
היפכו
 כרמליסה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי

 שלכם,לאנשים
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
 פונש ברמדיטה

 . בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי 1טמוק,הוסיפ

 וקינמון העונה פירות טבעי.
 הטעם. לפי

ור7 כרמליטה  
 קרח, קוביות לכרמליטה הוסיפי

 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון עץ. תפוחי פלחי
הטעם. לפי
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 ״צמן1 עזר הרגיז לא מי את

א ציד *זז אס יכול מדוע היום.

השוחור? לכוחות גאודי הצטרף ואיך בן־ישיבה רק להיות
בר־לם חייט ח״כ 0'

 בחוות־הסוסים בקאהיר ביקר
 של קרובו מדעי, שעיד של

 ביקור בגלל המצרי. הנשיא
 טיסתו את בר־לב דחה זה

 המארח שעות. בכמה לארץ
 נור־אל־ הסוסה את לו הראה
 ואמר הבוקר״), (״אור צבחא

 להמליט, עומדת היא כי לו
 סייח־זכר, לה ייוולד ושאם
תיוו ושאם בר־לב, לו יקראו

ב לה יקראו סוסה־נקבה, לד
 עורך של שמו על אניסה, שם

 אניס אוקטובר, השבועון
 הסיפור נודע כאשר ,מנצור.
 לא ״אני :ואמר צחק למנצור

ההנ לתוכניות להיכנס רוצה
 פירוש מה שבירר אחרי צחה.״

 מציע ״אני אמר: בר-לב השם
לה יקראו סייחה, תיוולד שאם

 הודבק חדש כינוי 01
 לעני יועץ אבנר, ליהודה

 ראש־ה־ במישרד ייני־תפוצות
.ממשלה תפוצי. :

הכהן מנחם הרב ח״כ 01
 של נאומו על השבוע הגיב

 ב־ בגין מנחם ראש־הממשלה
 ז׳בו־ שזאב טען שבו נידיורק,

יש מדינת את הקים טינסקי
שהמדינה איך ״לפי : ראל

 להתווכח כדאי לא היום, נראית
עמו׳.״
 אהרון 'שר־הדתות על 01

 ״הוא :הכהן אמר אבדחצירא
 בן־תורה, להיות יכול לא כבר
כן.״ בן-ישיבה אבל
 למעלית נכנס כאשר 0!

לקומה בדרכו הכנסת, בבניין

|1|ר<י111 ה101י1ח1 ערכה אליהו, שלמה ח׳׳כ של אחותו 1ה
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 לערוך האומץ לי היה לא היום עד אך אעיר, מגיל כבר מציירת
 סימה אמרה. זה," את עשיתי סוף־סוף והנה תערוכת״יחיד,

 בא לא כי על התנצלה אחיה, של בחברת״הביטוח העובדת אליהו,
אחר. באירוע ערב באותו עסוק שהיה מכיוון התערוכה, לפתיחת

ה המליטה בינתיים בת־לב.״
אני נקראה והיא נקבה, סוסה
ו ״אוי מנצור: הגיב נה.

