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 בשדיי! וממטחנת מבלגדד ממיקסד,יותר •ותר הסוסד-מיקסד-אך
> ב־מטגחך! וזגזישלגזת הטכניקה לזב׳יבזיחם־-מלא

!1הסז הכנת את ההופך. למענה, חשמלי עזר מכשיר
 לגיקגי, יקל קומפקטי וחסכוני. מהיר ומהנה. נוחת ליעילה.

ובטוח. אמץ להנעלה. פשוט

 שכבש מזו! לעבוד ביותר המתקדם המכשיר לפניך
 המסחרי השם תחת באדה־ב להיט ־והנו אירופה מטבחי את

011ח!ו!3וז >00>1 זק006!10ז
 המפורסמים המטבח אשפי ע״ התקשורת באמצעי מומלץ הוא שם

ביותר.

- ופולח פורט, מוסק, קוצץ, לש, טוחן. מערבל.
ממכשירים' גדולים ובמהירות ביעילות רבה. בפשטות -

 המזוז: סוגי כל את - ממנו ומסובכים גדולים יקרים,
לתינוקות, 1מזו בצק, ופ׳רות, ירקות ודגים. בשר

קציצות, כגון׳: מנות שיא במהירות׳ להכין יבולה את
סלטים. ממולאים. דגים קצוץ. כבו בשר, מאפי קבב,

מיונית. למיניהם, ממרחים לביבות, עוגות, צייפס,
 חמריינו'מוצקים לטחון ניחן רבים. ועוד ש״ק מילק
 זאפילו ביסקו׳טים לחם. פיתוי אגוזים. שקוים. בגון

קרח.

ו שי כ ק ע שוו ב ל־ א ר ש ר בי שי זיצרכן י
מין (ניתן ה להז מ ת הדג בי  ב

א 1א ת בחוג,לל בו חיי ת שה) ה לרכי

שווק ת: ישיר,אחריות יבוא, שרו  ו
ב בע״נו, אלדןלעי חיים אבי  תל־
260284 טל: 23040 ת.ד.

 האומה בבנייני ירושלים וביריד
5.10.77 עד 25.9.77כד

מפחיד רומאן
)39 בעמוד (המשך

 הריצפה !ממרץ ושטפה טשהיא / ת׳א־שפד■
 מכלול זה לה / הספה על לי קראתי /

 קצת תי הדגוש !אני / איכפת היה לא
 נשוי.״ סמו / לאילת טרחתי האז / נחנק

מןאושר. הקהל
 התיזמורת, ׳חסרי את ומצע הוא ואחד-ונך

 ואתי וגט* ייעל החינניות הזמרות ושתי !ואת
 גדינר. רון עם יחד אותו המלוות גרינג׳רט

 המנצח ושל !חלקו ואת !שוכח !אינו הוא
 זיקו בתוכנית. גראצקאני (״זיקו״) יצחק
 יהורם התוכנית. ןשול המוסיקלי המנהל הוא

 זה היה ארוך. !הומו ביניהם ומנהלים !חיקו
 התזמורת על וניצח מוסיקלית שניהל זיקו
 גאון יהורם1 הסך ישבו המחזמר קזבלן, ושל

שלי־ את מוסיקלית,גם ניהל הוא לכוכב.

0 1 1 1 0 1  יוצא״מגידרו! יהקוזד 0
 יהורם אך חדשים, בתוכנית השירים מרבית

מלחינויו. שרשרת לשיר חייב יוצא אינו

 חבר יהורם היה ושבה הירקון, גישר ■שיי!ת
אמדורסקי. וובני אייגשטיין אריק עם יחד

 יהורם ׳מחליף התוכנית של השני !בחלקה
 ושהו* סמיפנסיים לטוש׳ הוא הפעם ובגדים.

!מוו לא הקהל סאן ׳תואמת. !ובחולצה ריס
 ואת אמא״ ,״אטא את ממנו ורוחש תר,

 !!הסאראפך, ״,הקוקו פריחות׳/ !של ,״לילה
 אחר !ממלא ויהורם — !אהובה״ את ״איפה

 חוזר הוא אחר־כך בנאמנות. הבקשות
 התמד ססוף ׳וממש חדש׳ים ושירים לשיר

 ״דחה :וצועק רגליו על עומד הקהל נית
 אני יודע׳ ״ואני ואומר: ויהורם תזה״.
ה ובלי יודע.  ללכת לי תתנו לא אתם תז

 והקהל קחה רוזה את ישר והוא הביתה.״
 ללפת לו ניותן' לא עדיין אבל מתמוגג,
ת תחש הוא הביתה. עת. ע הדר שימונה ו

 טשוביל בלתי־דגיל ;בהחלט אחד. לזמר נים
 אוו לקהל מחזיר יהורם אבל ישראלי׳ זמר
 יהורם יורד. המסך !ממנו. מקבל שהוא !מה

הזיעה. את ׳מוחה סחוט,

 כבד ״אגי
י מתחיל״

6 ת, 4 ר ח במיסע- בארוחת־צהריים מ
 אומר: הוא אנקרה, עליו, האד,!וסד, דה 1

 מה ויודע שלי הקהל את אוהב ״אני
 ואני נאמן ׳קהל לי יש בי. אוהב הקהל

 הופנית לעשות '!ניסיתי לו. חייב ■מרגיש
 הלך לא זה לטעמי, רק שהיו שירים עם
 לא ונאמנותו, אהבתו למרות הקהל, לי.

ת הם השירים רחב הזו מתוכנית קיבל.  ח
 יושב הקהל זאת ולמחות מוסרים, ולא !שים

 כאילו אותם ומקבל להם ׳ומקשיב סבלני
מימים־ימימה. אותם הכיר

 * יהו־ כותב 77 גאון של התוכנייה בפתח
 לעיין זה ברגע תפסיקו ,״אם לקהלו: ירם

 תראו אזי הראש, את ותרימו בתוכנת■
 איזו יש הסגור המסך. ושל הימני ׳שבצדו
 אולי ולמסד, מאד קרובים אתם אם !תזוזה.

 העין ינכה! וסכן מציצה. עין יתראו גם
 זהיר הייתי לא כי זז !והמסך שלי׳ היא
 אתכם ירא ׳ואני ע׳סשייו, אתכם רואה !ואני

ש משני׳ כמו שוב מתרגש ואני עפשיו,
ה סל וסטו ושלפניה, בזאת ׳וכמו עטרה
 עדי ׳ואלוהים נפגשים. אנו ׳שובר,ן שנים

 • החבר הוא ושלגו הזר, הארוך ושהסיפור
 ה־ לאנשי לקרות שיכול ביותר !המחמיא
הזה. מ-קצוע
 מכרים וסטו המסך, ייפתח ימעט ״עת
 של שלום נאמר מחזור בפגישת ישנים
 !והיה ושימחה. אור של צלילים ושל ושירה

 גם שנתראה ותרצו הערב בסוף תצאו אם
ת ומה הסאה, בשנה  הבן־אדם יכול ע
יהו מתחיל. !כבר ואני ו בתפילותיו לבקש
 :מוסיף הוא בהיסה-והדעת, ממעט ׳ואז, רם.״

התחתנתי.״ ב. ״נ.
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