
 ט־מליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות טם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
בקיץ?

2 6

ם שי או
 גלולות שוסטק השר תקבל האם

שון כדי שיבות לי סת? בי הכנ
מע של היוצא העורך 91
 נזדמן רוזנפלד, שלום ריב,

 אחרי קלה שעה הכנסת למישכן
 בדיאן גוסטאב ח״כ שסיים

 נגד שלו נאוכדהאישום את
 שררה במיסדרונות הטלוויזיה.

 התלוצצו והכל מבודחת, אווירה
 ״מה רוזנפלד: אמר בדיאן. על

 ששמו מאדם לצפות יכול אתה
 העיר הנוכחים אחד גוסטאב?״

 רוזנפלד, של עמיתו גם כי
ה גוסטאב. .שמו הארץ עורך
 ״זה בתמימות: רוזנפלד שיב
 חשבתי לא אני אמרת. אתה

זה.״ על
 אבנרי אורי הציע כאשר 91

 גיל־הפרי־ את להעלות בכנסת
 בית־המישפט שופטי של שה

 ח״כ הזכיר ,75ל־ 70מ־ העליון
 בבית־המישפט כי אכן אבא

 כיהן ארצות־הברית של העליון
 וונדל אולינ״ר הדגול השופט

 כאשר .90 גיל עד חולמס
 מהלך היה 90 בן היה כבר

נע רואה וושינגטון, ברחובות
 לבן־לווייתו: ואומר יפה רה

!״80 בן שוב להיות ״אה,
 פרי סמדר העיתונאית 9!

 כל הרדיו בתוכנית רואיינה
הבי על־ וסיפרה הקשת צבעי

היש השגריר נמצא שבו דוד
 אליהו הד״ר במצריים, ראלי

 טיל- האולפן אל בן־אלישר.
ה השגריר, אשת ניצה, פנה

 ואמרה בביקור־מולדת, נמצאת
דב עם מסכימה אינה שהיא

 שעבר ״בשבוע סמדר. של ריה
 ל- ערב בכל מוזמנים היינו

ה העם בני אצל ארוחת־ערב
 נערכה זו שיחה אמרה. מצרי,״

 אוק־ השבועון שעורך אחרי
 ש- כתב מנצור, אניס טובר,

 חיים ואשתו הישראלי השגריר
 מישם־ שתי ומילבד בבידוד

מזמי איש אין מצריות פחות
 אשת כי ציין גם מנצור נם.

 לקהיר עימד, הביאה השגריר
 שמלוודערב, של גדול מלאי
להש הזדמנויות הרבה לה ואין

בהן. תמש
 לא חברה, ״חברה 91

ה יושב־ראש צעק לשרוק!״
ב המיקצועי לאיגוד מחלקה

ב קיסר, ישראל הסתדרות,

 הוא תירגעו! חברה׳, ״חברה׳!
 קימעה גסה! מילה אמר לא

 לפעיל בסדר.״ מילד, זאת
 חשבו הם להם, ״תסלח אמר:
בערבית.״ מילה שזאת
 הבריאות, ששר־ על־כך 91

ב מנמנם שוסמל,, אליעזר
 הכתב הגיב הכנסת, ישיבות

 במיז- המודיע, של הפרלמנטרי
 הוא הפלא? ״מה הכנסת: נון

חינם.״ גלולוודשינה מקבל
 רשות־ד,שידור, מנכ״ל 9:

 מספר לפיד, (״טומי״) יוסף
 במוסקבה הבאה: הבדיחה את

 להסרת המיפלגה ראשי הוזמנו
 ״לנין שנקרא לפסל מעל הלוט

המנ כל באו כאשר באודסה״
 הוסר, והלוט למקום היגים

 קרו״ של פסל להם התגלתה
 לנין, של אשתו פסקייה,

 חייל. עם מתעלסת כשהיא
ו כ,רז׳נייד ליאוניד ׳נדהם
ענד, ?״ לנין ״ואיפה : שאל

באודסה.״ לנין ״זהו. :הפסל
האוזנר גירעון ח״כ 9׳

 לשתות שנהג איש על מספר
 וודקה כוסיות שתי פעם בכל

 שנפטר חבר לזכר אחת —
 אחד יום עצמו. לכבוד ואחת
 החבר״. ״לזכר כוסית רק הזמין
 מזמין ״אינן* :הפונדקאי שאל

ה השיב לעצמך?״ גם כוסית
ל הפסקתי אני !״לא : איש

!״ שתות
 זהבי פנחס לעתונאי 9!

 החדשה הוולזו מכונית נגנבה
 בוודאי היא כי לו ונמסר שלו,

 זהבי סיני. בחולות קבורה
 שלו חברודהביטוח את שיכנע

המכו את למצוא סיכוי אין כי
 צ׳ק אלה בימים וקיבל נית,
 200ו־ מיליון של סכום על

לירות. אלף
 גניבת של נוסף קורבן 9!

