרשקוביץ, זה

ירושלים. אנדרסון, מאם תל־אביב.
 כן וכמו אלה פרסים עשרים

 לזוכים ישלחו התנחומים פרסי כל
בדואר.

 ביותר הטובים המרשמים את
 היומיים. בעתונים בהמשכים נפרסם
 — ״ויטה למודעתנו לב שימו
הבית״. לעקרת שרות

 ויטה במרקי אתם גם השתמשו
 בשר, בוסטון, ויטה עוף הטובים:

 מעושן, בשר עם אפונה אפונה,
ופירות. ירקות אספרגוס׳ פטריות,

הזמר להקת
ת י ש ו כ ה
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עוזי את שאל
 שהוא הרבות מהמתנות איזו
 אותו שימחה לבר־מצווה קיבל

 רגשות את בלבו ועוררה ביותר
 ואיזו ביותר המרובים התודה
 הפופולריות על שמרה מתנה
 רבות, שנים במשך שלה

מצלמה היתה שזו ותשמע

אנשים
ומשמיעי□ מאזיני□

ב הש.א. ראש ק ע הן י  במסע החל כ
 ד,ש.א. פעולות להסברת אסיפות־תעמולה

 ,מפא״ מטעם שנערכה הראשונה, באסיפה
 את כמעט כהן הקדיש בקרית־אוגו, השבת

 הזה, העולם האשמות עם לויכוח נאומו כל
אי שהש.א. הקיימות, לעובדות בניגוד מען,

. הפרט עניני אל חודר נו  נודע השבוע . .
 להאזין לממשלה שהציע כהן, יעקב כי גם

בדי מכשירי־האזנה ולטמון טלפון לשיחות
 על האחראי בשעתו היה גישונזים, רות

 סולק הוא החושך. במנגנון מהלקת־ההאזנה
 האזנה מכשיר שהתגלה אחרי זה מתפקידו
ר של במשרדו אי רי ס ע  הרפת־ על . . . י

ב סיפר אמריקה בדרום קרת ק ע , י ן תי פ  רי
היש הפרלמנטרית במשלחת מפ״ם ח״כ

 קבלת־ את הלטינית. אמריקה לארצות ראלית
 קיבלה ריפתין, לדברי ביותר, היפה הפנים

 לחזות אותה הזמינו שם בברזיל, המשלחת
 אחד שם סוסים. ובמירוץ כדורגל בתחרות
 היה מירוץ באותו הפיבוריטים הסוסים
למו המשלחת הוזמנה המירוץ אחרי כנסת.
ה יהודי להפתעת הסוסים, מירוצי עדון

 אסורה שנים מאות שמזה הסתבר מקום.
. זה למועדון ליהודים הכניסה .  כאשר .
 באור־ ריפורמי בבית־כנסת המשלחת ביקרה

 ישראל אגודת פועלי ח״כ סירב גאוי,
ן מי י נ ץ ב נ  ויעקב בבית־הכנסת, לבקר מי

המש בשם לתורה לעלות נאלץ ריפתין
 בכנסת התקציב על הוויכוח בעת . . . לחת
ל לוי האוצר שר אמר כו ש במ ״אין : א
 קילוחים רק יש ביזבוזים, של זרמים דינה

 המזרחי הפועל ח״ם לעומתו קרא קטנים.״
ל א כ י מי נ  קילוח היא המוסררה ״גם :חז

 פורש . . . ריח״ מפיצה היא זאת ובכל דק,
ר מפא״י עז לי ה א כנ ב השבוע גילה לי
 אליהו לרב שישי דור הוא כי פרטית, שיחה

המת מראשי שהיד, מוילנה, הגאון לנדאו,
 שמכאן ״כנראה בחיוך: לבנה הוסיף נגדים.

. . שבי״ ההתנגדות כוח את שאבתי ב .
ה על אמריקה ציוני בבית שנערך ויכוח
 דמוקרטי, הוא בישראל המשטר האם נושא:

א מפא״י ח״כ אמר ב קי ן ע רי כ ״מפ :גו
 אינה באופוזיציה, להיות יודעת שאינה לגה

 אחד לעברו קרא בשלטון.״ להיות יודעת
באופוזיצ היתה מפא״י ״מתי הצופים:

 נאומו בהמשך גוברין כשאמר . . . יה?״
ה עם להתאחד מאוד רוצה היה שהוא ש  מ
ם ר ן חירות ח״כ קרא ממפ״ם, א חנ ו  י

ר ד א אותו.״ לבלוע רוצה ״אתה לעברו: כ

★ ★ ★

ומזכרות מזכירות
 התיאטרון במועדון שנערכה במסיבה

 ויוליה, רמזיאו של הבכורה הצגת אחרי
ם פתח ה ר כ קי א ס נ לו  אל דבריו את ש

 ו־ שחורות חליפות לובשי המלא האולם
 יותר כיוון . . . ״חברים...״ עניבות־פרפר:

