
 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיך

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה !
¥?יבק

 אנרגיית על רז. השדרן של חלומו

הנשיא רעיית של !המלתחה וחתיכות.
תה על ספרים שלושה 811

ב עתה נמצאים השלום ליך
 שיגיע הספר עבודה. של תהליך
 של ספרו יהיה לשוק ראשון

 ספרו השני דיין. משה ח״כ
ר ח״ב של והשלי דייצמן עז
 סיפרו הוא השמועות, לפי שי,
 שהיה מי לביא, נפתלי של

 תיק- לענייני דיין של יועצו
 לארצות- יצא וייצמן שורת.

 הוצאת עם לדון כדי הברית,
 בנטאם, האמריקאית הספרים
 ספרו על הזכויות את שקנתה

 מילה אפילו שנכתבה לפני עוד
אחת.

 כמה של שולחנם ליד 1!
 נדונו במיזנון־הכנסת עיתונאים
 העולם הצליח שבהן השיטות
 אישים על להשתלט התחתון

 האישים כי טען אחד מסויימים.
 ול- בבתי־מלון לבילוי הוזמנו

 הסתבכו וכך זונות, עם אורגיות
 הפשע. אנשי את לשרת ונאלצו

 רז: מנשה השדרן נאנח
 לי מביא לא אחד אף ״מדוע

 אורגיות לי ועורך .חתיכות
שאסתבך?״ כדי

ה עם טלפונית בשיחה 61
 שאל פרי, סמדר עיתונאית

 מנצור, אניס אוקטובר, עורך
 יצחק הנשיא של יציאתו ערב

 נכון אכן אם למצריים, נבון
 אותו. ילוו עיתונאים 200ש־

 אמר: בחיוב, השיבה כאשר
עיתו כל רק שלא רואה ״אני
 גם אלא נוסעים, ישראל נאי
שלהם.״ הקוראים כל
ה את המלווה הפמליה 6!

 למסע אופירה, ורעייתו, נשיא
 החמישי ביום הוזמנה במצריים

 תידרוך וקיבלה הנשיא, לבית
התרעמו כמה להתנהג. כיצד

 מיועדת הנשיא רעיית עימד,
 ג׳יהאן המצרי, הנשיא לאשת

ת א ד א ל לייזר מכשיר — ס
 המכשיר שם עדינים. ניתוחים

 ממציאו שם על ״שרפלן״, הוא
 הרפואי והמנחה שרון עוזי
 קפלן. יצחק הפרופסור שלו,
 המציא במקצועו, מהנדס עוזי,

 יום. 27 במשך המכשיר את
 גם דולר. אלף 40 הוא מחירו

ה אל יצטרף קפלן הפרופסור
 כדי במצריים, בביקורו נשיא
 המצריים המנתחים את ללמד
 שרון, במכשיר. להשתמש כיצד

 מכך מאוד הופתע זאת, לעומת
למצריים. לבוא הוזמן שלא

 בישראל, מצריים שגריר 3׳
 לקא- שיצא מדהתדא, בעד

ישר נשיא לפני שבועיים היר
 הנשיא עם פגישה קבע אל,

 אל־סאדאת. אנוור המצרי,
 חלה הפגישה מועד בהגיע אך

שיד מחשש בשפעת. מורתדא
הפגישה. נדחתה נשיאו את ביק

 השבועון שעורך אחרי 6!
 ראה מנצור, אניס אוקטובר,
היש הדוגמניות של צילומים
 וחני בן־עמי תמי ראליות

 הוא הפירמידות, ליד פרי
 הוא בעיתונו. מהן כמה פירסם

 האמריקאי, הנשיא אשת כי ציין
 של ואשתו - קארטר רוזלין
 נאנפי, קיסינג׳ר, הנרי
היש החברה אצל דגמים רכשו

 גוטקס, מיפעל בעלת ראלית.
 לכבדו החליטה גוטליב, לאה

 קאפטן — תודה כאות במתנה
מצ הדפסים בלי ירוק, בצבע
 את רגא• אשתו עבור ריים,

ה עם גוטליב שלחה המתנה
 שעלן, מוחמר פרופסור

בארץ שביקר מצרי פסיכיאטר

שלה, הפסלים הערובה בפהיחה הפסלהגור אימה
מודרנית, לאמנוה הבינלאומית בהערוכה

 מכיוון ריכטר. הוראס ביפו, הגלריה בעל עם בניו-יורק, שנערכה
 שומר ריכטר שכר זהב, בהרבה מעוצבים אילנה של שפטליה

 כהרגלה, עטויה, למקום, אילנה באה באשר עליהם. מיוחד
 הוא אילנה. על גם לשמור השומר החליט רבים, זהב בהכשיטי

 אך שעליה, הזהב בל עם עליה לשמור צריך ״אני : לריבטר אמר
הסבים. ריכטר עליהם.״ אהה השמור הפסלים, ליד לא אני כאשר

 כאילו להם, נמסר שהתידרוך
 ׳היוצאים בית-ספר ילדי היו

 בעוד לטיול. הראשונה בפעם
חד מלתחה לה רכשה אופירה

 גירעון האופנאי אצל שה
 ג׳רי המתכנן עיצב אדברזון,

 ל- שחורה שימלת־ערב מליץ
 מליץ שמר. נעמי תמלילנית

עיתו לכמה שמלות גם עיצב
מצריימה. היוצאות נאיות

שנטלה המתנות אחת 3!