 אילנה הפסלת היתד, מכונית
 לחופשת- ארצה שהגיעה גור,
הבק באחד גילתה אילנה קיץ.
 המרצדס־ספווט שמכונית רים

 לה יעצו ידידים נגנבה. שלה
המת הסורקים, לחברת לפנות

 גנובות. מכוניות באיתור מחה
טילפנה שכאשר מספרת אילנה

 ״אך אמר, שני,״ בית תחילה
 יהפוך אולי הזמן במרוצת

 כך על הגיב הראשון.״ לביתם
אברמו אמנון העיתונאי

 ,כאן לשיר יוכלו ״הם : ביץ
 את נבלה אבות חמדת בארץ

החופשות׳.״ כל

ליבני שיצחק מאז 9
ל פנוי הוא מתפקידו, פרש

 שהיה בזמן שדחה משימות
 רשות־ ומנכ״ל צה״ל גלי מפקד

הראשונה המשימה השידור.

 יוסף השחקן של בנם שלומי,
 ימינה, ואשתו צור (״בומבה״)

 כשנה לפני נפטרו ששניהם
ה שחקנים. כמה הגיעו וחצי,
 שפיים, בקיבוץ התקיימה חגיגה

 שלא מאחר הצעיר. מתחנך שם
 קרובה, מישפחה לו נותרה
 הקשישה ואמו אחותו מילבד

 האמנים למקום באו בומבה, של
 יוסי אופיר, ולידיה שייקח

 (״זי- יצחק בנאי, ואביבה
!שייקח יפה גרציאני, קו״)

וב אורית בתם עם ירקוני

■ ו

ותנועת״וזעבו־ ההסתדרות מראשוני
 להסתובב ומעולם מאז נוהג דה,

 על ויתר לא לוועידת־ההסתדרות בא כאשר קצרים. במכנסיים
המסורתיים. הקצרים מכנסיו את הפעם גם ולבש זה, מינהגו

לא משל, ירוחם לפני ההסתדרות מזב״ל שהיה מי
מז־ בעוד האחרונה. בוועידת־ההסתדרות במייוחד התרגש

בנחת. גו״אהרון לו מנמנם בשצף־קצף, נואם בן־מאיר, דג
נרדם. העבודה, מיפלגת יו״ר פרס, שימעון ח״כ )שגם בעוד ,

בן־אהוון יצחק
ביב, פועלי מועצת כיר  תל־̂ז

אמיר ז׳אק ח״ב מקשיב לידו

מב ״אני ההסתדרות. וועידת
 ולא קליפות לזרוק שלא קש

 כאשר !״הבמה על להרביץ
 פעיל, מאי־ר הבמה על עלה

 רוצה לא אני ״עכשיו אמר:
 כאדם אלא של״י, כנציג לדבר
 מ־יק צבאית השכלה לו שיש
צר התחילו רגע באותו עה.״
 וניבולי- קללות באולם, חות
ואמר: רגליו על קם קיסר פה.

 אילנה ״מדברת ואמרה: אליהם
 ואמרו אותה הפסיקו גור,״

למכונית בקשר ״זה :לה
אותה.״ מצאנו כבר שלך?

 חיפה, ראש־עיריית 9!
 מסיור חזר גוראל, אריה

 תוכניתם על וסיפר באירופה
 דירות לרכוש מרסיי, יהודי של

יראו הם החיפאי ״בבית בחיפה.

 לו נולד השבוע :ילדים היא
 ילדה בנוכחותו השני. בנו

 עורכת- שהיא אתי אשתו
 קריאת היא שניה משימה דין.

 יום בכל מתעורר הוא ספרים.
 לקרוא, ומתחיל בביקר בשש

 11ב־ הזו המלאכה את ומסיים
בלילה.

של בר־המיצווה לחגיגת 9!

 ואורנה שוחט, יגאל עלה
 הביאו כולם כיכר. ושאול
 איש־הקולנוע לילד. מתנות
 הטוב חברם שהיה סגן, מיכה

 למסיבה הגיע ההורים, של
מארצות״הברית. במיוחד

 הנרי כמו -שמות אל 91
הכות כלו, וסול קיסינג׳ר

 בירחון־האמריקאי לעיתים בים
 של שמה הצטרף אטלנטיק,

 גרי־כן־ דורית הישראלית
 לימודי- את שסיימה חורין,

 קו־ באוניברסיטת העיתונאות
 בעלת דורית, בניו־יורק. למזבח
 בשם מאמר כתבה שני, תואר

 בעיות — יהודים מול ״יהודים
פור המאמר בישראל״. עדתיות

 היא דורית האחרון. בגליון סם
 פנינה השחקנית של בתה
 כן־ ליואב ונשואה גרי

 לימודי- את המסיים חורין,
 במדעי־המדינה שלו הדוקטורט

 לפני הארווארד. באוניברסיטת
 בלימודי־עיתונאות, שהתחילה

 מצליחה דוגמנית דורית היתד,
בישראל.

שראטר עוזי הפרקליט 9
 בבית- מלא בביטחון מהלך

 על לו מספרים כאשר המישפט.
 החוששים ושופטים, עורכי־דין

 עבריינים, נקמת ביגלל לחייהם
 ״אינני מלא. בפה מחייך הוא

 ״יש אומר, הוא כלל,״ חושש
 נמצא תמיד אני סודי. נשק לי
 הצביע הוא צמודה.״ פצצה עם
שלו. יפת־המראה המתמחה על

2239 הזה העולם