ה במאי מסיבה באותה המועדון לאווירת
ף ורומיאו הצגה ס א, (״פפו״) יו לו ש מי
ל כשעבר הנוכחים. באוזני אנגלית דיבר
 התפאורה כי מילוא הסביר עברית, דבר

ה ״כשעולה סמלית: היא ויוליד, ברומיאו
 עולה הירח, ולכשעולה הפחדים עולים שחר

 הפעם לו היתר, שזו שלונסקי, התקווה.״
 שיסע התיאטרון, במועדון להופיע הראשונה

כשעולה אחרת: זה ״עכשיו דבריו: את

מ לב תשומת . . . הפחדים״ עולים הירח,
 מנהל קבוע, אורח במועדון עורר יוחדת
ן ר,בטחון משרד עו מ  אף- שהופיע פרס, ש

 פרפר. ועניבת שחורה ערב בחליפת הוא
 ניסה ,מרביעית־ד,מועדון הדרן הקהל כשתבע

 לא ״אנחנו באומרו: להשתמט מאנשיה אחד
 הוא פרס. שמעון את יותר להרגיז רוצים
 ותשע ארבעים כבר שלנו התוכנית את שמע
 ביותר העוקצנית הביקורת את . . . פעם״

 לטובה, זו נם שמיר משה של מחזהו על
 התיאטרון מבקר השבוע כתב באהל, המוצג

ם הארץ של י מזו, חי  הרשימה על שחתם ג
 בלשון גמזו כתב לטובה״. זו ״גם בשם
 התפקיד לקראת דרוך ״כולו נהור: סגי

 לישראל מחזות לספק — העילאי הלאומי
 בשרשרת שמיר משד, ממשיך — השניה
 אריסטופנס, שאף הדרמתיות המופת יצירות
 . . . ברמתן״ מתקנאים היו וגוגול מוליאר
 משה בין לאחרונה התפתחה חזקה ידידות
ר שמיר אי מ ל, ל א סג  ועדת יושב־ראש ויי

 לנסוע לשמיר הציע וייסגאל העשור. חגיגות
 ולארצות־ לאנגליה ויצמא! יד בשליחות

 משמיציו לכל ניצחת תשובה . . . הברית
שי את יפתח כאשר השבוע, וייסגאל יתן

 קצר, פתיחה בנאום העשור חגיגות דורי
הק בעת עברי. ובמבטא מהוקצעת בעברית

 אחת הברה וייסגאל השמיע הנאום לטת
 . . . מחדש נעשתה וההקלטה אידי, במבטא

ל רדיו, שידור בעת אירעה אחרת תקלה
 קולק. תדי הממשלה ראש משרד מנהל

 אמר העשור שנת על משודר בסימפוזיון
ב המבקרים ״תיירים השאר: בין קולק,

 כאן מזכירות.״ עמם לקחת נוהגים ישראל
 שלום העתונאי התכנית מנחה התערב

 מתכוון ״אחד, לתדי: שהעיר רוזנפלד,
 אבל נכון, ״נכון קולק: השיב למזכרות.״

 נוסף שורן . . . טוב״ דבר זה מזכירה גם
 שרת, משה מפא״י ח״כ השבוע היה

ביום פעילותו על וכוונות פרק שסיפר

 ישראל. מדינת הקמת על האו״ם החליט
★ ★ ★

וחתיכות חתוכים
 (ביני טל שרה השבוע: של השמחה

 ,1956 לשנת ישראל של היופי מלכת שטוק^
 על לתחרות לארצות־!-,ברית נסיעתה שמאז

 הודיעה לארץ, חזרה לא תבל מים בחירת
 שיין, ריצ׳ארד לצ׳ארלם אימשיד, על

 צ׳אר־ . . . ארצות־הברית עשירי מגדולי אחד
 שיין, דוד היהודי של אחיו הוא שיין לס

 בעת טובים כך כל לא לפירסומים שזכה
 עוזרו כהן, וי ר אחר, יהודי עם יחד שהיה

 דוד מק״קארטי. ׳ו ג הסנטור של הראשי
 מספד שבועות לפני נשא עצמו שיין
גרו אחרי השבוע: של האכזבה . . . אשה
 ברג־ איננריד השוודית הכוכבת של שיה
 רד רוכרטו האיטלקי הסרטים מבאי מן

ני שזה מהרסתקת־אהבים כתוצאה סליני,
 השמועות נפוצו בהודו, שהותו בעת הל
 לאמרגן להינשא עומדת ברגמן הגברת כי

 הגיעה השבוע שמידט. לארם השוודי
ל גם עומדת היא לשם ללונדון, אינגריד
 את תוקף בכל הכחישה ילדיה, את העביר
 רו- רוברטו הקרוב. בעתיד להינשא כוונתה
 עוזב הוא כי זאת לעומת הודיע סליני

 שם להודו, ומהגר איטליה את לצמיתות
ה הריונה בחדשי ההודית מאהבתו נמצאת

 ברגמן אינגריד גם הרתה כזכור אחרונים.
. עמו נשואיד. לפני לרוסליני . כו .

