
היפכו
 ברמליטה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
נש1פ כרמליטה

 בסיר הכרנזליטה את חממו
 הדר פרי פלחי שמוק,הוסיפו

 וקינמון הטונה פירות טבטי.
הטטם. לפי

קר ברמדיטה
 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפו

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

. -- לפיהטטם.
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 המחוז־הדרומ׳ מפקד 9
ה ניצב המישטרה, של רי  א

מן,  השישי ביום חיפש אי
 ארוכה, שעה במשך האחרון,
ב הצרפתית בגיבעה כתובת

 מיזמן היה איבצן ירושלים.
 כשלא כתובת. באותה למסיבה
 התקשר אותה, למצוא הצליח

 ה־ למוקד שבמכוניתו באלחוט
 דקית כמה תוך מישטרה.

 שהובילה ניידת, במקום היתה
ש לכתובת מפקד־המחוז את

חיפש.

 האחרון השישי ביום' 9!
 המצרי, הנשיא רעיית הציגה

את אד־סאדאת ג׳יהאן
באוניבר שלה המ״א עבודת
 ישב לפניה קאהיר. סיטת

 עבו־ על שעבר צוות־הבוחנים,
המשו של השפעתו על דתה
 על ■שלי פרסי האנגלי רר

 המצרית. בשירה הרומנטיקה
סטודנ 400 שאיכלס באולם

הנ מישפחת כל ישבה טים,
 אגוור בעלה, ובראשה, שיא,

אל־סאדאת.

 מאיר ״ח״ב הבא: הפתק את
הן  את להביא שצריך אמר כ
ס 1ץי החוק  מ ץ :אלסטי! ז

 מבין, אני הוק ביי אלססזס.
 צריך (רמאי) קרוק מדוע אבל

אלי ולא החוק, את להביא
שוסטקזו״ עזר
 ישיבה באותה כאשר 9!

 כבר ״איחרנו כי כהן אמר
לה הקשור בכל הרכבת״ את

ח״כ לו העירה החוק, גשת

התקיי שבו בית־המלון, של
בטל לצפות כדי הארוחה, מה

 בין במישחק־הכדורסל וויזיה
בו לסינודיוה תל-אביב מכבי

 לחדר אותנו ״לקח לוניה.
 כדי המלון, של קצין־הביטחון

ל עולים שאנחנו יגידו שלא
 סיפר אחרות,״ למטרות חדר

פלומין.
עוז אפלבאום בועז 9!
קיבל פרם, שימעון ח״כ של רו

 ראשונה. ממדרגה חלוצי על
 בכבוד־מלכים. שם מתקבל אני

 אבל מקום. לכל אותי מזמינים
זה.״ את מבינים לא כאן

 סיעת של ישיבה בתום 91
 הגשת על בכנסת הליכוד

 ח״כ כתב חוק־ביטוח־בריאות
בריאן (״גוסטאב״) אליקים

 צריך כן, ״אם :דורון שרה
מטוס!״ לקחת

 של ארוחת־הערב בעת 9|
 החליטו הגריל אבירי מיסדו

 וסגן פדומין יחזקאל ח״כ
 יגאל תל־אביב, ראש־עיריית

 הארוחה את לעזוב גדיפל,
מחדריו לאחד עלו הם באמצע.

 השישי ביום שנערכה במסיבה,
 בתרועות- בירושלים, האחרון
 של הצבאי הכתב את שימחה

ב ניר, עמירם הטלוויזיה,
 אדוני טוב ״ערב :אלה מילים

 בעמי- דבק התואר המלחש!״
ב שלו הכתבה בעיקבות רם

.צה״ל מיבצע על טלוויזיה

 תל־אביב מחוז מפקד 9!
 משה ניצב המישטרה, של

 ובנו הוא כי סיפר טיומקין,
 בר־ באוניברסיטת יחד לומדים

 בזה זה נעזרים ״אנחנו אילן.
 עוזר ובני מחברות. בהחלפת

 הרי- לומד שאני למרות לי.
 כלכלה. לומד והוא מינולוגיה

לומ ששנינו נושאים כמה יש
ביחד.״ דים
שהת בוועידת־ירושלים 9!

