
 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
בקיץ?

?1מא* גולדה בלילה נעלמה להיכן
רבץ? יצחק נעלם ולהיכן

 נחשב אוגוסט חודש 0:
עו כלומר המלפפונים, לעונת

 הפוליטיים, בחיים מתה נה
 מיד והחברתיים. האמנותיים

נס פגרת־הכנסת, תחילת עם
 לחוץ־לארץ, וח״כים שרים עו

שו שליחויות במיסגרת חלקם
 מי נופש. למטרות וחלקם נות

 לנסוע מתכוון נסע, לא שעוד
 הח״כים בין הקרובים. בימים

מ הקיץ את לבלות הנוסעים
 נמצאים: הארץ לגבולות חוץ
ח מיפה אמודאי, עדי

 יוסי נמיר, אורה ריש,
 שרה יעל,ובי, גד שריד,
 אלוני, שולמית דורון,

 ארכלי־אלמוזלי־ שושנה
 דויד רוזוליו, דני נו,

 יגאל גרופר, פפה גלאם,
 יחזקאל רון, אימדי כהן,

 אבא רבץ, יצחק זכאי,
 תמר ארנם, משה אכן,

 זאב כר־עם, עוזי אשל,
 יחזקאל שחל, משה כץ,

 אדליק. ושימחה פלומין
 יסעו או שנסעו השרים בין

 שר־האנר־ :נמצאים בקרוב,
 שר-ה- מודעי, יצחק הגי

 ושר־התח- פת גדעון מיסחר
לנדאו. חיים בורה

 טען רביו יצחק כח״ 8!
 שמים- רוצה הוא כי השבוע

 בבחירות תזכה לגת־העבודה
 למס- בהתייחסו מוחלט. ברוב
 לא ״אנחנו רבץ: אמר ד״ל

קוא בכל קואליציה. צריכים
ה.״גועליצי יש ליציה
ממלא־מקום כשהתבקש 81

סקו ני חגי  שנים מעשר יותר מזה בקריינות עשק ולא הרדיו מנהל שהיה מינ
 אחד הוא פינשקר המיקרופון. אל אלה בימים חזר משמאל) (בתמונה,

 ליד (בתמונה, מרגלית דויד הוא המאמין של הראשי העורן הרשת. צבעי כל התוכנית של ממגישיה
 ניהולו תחת חגי עובד כיום הרדיו. מנהל היה שפינסקר בימים העובדים, בוועד פעם שהיה פינסקר),

 שיכמו על פינשקר טפח קשה, החלטה בפני מרגלית כשעמד התוכניות, באחת מרגלית. של
 בהיגוי מדקדק שעדיין היחידי המגיש הוא פינסקר זה.״ זהו אז מנהל, להיות ״רצית :ואמר

גניאל. רעיה התוכנית מפיקת מימין, עומדת :עימם בתמונה הגרוניות. האותיות של נכון

יסתדר ״איד :תשובה קום
שלו.״ הקיסר עם הנשיא
הירושל החברה אשת 8
 ערכה רג׳ואן, גוגה מית,

 שלה הווילה בחצר ערב־גריל
מצ שגריר לכבוד בירושלים

 מורת־ סעד בישראל, רים
הח השגריר של לכבודו דחי

 בשעות הערב את רג׳ואן לה
 ידעה היא ביותר. מאוחרות
ה יכולים הרמדאן שבחודש
 בלילה. רק לאכול מוסלמים

 של אכזבתה היתה רבה אד
 לא כלל כשמורתדה רג׳ואן
 לה הסביר הוא למחרת הופיע.

 את קילקל לכן קודם שיומיים
- נזהר. הוא ומאז קיבתו,
ב שנערכה במסיבה 81

 אברהם ח״כ סיפר ירושלים
 ישיבת־ על שריר (״אברשה״)

הכ סבה בכנסת סיעתיהליכוד
 מנחם ראש־הממשלה, ריז

 ״לרדת מתכוון הוא כי בגין,
 אסיפות 60 ולערוך העם אל

 על- הגיב הארץ.״ רחבי בכל
״מוטב השומעים: אחד כך

הע החריש את יעשה שבגין
 שר־הברי- עם יחד שלו מוק
 שוסטק.״ אליעזר אות,

 לא ״שוסטק שריר: לו השיב
רופא.״

 אליעזר הפרופסור 8׳'
 בנו רחמילכיץ, (״גמרי״)

