משה עציו!  ,הוא שופט בליגה ג־
ובכנסת שותים עכשיו מיץ אפרסק □,

היפכו
^
את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם ,לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קר או חם,לבה
בזוגות ,במסיבה
ובכל מקום.
כרנ7ליטה,פונש
חממו את הנרמליטה בסיר
סמוק.הוסיפו פלחי פרי הדר
טבעי .סירות הטונה וקינמוו
לפי הטטם.

ברמליטה קר
הוסיפו לכרמליטה קוביות קרח
פלחי לימון .או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי טץ ,וקינמון
לפי הטטם.

 91בישיבה של ועדת־הס-
נים הסבה ח״כ תמר אשל,
יושב־ראש ועדת־המישנה ל
ענייני מישטרה ובתי־סוהר ,את
חשומת־לב המשתתפים לכך
ששמו של ״תיק אפרסק״ דו 
מה ,בהיפוך האותיות ,לשמו
של תיק איפרקס ,בהתכוונה
לסרט ולספר בשם זה. ,שעסק
בקבוצה ניאו־נאצוית בברלין.
|  8בעת ישיבה של הוועדה
לענייני ציונות במיפלגת־הע־
בודה ,שהתכנסה במישכן ה 
כנסת ,כשהמלצר נכנם ושאל
כל אחד מה הוא רוצה לש 
תות ,בהציעו מיבחר של מי
צים ,העיר ח״כ עוזי ברעם,
יושב־ראש הוועדה  :״לא איכ
פת לי ,רק שזה לא יהיה
מיץ אפרסקים.״
 ■ 1במלאת שנה למותו של
הילד האותיסטי עפר אביג־
דורי ערכה אלו״ט ,אגודה
לילדים אוטיסטים בישראל,
ערב לזיכרו בבית־לסין בתל-
אביב .המלחינה-תמלילנית נע 
מי שמר הופיעה בו .באמצע
התוכנית פנתה שמר לקהל
הצעיר באולם ואמרה :״אני
נוהגת בשלב זה לערוך תוכנית
בבקשתך ,ואתם מתבקשים לומר
לי■ איזה שיר אתם רוצים
לשמוע ,אך תשתדלו שזה יהיה
שיר שאני כתבתי אותו .בשנים
קודמות התבקשתי בתוכניות
כאלה לשיר את המגפיים של
ברוך ,שכתב דני פנדרסון,
את רוצי שמוליק ,שכתב ארי 
אל זילפו ,ואת אבניבי,
שכתבה נורית הירש.״
! 9חברי אגודת אלו״ט,
שהיושבת־ראש שלה היא לאה
רבין ,נפגשו השבוע עם שר־
החינוך זכולון המר ויצאו
ממנו כשבידם הבטחות ותיק 
ווה .בתום הפגישה אמר המר:
״אני מרגיש כמו שכתוב ב-
מישנה ,בייבמות ק״ו ,כופין
אותו עד שיאמר רוצה אני.״׳
הוא הסביר כי אנשי האגודה
אמנם לא נידנדו לו יותר מדי,
אך בכל זאת התעקשו לקבל
ממישרד-החינוך הבטחה לתמי 
כה חלקית בבית־הספר שלהם
בתל־אביב ,ומשום שכל-כך
התעקשו ,הצליחו .מעניין ש 
לאה רבין הצליחה להשיג
מממשלה זו מה שלא הצליחה
להשיג מן הממשלה הקודמת,
שבראשה עמד בעלה.
! 9׳ מנהל תאטרון ■הפנטו
מימה של ניו־יורק הוא היש 
ראלי מוני יכין .בביקורו
בארץ הוא סיפר כי מפיק-
התקליטים של ג׳ון לנון ויוקד
אונו פנה אליו ,שיארגן הופעה
הבנויה על שיריה של יוקו
אונו .לפני כשלושה שבועות
פנה אליו אותו מפיק ,גם הוא
ישראלי־לשעבר  ,בשם דויד
גפן ,וקבע עמו פגישה שבה
אמור היה גם לנון להשתתף.
יום לפני הפגישה נרצח.
!  8אחרי הצגת הבכורה של
אוהלו בתיאטרון הקאמרי ,כא 
שר הקהל מחא כפיים בהתלה 
בות ,עמד השחקן הראשי,
יוסי פולק ,על הבמה והזיל
דמעות־התרגשות ללא הרף .אך
כמה ימים לאחר מכן ,כאשר
אותו תיאטרון היה צריך להציג
את ההצגה יוטל ,שם יש לפולק
תפקיד קטן ביותר ,העיר פולק :
״מעניין אם גם לורנס אז״
ליכייה שיחק כסטאטיסט ,בו
בזמן שביצע את תפקיד אותלו.״

