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 היפכו
 כרמליטה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, או קר
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש כרמליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי ־חי7פ טמוק.הוסיפו

 וקינמון הטונה פירות טבטי.
הטטם. לפי

קר ברמליטה
 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפו

 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון טץ, תפוחי פלחי
הטטם. לפי

 עיריית- ראש עם שוחח הפסל
 פנה קיללו, טדי ירושלים,

 רוט־ יעקב המשורר אליו
ל להעביר לו והציע בליט

 אנדרטת־השואה את ירושלים
 בכיכר־מלכי־ הממוקמת שלוי,

בירו ״רק בתל־אביב. ישראל
 מלאה בהבנה מתייחסים שלים

אמר. ליצירות־אמנות,״

 ועדת־הרווחה- בישיבת ■1
 יושב- אמר בכנסת והעבודה

 מנחם ח״ב הוועדה, ראש
 חייקה לח״כ פירוש,
 תמיד את ״למה נ גרוסמן

 שר־האוצת״ את לתקוף צריכה
 תמיד ״אני חייקה: לו ענתה

 שרי־האוצר.״ כל את תוקפת
 כץ: זאב ח״כ כך על העיר
 לעצמך להרשות יכולה ״את
 פעם אף כי הזה, הלוקסוס את
 שיהיה סיכוי יהיה ולא היה לא

שר־אוצר.״ למפ״ם
 שראש־הממשלה אחרי 01

במלון בארצוודהברית נאם
ש כך על אסטוריה וולדורף

 ז׳בו־ וזאב הרצל זאב בנימין
 המדינה את הקימו טינסקי
 במיזנון־הכנ- התלוצצו לבדם,

 מסדה, הספרים שהוצאת סת
 הכרך את עתה זה שסיימה
 האנציקלופדיה של האחרון

תי להכניס ממהרת העברית,
״ז׳בוטינסקי״. בערך קונים
ה למען ערב־התרמה 01

 בעיר התקיים בחיפה טכניון
 נשיא בארצות־הברית. שיקאגו
 נסע חורם, עמים טכניון,

 היה אורח־הכבוד בו. להשתתף
 לשעבר, ארצות־הברית נשיא

 שהתחילה לפני פורד. ג׳רלד
 עם שוחח פורד, של הרצאה

 לו, המוכר הישראלי על חורב
 רבץ את הכיר הוא רבין. יצחק

 ישראל שגריר היה זה כאשר
 היה כשפורד בארצות־הברית,

 ריצ׳ארד הנשיא של סגנו
 פורד כאשר אחר־כך, ניכסון.

 לראש- רבץ הפך נשיא, הפך
 חזר כאשר ישראל. ממשלת

 ללאה טילפן הוא ארצה חורב
 השיחה על לה וסיפר רבין

 תשבחות רק לו ״היו והוסיף:
בעלך.״ על
שנתיים מלאת עם 0!

חיף־ על לצילום, צילום בין באילת, סרט צילומי בעת שש־בש שיחק *'|י|1!ד 1110!
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 באילת נמצאת ואריאן בלגיות, שתיהן ערומות. חצי כשהן השתזפו השתיים .23ה־ בת קארין, ואחותה
בספרד, גלשנית־רוח היא קארין לבקרה. באה קארין, אחותה, שם. ועובדת חודשים ארבעה מזה

ובאנגלית. בצרפתית חנן עם לשוחח הצליחו השתיים זה. לספורט כמורה גם שם ושימשה

 מאיר גולדה לש למותה
 דבר היומון עורכת נזכרה
 לה שהיה בוויכוח זמר, חנה

ש לשעבר, ראש־הממשלה עם
 שלוש בשעה כלים להדיח נהגה

 הדרך שזו בטענה לפנות־בוקר,
וחד נרגעת היא שבה היחידה

ב שוטפת שאת בכך יעילה
 המים. באותם הכלים את שנית

 ראשונה, שטיפה רק דרושה
 של זרם תחת שטיפה ואחר־כך

קרים.״ מים

לאח- נולדה נוספת בת 0'

לונ ירון ראיין עין־השופט,
 גידעון העיתונאי את דון

שי החדש, סיפרו על רייכר
 בכלל למה אותו ושאל געון,
 רייכר: ענה הספר. את כתב
 מכיר שאני היחידה הדרך ״זו

הד אני כאשר לתהילת־עולם.

 פריי־ בקי השחקנית 01
 ביחסי־ציבור העוסקת יטטאט,

 טילפנה פרם, שימעון לח״כ
 עמיחי, יהודה המשורר אל

ו לארצות־הברית, צאתו לפני
 לפעילות להצטרף לו הציעה

 המדינה״. ״להצלת המיפלגה
״מדברים :עמיחי לה אמר

 המדינה, ולא מפא״י, הצלת על
 המפד״ל.״ אנשי יצילו ואותה

פעולה. לשתף סירב הוא
מו קיים בכפר־שמריהו 01
 השבוע לנשים. בינלאומי עדון
 בבית־ד,חולים סיור להן נערך
 נשים 55 בירושלים. הדסה
 ושם למקום, באוטובוס הגיעו
 מחלקות בכל סיור להן ערכו

 שמעו הן בסיומו בית־החולים.
 הלן ד״ר של מפיה הרצאה
 חברתית. רפואה על פרידן

 אחת ניגשה ההרצאה בתום
 ואמרה: הסיור למארגני הנשים
 אך ביותר, מרגש היה ״הכל

 היכן הוא אותי שמעניין מה
 הנפלאות העוגיות את קניתם

 בירור אחרי י״ לנו שהוגשו
 בית״החולים טבח עם קצר

 מאפה הן העוגיות כי התברר
 :אשה לאותה נאמר הבית.
 את כאלה עוגיות לקבל ״כדי

 או אצלנו, חולה להיות צריכה
הבינ באירגון־הנשים חברה

לאומי.״

הוותיק, ידידה את שלה להצגת״הבכורה הזמינה בת־שנע״, ״להקת רקדניתפז נירה
בתמונה). (כמו קטעי־פנטומימה השניים הדגימו האנשים לפני אופיר. שייקה

 בברודווי בהופעתו ולפנטומימה לריקוד שותפה חיפש שייקה כאשר ,1960וב״ ותיקים, ידידים הם השניים
השטית. רוח את בהופעתו גילמה נירה הבאלט. בלהקת אז שם שרקדה לנירה, פנה הוא בניו־יורק,

 מאורעות על צלול בראש שבת
 'כי לזמר סיפרה גולדה היום.

 חמים במים למלא נוהגת היא
 הכלים את לשטוף הכיור, את

 אותם להחזיר ראשונה, שטיפה
ל אחר־כך ורק המים, לאותם
 קרים. מים זרם תחת שטפם
 ״את לעומתה: זמר חנה טענה

ולא- כפולה עבודה עושה הרי

 אש- מישה לשחקן רונה
 השח־ השלישית, לאשתו רוב,

 יש מס. כידהה קנית־במאית
השחק השניה, מאשתו בת לו

 ובת פרידדנד, דליה נית
קודמים. מנישואין נוספת

 על יורדים בתוכנית 01
בקיבוץ שהתקיימה השבוע,

 ומדפדף הלאומית לספרייה לך
למ לי נעים הסופרים, בשמות

מא (ריינר בין שמי את צוא
 מאריה) (אריך רילקה, ריה)

דולן. מרומן) רמארק,
עבו תערוכת בפתיחת 0'

 תו־ יגאל הפסל של דותיו
ש בשעה בירושלים, מרלוין
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