 דחמי־ משה הפרופסור של
 השבוע גילה המפורסם לביץ

הכ המדינה מסודות אחד את
 מילחמת- ערב ביותר. מוסים

 ש- מי החלה יום־הכיפורים
גול ראש־הממשלה, אז היתה
ה ממחלת לסבול מאיר, דה

 שהדבר רצתה לא היא סרטן.
 לילה מדי וכך לציבור, ייוודע

 בחשאי אותה מעבירים היו
 עושים הדסה, לבית־החולים

 אותה ומחזירים הקרנות לה
לביתה.

 הדיפלומטי הסגל זקן 8!
 הרפוב־ שגריר הוא בישראל

־ חוזה ליקה־הדומיניקנית, זי

 השגרירות מקום לאנובה.
 הרפובליקה־הדומיניקנית של

בירו הם השגריר, של וביתו
 הודיע שעבר בשבוע שלים.

 המפורסם בהומור וילאנובה
 שיעזוב שגריר ״כל כי: שלו
 לתל־אביב, וירד ירושלים את

קונסול.״ לדרגת מיד יורד
 ירושלים ראש־עיריית 81
 שהרעיון ידע לא קולק, טדי
 בראשות לבחירות לרוץ שלו

לעיתו ידלוף עצמאית רשימה
 נראה הנראה, ככל לכן, נים.

פור שהדבר לפני יום קולק,
 בתי על מתדפק כשהוא סם׳

 ופוקד מיפלגת־העבודה חברי
אותם.

 של הנאמנה מזכירתו 8׳
יו בגין, מנחם ראש־הממשלה

ה נשאלה קלימוכיצקי, נה
 ביותר היפה המתנה מה שבוע
 הולדתה ליום קיבלה אותה

 שעבר. בשבוע שנערך 32ה־
ל ערך פתיר שדן מתברר,

 ב- קצרה מסיבת־הפתעה יונה
 השתתפו שבה מסיבה לישכה,
 גם הלישכה עובדי מילבד

 שימחה וסגנו ראש־הממשלה
 ביותר היפה המתנה ארליך.

 הצטרף הוא ארליך. של היתר,
ש הולדת״ יום ״היום לשירת

ה היתה ״זו ליונה. שרו הכל
 את ששמעתי הראשונה פעם

 יונה סיפרה לשיר,״ ארליך
בכ מסוגל שהוא ידעתי ״לא
לשיר.״ לל

 התקציבים על הממונה 8'
 אד־ ישראל במישרד־האוצר,

הר גיזברי בכנס דרש קין,
 רשות שכל המקומיות שויות
 היא מה על בדיוק לו תדווח

 ה־ שלה. הכסף את הוציאה
 אר- שאל ואז סרבו, גיזברים

 מה על אדע אני ״איך קין:
 ״1 הכסף את מוציאים אתם

 עיריית־ירוש־ גיזבר לו השיב
 ״תפזר וכסלר: עוזי לים,
ש לפני זרחנית אבקה עליו
אותו.״ לנו נותן אתה

אי שלו, בחוש־ההומור הידוע הבדרן,בנאי חיים
 בשבוע האחרונים. בימים צוחק ננו

 במכונית נכנסה ברמזור־אדום, מכוניתו עם שעצר בעת שעבר,
 לי אין כי הבית, מן הרבה יוצא לא ״אני בצווארו. נפצע
 בחייו. לראשונה בנאי, חיים השבוע טען לטפר," מצחיק דבר
חיים ניזוקה, המכונית בזמן. עצרה שלא מישטרה, מכונית שלו

 ישראל ההסתדרות, מזכ״ל
 בין הריב על להגיב קיסר,

 שימעיז ח״כ לבין רבץ
 לא שהם ״עד אמר: פרס,
 סיכסוך- על ביניהם יכריזו

מתערב.״ לא אני עבודה,

 לדע- מי נשאל קיסר 8
 מזכ״ל תפקיד את למלא ראוי

 ה־ עבור ייצרו עם ההסתדרות
 משל, ירוחם הנוכחי, מזכ״ל
״הב נשיא־כבוד. של תפקיד

בם- קיסר אמר תהיה,״ עיה


