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כפוך רך כאויר קר •
רפואית בהמרצו־י •

nun

 הטעים המרק
 החורף לימי והמהמם

 בשלות מובחרות, מעגבניות
 בויטמי־ ועשיר מזין ואדומות.

 אהוב פיקנטי, קרם מרק נים•
 יכולה בעצמך את כולם. על

אותו לבשל
 תוף שלך במטבח

 דקות חמש
ר ש כ

חוש גם

פר׳ 280 מנות) 2־3(השקיק מחיר

 אריגי שר גרגר גזבזזר
אפ גרגברגגז גברים ־2 אפר
 בראון אאר רפאגא שר
 ־1מזר\ בחזרב בילר את

 פר־אביב(פר־ .43 בפפין
ה פן אריגים ).64005 פון
 רנפ־ ביפזר הפשובה פין
 האבשיפ. פכר הפורף. גה

 והוארה הארץ פהוארה
 בילר. את בראון אאר פוץ,

★
השגה: איש

 דה־גול שארל
השגה: פופר

 פאסטרנאק בורים
:השגה פרפ

 קוואי נהר על הגשר
:השגה אגפגגז

ויקטור, אופנת
6 בן־יהגרה רפי הר־אביב.

 פפה וה רן1\2גה רשגגה
ה  פאיפריה פדישגה חגפו
 ה־ בפפה אראוה גפשאר
 הר-אפיב, נבון, גשרייפ

 רגגפגה .222 ריוגגוף רפגב
 פהגארה \בים2ם איגפפי

 גברה כר פרופ \יה,2איפר
 דואג נבון ופהפיד. פאן
 גפ אפ כי ראיכגה, רס רא

הרגר. רבריאוה
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כסף יוחזר אי־הצלחה שר במקרה

ם״ ו ק י ט מ ס ו ק ס נ י ב ו ״ר
מדופלם ביאוקוסמטיקאי רוכין א. מר בהנהלת

1 הרצל חיפה, .22128 טל. ,2 סינסקר רה׳ תל־אכיב,

אנשים
רמשא־ומתן כשרון

לאח גילה בהיר אריה מפא״י ח״כ
 סיכויי לגבי רבה אופטימיות במסיבה רונה

 זו אופטימיות להצדקת בבחירות. מפא״י
 יוספטל גיורא מפא״י מזכיר כי בהיר פר ס׳

 מכתב מעריב מעורכי מאחד לאחרונה קיבל
 ;ו כותב בו העתון, של בלנק על הכתוב
 הוא בלתי־מפלגתי היותו למרות כי העורך
 . . . מפא״י בעד הבאות בבחירות יצביע
 שר השבוע היה לנימוסים מאוד רגיש

 נאומו באמצע כאשר אשכול. לוי האוצר
 מגו* חיים •חרות ח״כ אותו שיסע בכנסת

 על אדוני דעת מה בשאלה: בהן רי
מה אשכול נעלב במושבים? ההתפוררות

 ״,מה בחימר,: למגורי השיב אדוני, מלה
 דעת את לך אשמיע אז אדוני?׳ דעת

 פרם לקבלת מקורית דרך . . • אדונך״
 ד״ר הצעיר החוקר קצר זמן לפני מצא

במ לאחרונה ביקר החוקר תמר. דויד
 על חומר לחפש כדי בירושלים בן־צבי כון

 יצחק הנשיא למכון נכנם במקרה צפת•
 כאשר החוקר. בעבודת שהתעניין ■צבי ב;

 על מחקרו את יממן מי הנשיא שאלו
 תי־, ראשי זה צפת החוקר: לו השיב צפת,
הח במקום בו תמר. פרס צרין של בות
 מיוחד פרס לחוקר להעניק הנשיא ליט

 מאלף סיפור . . . המקובלים עיר על לחקר
לש קוכוכי, אריה הד״ר השבוע סיפר
 קובובי: סיפר בארגנטינה. ישראל ציר עבר

 יצאתי בארגנטינה זמן הרבה ששהיתי ״אחרי
 הירש הבארון יישב בו באיזור גם לבקר

 מתושבי אחד שעברה. המאה בסוף יהודים
 אלינו באת מדוע לי: ואמר אלי פנה המקום

 נתיניך?״ את זנחת זה ־איך מאוחר, כך כל
 ליזיסטרטה הצגת על חריפה בהתקפה . . .

 יעקב ישראל אגודת ח״כ יצא בהבימה
 המתדרדרים ״בין הוא! אמר בכנסת. כץ

 זכה עכשיו שרק ■הבימה תיאטרון גם נמצא
 מציג הוא ועכשיו — לאומי — הנכבד לתואר

ש כ״ח אותו ״ י,י ליסיסטרטה י
 כץ זה?״ את ״ראית ישעיהו: ראל
ה את קראתי אבל ״לא, להסתייג: מיהר

 על האבל שירד לפני . . . ביקורת״
 מאז ה ש? יושב־הראש של מותו עם הכנסת

 רוזטי משה הכנסת מזכיר הביע הווסדה,
 הכנסת עתונאי של כשרם על דעתו את

 בספור זאת הביע הוא משא־ומתן. לנהל
 איגוד־ בעסקי שעסק הימים מן זכרונות
 איגוד אותו מראשי אחד באנגליה. מקצועי
 משפט נגדו שהגישה בחורה, עם הסתבך
האי ראשי שאר בנה. אבי שהוא בטענה