 שהוא איפה קראתי אני אבוי,
 טוב יותר הוא מת זכר כי

 לבקר והלך אמר חיה.״ מנקבה
 לראות כדי מרעי, סעיד אצל
שמו. את הנושאת הסוסה את

 בקא- מתלוצצים עכשיו 01
 גן־ לפתוח יכול מנצור כי היד

 כלבים שני לו יש פרטי. חיות
ביש מצריים משגריר שקיבל

צאצ מורתדא, סעד ראל,
 הנמצאת בלה, כלבתו של איה

בישראל.
 הסתובב האחרון בשבוע 01
 בכנסת, וייצמן עזר ח״ב

 שר־הדתות, עם ששוחח ואחרי
 הפטיר: אכו־חצירא אהרון

 המקום, את עוזב שאני ״לפני
 לא שעוד מישהו יש האם

?״ היום אותו הרגזתי

 להכהן מישהו קרא השלישית,
 ״בוא, :הח״כ אמר לו. להמתין

להע קלה הכי הדרך זו בוא,
יהודים.״ כיום לות

 של הכספים בוועדת 6!
קוס חיים ח״כ תקף הכנסת

 פעמיים. הממשלה את מן
אמו עדי כח״ כך על הגיב
 הראשונות ״בשנתיים 5 ראי

 ח״כ היה הזאת הקדנציה של
 את תוקף כהן־אורגד יגאל

 לחשוב ה ה ואפשר הממשלה,
אח לאופוזיציה. שייך שהוא

 פדו־ יחזקאל כח״ בא ריו
 הדבר. אותו את ועשה מין

 עבודתיהת־ את מבצע עכשיו
 מחלימים איפה קופמן. קיפה

התורן?״ האופוזיציונר יהיה מי

בירו התחתן השבוע 0!
של בנו סייר־כנימין, שלים

גנ־״( דחכעם (מיל׳) האלוף

 חוזר שהוא הבן, זאכי. די״)
 דתי בטקס התחתן בתשובה,
 מילבד באו, ולמקום מסורתי,

 בחורי־ישיבה, שכולם ידידיו,
 אלופים האב, של ידידיו גם

 לשעבר. ואנשי־הפלמ״ח בצה״ל
ישר איקה בתשובה החוזר
 צייר פעם שהיה מי אלי,

שוחח התל־אביבית, בבוהמה

 כמה חשבון תעשה אז לוניים.
 הרוב.״ נהיה אשר עד יקח זמן
 למקום גנדי נכנם כאשר 0!

הצ ״סוף־סוף רבים: העירו
השחור.״ לכוחות גנדי טרף

 תיקשו- לענייני היועץ 01
 תל־אביב, עיריית ראש של רת

לפני נסע שפירא, עמיקם

הצטרפה זיידד, הילל ח״כ של בהו ןן ■׳■!•ו■ ין■ ;ןןן ן
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 ההקרנה, מושחת. חבר־כנסת על המספר האמיתי״, ״המישחק
 רק למקום להביא הצליחה חברי״כנסת, לנשות מיועדת שהיתה
 באולם- ״התבוננתי ח״כים. של ביותר מצומצם מיספר

 אשה או חבר״כנסת שום כימעט מצאתי ולא הקולנוע
 יפה, שבתי שחושב ״מי : והוסיף זיידל הילל אמר חבר־כנסת,״ של

מהעץ.״ רחוק נפל לא אצלנו התפוח כי אשתי, את לראות צריך

 הוד מוטי (מיל׳) האלוף עם
 שנים כמה תוך כי לו ואמר
השחו הקאפוטות לובשי יהיו
 אי־ אמר בישראל. הרוב רות
חילו הם היורדים ״כל :קה

 דתיים, הם העולים כל ניים.
 גדול הוא אצלנו הילודה ומצב

החי- אצל מאשר ארבעה פי

 ב־ לארצות־הברית וחצי שבוע
 עניין את אך ענייני־עבודה.

הקשו הסידורים וכל הנסיעה
מוח בסודיות שמר בה רים

ש מישפט־מזונות עקב לטת.
אש אפתי, בו. מעורב הוא
 הסכום את להגדיל תובעת תו׳

משלם. שהוא

 הארצי במטה החקירות אגף ראשקרת יחזקאל
 לערב״ראיונות בא המישטרה, של

 ״האם אקדח״צעצוע. דנציג שלף כאשר הופתע הוא דנציג. איתן עם
 הפושעים שהיום היא ״האמת בחיוך. שאל ן״ אותי להרוג באת

הו באקדח,״ לזלזל אין עדיין אך ביותר, מתוחכמים בארץ
לבנו. שייך הזה הצעצוע כי באומרו אותו הרגיע דנציג איתן סיף׳
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