■ אסתר זופוכיצקי,
בתו של המיליונר שאול
אייזנברג ,נרתמת בכל פעם
למיפעל-צדקה אחר .אחרי שדד
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קימה אירגון נשים עצמאי
לענייני רווחה ,ואחרי שאביה
העמיד לרשותה משרדים בבית
אסיה ,פנתה אליה עיתונאית
כדי לראיין אותה .אמרה לה
זוכוביצקי :״תתאמי זאת עם
המזכיר שלי.״ אמרה לה ה
עיתונאית :״איני יודעת היכן
למצוא את המזכיר שלך.״ ענ
תה לה זוכוביצקי. :״טלפני
למזכירה של בעלי ,והיא תאמר
לך איפה נמצא המזכיר שלי.״
!  9יועץ שר־החינוך דב
גולדברגר סיפר כי כאשר
השופט ד״ר משה עציוני
היה יושב־ראש הוועדה שבדקה
שחיתויות בכדורגל ,הוא שלח
את ילדיו לחזות במישחק־
כדורגל בחיפה .השומר עצר
אותם בשער ואמר לסדרן :
״תן לילדים אלה להיכנס ,הם
ילדיו של השופט עציוני.״
השיב לו הסדרן :״מי־ זה ה 
שופט עציוני  1הוא בטח שופט
בליגה ג׳!״
!  8אריה מכנס ,העובד•
במכון וינגייט ,מספר על שני
בניו ,שהם כדורגלנים מן ה 
שורה הראשונה .״גדי ישחק

עוד העונה הזו במכבי פתח־
תיקווה ,אך לקראת העונה ה
באה ינסה להגיע לליגה האנג 
לית ,ושם לא איכפת לו להת 
חיל אפילו בליגה ב׳.״ על בנו
עודד אמר :״עמיתיו במכבי
נתניה מתייחסים אליו בצורה
חריפה מדי ,מכשילים אותו
ופוגעים בו כל הזמן .גם עודד
היה רוצה להגיע לקבוצה מיק-
צוענית בצרפת או בבלגיה.״
 ■ 1בדיון בחטיבת הליבר 
לים העיר שר-התמ״ת גידעון
פ ת כי היום מדברים בשפה
גזענית כמו ״פראנק פארח״
או ״פוילישע דריפקע״ .העיר
על כך ח״כ אליקים )״גום־
טאב״( פדיאן ז ״כל זמן שלא
מדברים על ,רומיינשע גאגב/
י<
בשבילי זה טוב.״
 81בתחרות דחיפת־קומנד־
קרים ,במיסגרת אליפות הכושר
הצבאי של צה״ל ,שימש כמז־
ניק גידי הרמט ,אלוף הארץ
בקפיצה לגובה ,המחזיק בשיא
של  216סנטימטרים לגובה.
גידי הוא מדריך־ספורט בצה״ל,
וינסה בעונה זו להגיע לגובה
של  220סנטימטרים בקפיצותיו.
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השחיינית היפה ביותר

בארץ היא עופרה מוגיוז,
בת ה־ , 15מקיבוץ פלמ״ח־
צובה בהרי ירושלים .היא תנסה
בימים הקרובים להיות השחיי 
נית הישראלית הראשונה ש 
תשהה  100מטרים בסיגנון
חתירה בפחות מ־ 60שניות.
עופרה היא בתו של מתאגרף
לשעבר ,שעלה ארצה עם מיש-
פחתו לפני  10שנים מצ׳ילה.
בקיבוצו הוא ממונה על הובלת
התוצרת החקלאית של משקו
לשוק הסיטונאי בתל־אביב ,שם
הוא זוכה ביראודכבוד בגלל
עברו.
 8צ׳רלס מוגרו ,מי
שאירגן בארץ סמינר לנוצרים
המטיף לאהבת ישראל ,הוא
מצאצאיו של ג׳יימם מוגרו,
נשיא ארצות־הברית במאה ש 
עברה .הוא סיפר כי על אהבת
ישראל למד לראשונה בילדותו,
כאשר התגורר בשיקגו בשכונה
יהודית .כאשר ,בעת שירותו
בצבא האמריקאי ,היה במטוס
שנפל ,היה היחידי שניצל ,ב 
זכות תפילה יהודית שלמד מ
אחד משכניו.

נאנס׳ קיסינגיו

אשתו של הנרי ,נילוותה אליו בסיור במרחב .בעוד שהבעל
היה עסוק בארץ בפגישות ,הלכה צאנסי למיפעל־האופנה ״גוטקס״,
מדדה מערכות״בגדים ויצאה משם אחרי שקנתה  12מערכות של בגדים .לא את כולן קנתה
לעצמה .אחדות רכשה עבור חברותיה .צאנסי קיסינג׳ר הגיעה למיפעל בלוויית שומר-
ראש ,וכאשר קנתה בגדים לחברותיה ,התייעצה עימו אם חם יתאימו להן ,מאחר והוא מכיר אותן.
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