 שום מצאו לא מתפקידו, לפטרו שרצו גוד,
 רע. שם עליו תוציא שלא לכך, סבירה עילה

 ״אני דעתו: את והביע סקוטי חבר שקם עד
 אי־כשרון בגלל החבר את לפטר מציע
 מאוד עסוק איש . . . משא־ומתן״ לנהל
 חזר רק אלון. יגאל ח״כ השמע היה

 אלון קפץ ארוכה, שהייה אחרי מלונדון
מש בחברת אחד לילה בילה לתל־אביב,

וכע לתל־אביב חזר ג-ינוסר, בקבוץ פחתו
. להודו כבר טס יומיים בור .  אלוף־משנה .

 הסתבך העשור, ועדת מנהל נים, יעקב
 לשכת־העתונות של צלם עם בריב השבוע

 ניב כי מען כהן כהן. פריץ הממשלתית,
תחביב, בתערוכת לצלם כשבא אותו העליב

ממ חקירה תבע הצלם J אותו והכה
התק את ניב הסביר לעוצ שלתית.

 להפריע, לא מהצלם ..,־,׳ ״כאשר רית:
להת כדי הבל־פה, נשיבת כדי אלי התקרב

פני.״ מעל אותו דחפתי ואז בי, גרות

למשחק שאנסה
לה בחזרות ארעו תמידיות שערוריות

 רובם בחבימה. משורר של ניצוץ צגת
 פיטר הבמאי של המיוחד ממזגו נבעו

 בלווית פיטר בא החזרות לאחת פריי.
 ובלורית לנצט פתיה השחקנית אשתו,

הה על לחזור סירבו השחקנים עתונאית.
 נעלב פיטר השתיים. של בנוכחותן צגה

 אורחותיו. שתי עם האולם את ועזב מאוד
 ובתום המחזה על לבד חזרו השחקנים

 חזרה היתה לא עוד ״מעולם אמרו: החזרה
הס לא הפרשה אולם מוצלחת.״ כך כל

 למחרת גם בא לא פיטר בזה. תיימה
 להנהלת שלח הוא זאת במקום לחזרות•

 הלשון: בזו בערך כתב בו מכתב הבימה
 היה ולא היום לחזרה באתי שלא מכיוון

 פגשתי הים. לשפת הלכתי לעשות, מה לי
הה על אתם ושוחחתי אנשים הרבה שם

 בלוקי־ ,צהרים לארוחת אותם הזמנתי צגה.
 הארוחה חשבון את מצרף אני בזה באר.

 החזרת הבימה: תגובת לשלמו.״ ומבקשכם
 הופיע׳ כאשר . . . תגובה ללא המכתב
 של בוסתן במועדון גמזו חיים המבקר
 הטראגי- על להרצות כדי מפא״י צעירי

הב הוא הישראלי, התיאטרון של קומדיה
 יגאל גם נמצא הנוכחים בין כי חין

 להתאפק, היה יכול לא גמזו מוסינזון.
 שהוצאת ״הכרוז אישית: מוסינזון אל פנה
 בטח זה שלך ולתקציב כבוד לך מוסיף לא
 לא ״זרי מוסינזון: לו השיב מוסיף.״ לא

 האהל של לתקציב גם ״אז שלי.״ מהכיס
 יודעים ״כולנו גמזו, ענה מוסיף,״ לא זה

 שקרה ומה אינטלקטואלי, אינו שמוסינזון
 ה-תה זו לכלבים אותו זרוק בהצגת באולם
 התיאטרון.״ בחיי ביותר הנוראה החויה

 גדול דרמטורג היה ״שקספיר גמזו: המשיך
גדול דרמסורג היה מולייר קטן. שחקן אבל
להיות רוצה אתה מה גדול. שחקן וגם

 אמר מולייר?״ או שקספיר — מוסינזון
 שאנסה, לי ״תנו תשובתו: בדברי מוסינזון

. . . חזק״ כך כל אותי תדפקו אל
 בהבימח משורר של ניצוץ הצגת שחקני

 המאפיין המיוחד בסלנג לדבר כבר התרגלו
 יונתן המשורר בידי שעובד זו, הצגה

ר השחקן רטוש. נ כ  חזקיהו (אלברט) א
 הוא ברחוב. זד, בסגנון לדבר החל אף

 ״תתן ממנו: וביקש סיגריות למוכר ניגש
 את אותך שיברך האלה הסיגריות את לי

כשח חזקיהו את שהכיר האיש האלוהים.״
לך כדאי ״אדוני, לו: אמר הבימה קן

 שיזרקו לפגי עברית ללמוד לאולפן ללכת
מהבימה.״ אותך

בעברית קזנובה
וילקומיר■ אברהם הישראלי הזמר

 חזנות פרקי לשיר לאחרונה הוזמן סקי
נשאל כאשר בחיפה. מזרחי נשי של במסיבה
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