 באוקטובר, קבוע מדור לו ושיש
 השבוע הנפש. לבעיות המוקדש

 ובשיחה השי את מנצור קיבל
 שהקאפ־ אמר בארץ ידידים עם
 מצא ״איזאדורדד, הקרוי טן,
אשתו. בעיני חן
 המיסהרי היועץ אשת 6!

 בישראל, מצריים בשגרירות
ה, סאמיה ל ח׳  ב־ ביקרה נ

 בלוויית ניבה הבגדים מיפעל
מדדה היא פאחרי. בעלה

 רכשה ולבסוף שמלות כמה
ה מועד הגיע כאשר שתיים.
 לגלות, הזוג בני נדהמו תשלום

 נמוך. סכום מהם שביקשו
 ביקש מניבה אלעזר יהודה

 התעקש המצרי אך שקלים, 400
ב ״חברי שקלים. 500 לשלם

 עלי מאמינים היו לא מצריים
 מכפי יותר לשלם מוכן שאני

בחיוך. העיר ממני,״ שמבקשים
 ראש־הממ- מישרד אל 61
מראיין מאת פנייה הגיעה שלה

 של הקשה הפיננסי במצבה דנו
 וירשובסקי הציע התיזמורת

ב שהיא תכריז שהתיזמורת
ל (ישיבות כוללים שני בחינת
 ללא בלבד, לימוד מטרות
לאבר כולל — האחד לינה).

 לנשים. כולל — והשני כים,
 התיזמורת להיות יכולה ״זו

 קאפוטות,״ עם שתנגן הראשונה
 כספי אליה יזרמו ״וכך אמר,

ציבור.״
הסניגור ניסה כאשר 6!

ך ך11ן בעבר הבונדס, אירגון נשיא סגן כיום !
י לונפ־ המועמדים ואחד קול־ישראל איש י יי י • י י

 שהצטרפו הילדים שני את בחיבוק קידם רשות־השידור, מנכ״ל קיד
 הילדים, הבונדס. אגרות רוכשי של למועדון-ראש־המנישלה כחברים
 הארבע בן אליוט הם הבונדס, מפעילי לאוי, מרכוס של נכדיהם

 המובן אחד כל להצטרף יכול זה ״למועדון השנתיים. בן ואדווארד
רגר הסביר ויותר,״ דולר אלף 25 של בסכומים אגרות לרכוש

 דייוויד הנודע, הטלוויזיה
 את לראיין הרוצה פרוסט,

 כגין מנחם ראש-הממשלה
 שתוקרן שעתיים בת לתוכנית

 בגין ובבריטניה. בארצות־הברית
לראיון. הסכמתו את נתן

 ועדת־הכספים בישיבת 6
 במישרדי שנערכה הכנסת, של

 הגיש בחדרה, חברת־החשמל
 שאילתא מלמד אברהם ח״כ
 כי לידיעתי ״הגיע הלשון: בזו
 מודעי, יצחק האנרגיה, שר

 נסע בגין, בנמל שנחת לאחר
 דויד ראש-הממשלה אל מיד

 הוא כי שם והכריז בן־גוריון
 קניית בעניין משא־ומתן מקיים

 זה איך פחם. להובלת אוניות
 חברת- הודעת עם מתיישב
 הובלת הסדר השגת על החשמל

 שומעיו ״1 צי״ם חברת עם פחם
 את לעקוץ התכוון כי הבינו,
 בו שאחז הבילבול על מודעי

 בארצות־הברית, שהותו בעת
 קארטר, ג׳ימי באוזני כשהחליף,

 של בשמו בגין של שמו את
בן־גוריון.

 של השבועית בישיבה 61
 הקאמרית התיזמורת הנהלת

 ח״כ גם השתתף הישראלית
כאשר וירשובסקי. מרדכי

 את לשכנע מלחי אליעזר
 צבי שולחו, כי בית־המישפט

 הביא לילדים, חביב הוא גור,
 של אמו לכך. שונות דוגמות
 לא שישבה ז״ל, ירדן אורון

 את עיוותה מהסניגור- רחוק
 ממש נחמד, ״הוא :ואמרה פניה

בובל׳ה.״
ה ניסה מישפט באותו 31

 הוראותיו כי להסביר סניגור
 פסיכוזה מתוך באו גור של

 רצונם את להשביע לו שגרמה
 כמו ״זה המישטרה. קציני של

 של בצהריים אפילה בספר
 מודה שם קסטלר, ארתור

 של חקירותיהם בגלל הגיבור
 פי־ ש,רה התובעת, הרוסים.״
 נרגזת ממקומה קמה רוט״,

 שישוו רוצה ״אינני והטיחה:
השי לאנשי ישראל חוקרי את

הסובייטיים.״ החשאיים רותים
ב סיכם מלחי כאשר 8!

 במשך ומפורט, ממצה אופו
 ב־ גירסתו את אחדות, שעות

 סירוטה התובעת ישבה מישפט,
ש ספר לתוך בסתר והציצה
 הספר זה היה עימה. הביאה
 א.ב. של הנורמליות בזכות

יהושע.
אברהם המזוקן התובע 81
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