
 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סוגריה

 קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
? ש ק ב

 מיושדד־ כמנכ״ל למוות מציעה גרוסמן ח״קוז
מחזות־שיקמים.־־ או־האדה ״סקארלט את החקלאות

ה שאל בערב־ראיונות ■1
 את בן־אמוץ דן מראיין
 לו היתד, אם סרס שימעון
 השיב ״כן,״ בחייו. אהובה

 כאשר סזניה." ״אשתי, פרס,
 מילב־ לו היתד, אם דן שאל
 כבר ״תפסיק פרס: ענה דה,

 הספרים לכיוון אותי למשוך
שלך.״
הס ראיון אותו במהלך ■
 למדו ובן־אמוץ שפרם תבר

 16 ובגיל בבן־שמן, שניהם
 לשמות שמותיהם את שינו

הח פרסקי שימעון מיקראיים.
ה אך בן־אמוץ, להיקרא ליט

 :בחרוזים אותו קינטר מורה
 יש בחוטם בן־אמוץ, ״שימעון

 ולא לבוץ, ונפל אץ קוץ, לו
 ויתר אז שיחלוץ.״ מי נמצא

ש השם, על המבוייש שימעון
 משד, על-ידי לאחרימכן אומץ

 בך דן שהפך תהילימזייגר,
אמוץ.

ה על יורדים !■'בתוכנית
 שעבר בשבוע שנערכה שבוע,

 יגאל של מעוזו בכפר־תבור,
 הקהל מן מישהו אמר אלון,
שמע ״אנחנו :לונדון לירון

 שתדע למחנדדסרס. שעברת נו
טו מילה פה תגיד שאם לך
ה מן מיד תורד עליו, בה

!״ במה
 שנערכת בקבלת;םנים ■1

ביש הצרפתי השגריר בבית
 לכבוד בונפו, מארק ראל,

 ניסה הצרפתי, יום־העצמאות
מכי־ עניין את לרכך השגריר

 מס־ חוקי על דיון היה כנסת
 למקום ליהלומנים. ההכנסה

 באבני־ העוסקים אנשים הגיעו
 פסח ח״כ אותם שאל חן.

 את מביאים ״מהיכן :גרופר
 לו: השיבו האלה?״ האבנים

 אמר ומציילון.״ ״מברצלונה
אב מוצאים ״ואיפה גרופר:

 לו השיב בארץ?״ כאלה נים
 ״רק פלומץ: יחזקאל ח״כ

בכליות.״
 חור־ ייגאל שר־האוצר ■1

ועדת־ד,כס לישיבת בא כיץ
עוז בלוויית הכנסת של פים
ה בקיצוצים לדון כדי ריו,

 שנועדה בישיבה אחרונים.
 דיברו שעות, כשלוש להימשך

 העיר כשעתיים. ועוזריו השר
 ״מעתה :לורנץ שלמה ח״כ

 ארבע רק דובר לכל נקציב
 על דנו הוועדה חברי דקות.״
 שהתארך לדיון, הזמן הקצבת

 כך על העיר המידה. על יתר
״אני אמוראי: עדי כח״

ב זו בישיבה שנמשיך מציע
 המתאים היום באב, תשעה

לקינות.״
 בוועדת־ ישיבה באותה ■1

 על הממונה לפתע קם הכספים,
 אר־ ישראל התקציבים, אגף
לה מוכרח ״אני ואמר: קין,
 לשם מאוד. חשוב משהו גיד
 הניח הוא כיפה.״ אחבוש כך
 :ואמר לבנה כיפה ראשו על

 והמרגלים העם בכיית ״בגלל
 סובלים אנחנו התנ״ך, מימי

 האמינו לא הם הזה. היום עד
הזאת. בארץ לחיות שאפשר

 בבמאי פגש שם בצרפת. שנערך התיכון, הים תושבי של סרטים
 סירטו עם לפסטיבל שהגיע בן־עמר, רובר בשם טוניסאי סרטים

 בסירטו צפה שבן־עמר ואחרי ידידות, התפתחה השניים בין ״עזיזה״.
 לא באמצעים כוח לעמדת המגיע כנסת חבר המתאר כהן, של

דמוק היא שישראל עכשיו רק מבין ״אני :לו אמר כשרים,
שנה.״ בחמישים אותנו משיגה זו ומבחינה מערבית רטיה

לעי הצרפתי האורניום רת
באומ התבדחו הקרואים ראק.
 ואלרי צרפת, נשיא כי רם,

 את מוכר דסטאן, ז׳יסקאד
בכמו טיפין, טיפין האורניום

 בכל קילוגרמים 15 של יות
 פוחד שהוא משום לא פעם,

ה את שיגנבו הישראלים, מן
 התעריפים בגלל אלא חומר׳

קטנות. לכמויות המוזלים
ה של בוועדת־הכספים ■1

 תימהוניים, שני רק שם היו
 בן־יפונה.״ וכלב בן-נון יהושע
ה מנחם ח״כ אותו שיסע
 ל- הלכו הם וגם ״כן, כהן:

