
מל?1 מזרחי כו
ג9•* ״גית יי••* ■׳•יו 'ריחג׳

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות □1׳
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
קיץ? ב

 התותחנים של האש ניהול קצץ
 להיכנס לכבאים הניח לא

התרופות את הדיח כאשד התעלף ב קו ס ל וחיים לבסיס.

 אחרונות ידיעות כתב 8!
ש איתן, איווי! בפאריס,

 לפרשת בקשר הוזכר שמו
אר בא תלוי, (״דודו״) דויד

או שראו ידידיו, לחופשה. צה
 כיצד אותו ושאלו תמהו תו,

 16 ממשקלו להוריד הצליח
 הסביר מיותרים. קילוגרמים

לכאן, שבאתי ״לפני איתן:
 לאר־ שבועות לשלושה נסעתי

 אכלתי. לא ופשוט צוודהברית
שהח רע, כך כל שם האוכל
ממנו.״ להינזר לטתי

במח איש רועי, נתן 9!
 ותיק־ של בערב כי מספר נה,

 סיפר ״רשף״ גדוד־התותחנים
 זיגזן, יצחק (מיל׳) אל״מ
על ,50,־ד בשנות מג״ד שהיה

 ריח הריח כאשר התעלף לים,
זה.״
 רני העיתונאית־סופרת 9'

 עם ביחד שכתבה כרמל,
 הספר את כרמל חזי בעלה

 לרומא, לנסוע עמדה שגרירות,
 כתבי- עם שם להיפגש כדי
ה בעיות את המסקרים חוץ

 עובדת רני משם. מרחב
 חוץ, כתבת החדש, ספרה על

 אמריקאית כתבת על המספר
 שעמדה ביום בישראל. הפועלת
 מ־ אחד אליה טילפן לנסוע,

 לה וסיפר ברומא כתבי־החוץ
 בתחינת־הרכבת הפיצוץ בגלל כי

 לנסוע צריך הוא בבולוניה,
ב ימים שבוע ולשהות לשם

נסיעתה. את דחתה רני מקום.

 התוכנית של התיאטרון מבקרתאביגל שוש
 את חגגה בטלוויזיה, וחצי שמונה

 אורה (משמאל) הציירת ידידתה, עם ביחד השבוע יום־הולדתה
 כשלכל בבית-מרקחת שנים כמה לפני נפגשנו ״שתינו סטוקליצקי.

 אנחנו ומאז התידדנו, מיד הכתף. על חתול היה מאתנו אחת
 פעם היום, באותו שחל שלנו, יום־ההולדת את בצוותא חוגגות
בביתה. המטיבה את שעשתה שוש, הטבירה בביתי,״ ופעם בביתה

 הימים באחד שפרצה שריפה
 מכונית ״הגיע הגדוד. בשטח
 סירב הש״ג אך אש, לכיבוי

 בטענה הבסיס, לשטח להכניסה
התותח של שקצין־ניהול־אש

 את לפתוח שלא לו הורה נים
הכב הניחו כך משום השער.

 את לכבות לקצין הנדהמים אים
עצמו.״ בכוחות האש

 הזז, עדה העיתונאית 8!
ני על כתבת־תחקיר שהכינה

 ל- באה פלאסטיים, תוחים
 כדי הרופאים אחד של מישרדו

 כל את הריחה שם לראיינו.
ש אחרי והתעלפה. התרופות

 אמר רוחה, את השיב הרופא
טו בחברה נמצאת ״את :לה

מת גדולים גנרלים גם בה.
עצ אני אלה. מריחות עלפים

 כיצד שנים לפני ראיתי מי
 לס״ חיים לשעבר, הרמטכ״ל

בבית־חו סיור שערך קוב,

 הרדיו מתוכניות באחת 81
ה ענייני על שיחה התנהלה

 בעיות על ואחר־כך בורסה
 מאזינים (אולקוס). כיבדה,קיבה

 שאלות. ושאלו לאולפן טילפנו
 האולקוס, על הדיון היה כאשר
 המפיקה, אל אחד מאזין טילפן

־ עידית  לה ואמר יאיר,כן
 הבורסה. על לדבר רוצה שהוא
 עכשיו ״אבל זאת: לו אמרה
 לה ענה באולקום.״ דנים אנחנו

 הבעיה בדיוק ״זוהי המאזין:
מהבורסה.״ אולקוס לי יש שלי,

 ראש־עיריית־גבעתיים, 81
 תחנת־מיש־ חנך רון, יצחק

 ביקש הוא בעירו. חדשה טרה
 הרצל המישטרה, ממפכ״ל
 דו״חות- כל את לבטל שפיר,
 יום באותו שנרשמו החנייה
 נענה ושפיר גבעתיים, לאזרחי

לבקשתו.

לנשות־ בגדים מעצבת רק לא האופנאיתמילר שדה
 השימלה את לעצמה. גם אלא חברה

 עיצבה לירות, 7000כ״ ושוויה תחרה מבד העשוייה שלבשה,
 גוחה זו שימלה כמה עד להדגים כדי לדיסקוטקים. במיוחד
בתל״אביב. שנערכו המסיבות באחת סוער בריקוד יצאה לריקוד,
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 בבריכת״השחייה אותו ולשמוע לראות שבאה עמר, עליזה צעירה

הספורט. לקידום מיבצע במיסגרת שם היה הוא קריית־שמונה. של
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