 סיפרה שבועיים, לפני קיימה
 ״אחרי נמיר: אורה ח״כ
 הפרופסור עם משותף דיון

כש יצאתי שיטרית מאיר
 על־כך הרגשודאשמה לי יש

 עלי מדוע אשכנזיה. שאני
ה לה השיב ז״ כך להרגיש
על מבץ ״אינני : פרופסור

 בעלה הרי אני מדברת. את מה
או לו ענתה אשכנזיה.״ של
 לדאוג.״ הפסקתי ״מאז : רה

א ו ה ״אבל :מישהו העיר
לדאוג!״ הפסיק לא
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 השבוע: סיפר ;משיל ירוחם

מיפי הן לחוץ־לארץ ״נסיעותי

1|)1!  בימים נמצאת בארץ, המצליחות הדוגמניות אחת שהיונה מי 1 "1י!1!1''י1ל
אצל מישחק ללמוד כדי לשם נסעה היא בניו״יורק. אלה 11 1-14 1 ׳111# #11

לדרמה מורה אדלר, סטלה אצל ללמוד החליטה שם אך שטרסברג, לי הנודע, המורה
וכדי והחלק, הארוך שערה את קיצצה חלי שטרסברג. מאשר ידועה פחות שאינה
שלה. ישנות תמונות חדרה קיר על תלתה ארוך, שיער לה כשהיה נראתה איך לעצמה להזכיר

1 ־11711111 ך1ך0  כמדריך כיום העובד ישראל, של הכדורגל נבחרת שוער שהיה מי ך |1!
11| /1 1■ 1 1 9 1 11 1  נבחרת חזרה שבו ביום בן־גוריון לנמל״התעופה הזדמן לתיירים, -1

״סימנים משאירים לא שגולים מזל לך ״יש בפורטוגל. הכושל ממישחקה ישראל  לשוער חודורוב אמר !
מסיפורים. רק חודורוב את הכיר מיזרחי פורטוגל. מנבחרת גולים שלושה שספג מיזרחי, יוסי הנבחרת,

 ניר לחש שבו לגבול, מעבר
 במהלך למיקרופון דבריו את

הפעולה.
 שלו הפופולריות על 91

 :יבין חיים סיפר ברחוב
 זמן כמה לפני באתי ״כאשר

 לחדש כדי למישרד-הרישוי,
 הפקיד היה רישיוךנהיגה,

 ברגע אך כריך, בלעיסת עסוק
 פניו על פשט פני את שזיהה

 מבוקשי את והישגתי חיוך
 אותי עצר זאת לעומת מיד.

וזי עבירת־תנועה, על שוטר
 אחרי אפילו מיד. אותי הה

 ממהר אני כי לו שהסברתי
 את הגיש הוא לרשות־השידור

׳הגשתי :לי ואמר הדו״ח
אנ הרבה נגד דו״הות היום
חשובים׳.״ שים

 סיפר בערב־ראיונות 9
 (״מייק״) ,מיכאל הרדיו כתב

 ״המיש- יבין: לחיים הולד
ורו הזנב על לי יושבת טרה
 אהד, מצד אותי לדפוק צה

 העו־ של סכנות יש שני ומצד
 רוצה איני אך לם־התחתון.

 רק אלא מדיני, כתב להיות
 יום כל לי יש כי פלילי,

 יפה. אונס או בריא רצח איזה
 בדיוק יודע מדיני שכתב בעוד

 הורביץ, ייגאל לו יגיד מה
 דומה לא אחת נאנסת אף הרי

לרעותה.״
 באחד כי סיפר יבין 91

 לו כתבה המעריצות ממיכתבי
אותך רואה ״אני :אשה

רואה גם אתה האם ערב־ערב.
״1 אותי

 ״אתם יבין: סיפר עוד 9!
 עצמכם את שואלים בוודאי

 גיא לכרמית אומר אני מה
 אני שידור. של יום כל בסוף
גמרנו סוף־סוף :לה אומר

!״שידורים יום עוד
 באותו נשאל כאשר 9!

 מש־ חיים עורדהדין הערב
ג  את משפרים אין למה ג

הוא בבתי־הכלא, תנאי־המעצר
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