קריית־ארבע.״
 ויכוח פרץ דיון באותו 0

 בנק איש לבין שר־האוצר בין
 דווינסון. יעקב הפועלים,

 צריך כי הבנקאי טען כאשר
 :הורביץ אמר יותר, לייצר

מנו לא ציוד המון כאן ״יש

 סביב אורגיה היתה בארץ צל.
 ולא אמיתי זר, משקיע כל

אמיתי.״
 בערב מאוחרת בשעה 0
 שר־האוצר, של תורו הגיע
למת להשיב הורביץ, ייגאל

תי על בכנסת בדיון ווכחים
ה במהלך מדרגות־המס• קון

 הערות לעצמו רשם וויכוח
 הדוכן, על כשעלה אך רבות.
 מש־ את שכח כי לדעת נוכח

 נאלץ הוא שלו. קפי־הקריאה
ומאולתר. קצר בנאום להסתפק

 ח״כ שמעה כאשר 0
שמנכ״ל גרוסמן חייקה

אברהם ,מישרד-ד,חקלאות
 להתפטר, רוצה מאיר, כן־

להציע כדאי ״אולי :שאלה
 כמנכ״ל למנות שרון לאריק

 סקאר־ — החקלאית רעייתו את
״7 שיקמיס מחוות או׳הרה לט
די שהפיזמונאי אחרי 0!
 שבו טור, כתב מנוסי רי
 מפני פרס שימעון על הגן

 הוצף רבין, יצחק של חסידיו
 מיכתבי־ של במבול לתדהמתו
 ביותר אותו הפתיע השמצה.

אל מידי מאוד חריף מיכתב
רות. אלון, יגאל של מנתו

ל הפריע לא ' הדבר 0!
 בדיחות. כדרכו, להפיץ ,מנוס

 שמע, האחרונה הבדיחה את
שהש מהנדסים, מפי לדבריו,

בינלאו בוועידה בצרפת תתפו
 לעבודות־ מומחים של מית

 קביעת היה הנושא ציבוריות.
ה אמר כבישים. של התוואי

 הבע- ״מה :מקורסיקה נציג
פשו שיטה יש אצלנו ייה?
 כביש לסלול רוצים אם טה.
 לוקחים ב׳, לכפר א׳ כפר בין

ומני ב' לכפר א׳ מכפר חמור
 תמיד הוא לבדו. לחזור לו חים

 אנחנו הנכון. בתוואי בוחר
את שם וסוללים אותו, מסמנים

 :מפאריס הנציג העיר הכביש.״
אצ אבל סביר, לי נראה ״זה
 הקור־ יעץ חמורים.״ אין לנו

 חמור, לכם אין ״אם סיקאי:
מהנדס.״ קחו

הת הכנסת מזנון באי 0'
שמו ח״כ את לראות פלאו
 ל־ מארח פדאטו־שרון אל

 שימי הזמר את צהריים
 שהשניים מסתבר תבודי.
 הוצאת על משא־ומתן מנהלים
ה תבורי, של החדש תקליטו

 ה־ יצליח אם ולילה. יום קרוי
 כו־ התקליט על תופיע םו״מ,

,׳הע פירסומית. תרת־מישנה

 פלאטו- עם יותר טוב תיד
בכנסת.״ שרון

 רפאל הרמטכ״ל 0!
 לקריה הגיע איתן (״רפול״)

שופ של לכנס התל־אביבית,
 על עלה כשנכנס צבאיים. טים
הנו באולם. קצר וגרם כבל

 ואז בצחוק פרצו במקום כחים
 אם ? יש ״מה :רפול הפטיר

 טונזבי, איפי בהופעת קורה זה
מס כאן.״ גם לקרות יכול זה

 חזה הכנס לפני יומיים כי תבר
 ה־ להקת־הייצוג בהופעת רפול

 שבמהלכה דרוס-אפריקאית,
 השתררה גחשכה קצר אירע

הבמה• על
 פרי סמדר העיתונאית 0!

בפגי בקאהיר. מביקור חזרה
 כא" המצרי שר־החוץ עם שה
המ התעניין עדי, חסן מד

הפופולאריות ״האם ארח:
 בעיקבות ירדה בישראל שלי

שר״הביטחון של התפטרותו
וייצמן?״ עזר

התעניי עלי של אשתו 01
 לראומה סמדר תביא מה נה

 והציעה ממצריים, כשי וייצמן
 עלי־צמח שהם — קרקדי לה

רעיית משקה. מכינים שמהם

הגיעה בסרטים, ומלבישה תסריט נערת "1|||1|/ '*0111
#111 ■ • / שהוא חושב ״הכלב פוף. בלבה עם ל״בסית״ !

 הוא לכאן, שמגיע קטן או גדול כלב כל לכן ״כסית״, מלך
 אני שקט, שיהיה כדי ונשיכות. בנביחות אותו מתקיף
 תמי אמרה הידיים,״ על הזמן כל אותו להחזיק צריכה

ישראליים. סרטים בחמישה־עשר כה עד השתתף הכלב מור.
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