המו אופיר, שי הישראלי הפנטומימה כב
 הניו־יורקי, סברה במועדון חדשים מזר, פיע

ב לאחרונה ושזכה פולד, ליאו בהנהלת
ל כנראה יהפוך בטלביזיה, עצומה הצלחה

 מבחני עובר הוא אלה בימים סרטים. כוכב
. בד .  כבר שהתרגלו ורוואל, נסית יושבי .

 מפתיעים למאורעות האחרונים בשבועות
המאו הלילה בשעות בתחומם המתרחשים

 כשצעקה מכסאותיהם אפילו זזו לא חרות,
 חצות אחרי אחת בשעה נשמעה היסטרית

 יש אותו. ״תפשו השבוע: ראשון יום בליל
 מחזה התגלה הצופים לעיני אקדח!״ לו

 פרקש, מילושקה״) (״הקוסם מילו מעניך:
 עומד צעיר כשבחור המדרכה על שרוע

 במשטרה בנעלו. בעיטות בו מנחית מעליו,
 כשהוא סיפורו, את מילושקה הקוסם סיפר

 שהתנפחה הימנית עינו על ידו את מחזיק
ב שהכרתי חברה סוזי, עם ״הלכתי מאד:
 שהרביץ זה שלה, חבר שהיד, מי נוגה. קפה
 שיהרוג איים אושרוב, ירמיהו בי,

 בי שיזרוק איים לביתי, בא הוא אותי.
ל אתו ללכת ממני ביקש הוא רימון־יד.

 התנפל רוואל, ליד בדרך, והסכמתי. משטרה
 לעין.״ ישר כסא־ברזל בי וזרק פתאום עלי

 ״אני הספור: את הכחיש לא ,21 אושרוב,
ל הבטיח לחתיכות,״ בסכין אותו אחתוך

 אני אחד. סתם לא ״אני מסביב. שוטרים
 לי יש אני טובה. התנהגות לי יש פושע.
אח אני וסכינים. גניבה פריצה, על תיקים

מ אחד כל בילה הלילה את אותו.״ תוך
 ב־ וירמיהו בחדנזה הקוסם לחוד: השניים
 רבינוביץ יעקב הרב . . . בלא-יפו

 והשתקע מארצות־הברית לאחרונה שעלה
 נמנים חסידיו צאצאי בין כי גילה ברמת־גן,

ל הרמטכ״ל של אביו א מו  של ובנו דיין ש
 על הממונה הוא רבינוכיץ, פנחס הרב,
וייצמן. במכון האלקטרוני המוח

השבוע פסוון•
כ 9 ״ ב ח ״ סף צ  1 האם הנושא על אמריקה ציוני בבית בויכוח סרלין, יו

 ! האזרח, מפני פוחד השלטון שבו משטר זה ״דמוקרטיה דמוקרטי: בישראל המשטר |
השלטון.״ מפני האזרח ולא !
■ עם בשיחה סחר, יחזקאל ישראל משטרת של הכללי המפקח $ !

! השני שוקן. גרשום הארץ עורך הוא הראשון שונאים. שלושה לי ״יש עתונאי:
! העתונאים.״ שאר כל הם והשלישי אבנרי אורי הוא •
: על בתגובה גולדמן, נחום הד״ר הציונית ההסתדרות נשיא • ;

 1 טלפוניות שיחות לצמצם בצוותו יוסף, דב הד״ר הסוכנות גזבר שהנהיג הצנע משטר
סוכנות.״ איננה הסוכנות טלפונים ובלי מברקים ״בלי מברקים: והוצאות

י ״שר בכנסת: התקציב הצעת על בויכוח קרגמן, ישראל מפא״י ח״ב 9 !
 י מפני זאת, להכחיש אי־אפשר במיסים. להקלות הבטחותיו כל את מקיים האוצר <

הבאה.״ בשנה המגן ביד,ב שיחולו השינויים על הודיע שהוא
| התקציב: הצעת על הויכוח בעת בקריאת־ביניים אשכול, לוי האוצר שר • ■
 קדוש.״ דבר שום בה יהיה לא אם מאוד רעה מדינה תהיה ישראל ״מדינת !
; לתלמידי בשיעור קורצוויל, ברוד והמחנך הספרותי המסקר • ;
 ! שני יש שמיר ״למשה שמיר: משה של יצירתו על בחיפה, הריאלי בית־הספר !
מהעליון.״ אינטלקטואלי יותר התחתון ישבנים. |
| הוא קפיטליסטי ״משטר שמה: בעילום הרוצה במק״י, ידועה אישיות 9 \
 | ההיפך.״ קורה כאשר זה קומוניסטי משטר אחר. אדם בשביל עובד אדם כאשר |

| הוא ״זקן ״זקן״: המושג את בהגדירו שלונסקי, אברהם המיצורר 9
ן שנים.״ בחמש ממני הקשיש אדם כל
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