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היפכו
 כרמליטה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה ברמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל

 ומן יש מרון חגה לשחקגית

הכספים בוועדת מפריע אמוראי ועדי

2264 הזה העולם

 פונש ט־מדיטה
 בסיר הכרמליטה את חממו

 הדר פרי פלחי טמוק.הוסיפו
 וקינמון הטונה טבטכפירות
 לפיהטטם.
קר כרמליטה

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

 מיועצי אחד לו אמר העסק.״
הצ כבר ״הפעם :שר־האוצר

של זה את גם לבלבל לחנו
הממ ישיבת סיום עם מעלה.״

 הולך שהוא לורנץ אמר שלה
 תפילת־מינחה, להתפלל עכשיו
ש למרות יעזור. זה ואולי
 נאלץ אליו, יצטרפו כי הציע
 איש כי לבדו, להתפלל ללכת

 רצה לא ממשתתפי־הישיבה
להתפלל. ללכת

 כעם בוועדת־הכספים 1
כך על אמוראי עדי ח״כ

 שקל, מיליון שני שהוקצבו
 ח״כ היושב־ראש דרישת לפי

 העצמאי. לחינוך לורנץ, שלמה
 לא ממישרד־אוצר ואיש מאחר

 את אישרו מדוע לנמק בא
 לורנץ בקשת פי על הכסף

 הי- שזו אמוראי הבין בילבד,
 שר־האוצר של פעולתו תה

 שפיצה הורביץ, ייגאל היוצא,
לה שניסה כך על לורנץ את

 ועדת־הכספים חברי את טות
 לדו״ח בקשר הורביץ לטובת
 ללורנץ: אמר אמוראי עציוני.

 על־כך פרס לך מגיע ״לא
הממ סוכת את לחזק שניסית

 על לדבר שלא הנופלת,״ שלה
ה בעת דבר, של שבסופו כך

 לטובתו ההצעה נפלה הצבעה,
הזכי זו תקרית הורביץ. של
שב הימים את לאמוראי רה
שר ארליך שימחה היה הם

 :לאמוראי אמר ופעם האוצר,
 בוועדת־הכס־ להפריע ״תפסיק

 :אמוראי אז לו ענה פים.״
 אז •גם בוועדה.״ תפקידי ״זה

 הצעתו נפלה דבר של בסופו
 ואנשי-האופוזיציה ארליך של

ניצחו. בוועדה
פור העיתונים באחד 8:!

 מעניק שבה תמונה סמה
 עיריית־ירושליב, מועצת חבר

 טבעת פרסבורג, שמואל
 איש־הע- על־כך העיר לאשה.

 מורים הירושלמי סקים
מכי אנחנו ״אין :ואןזרג
 שמעניק כמי פרסבורג את רים

 אין התמונה ומלבד מתנות,
עב אכן שהטבעת הוכחה כל
הגברת.״ לידי רה

 ניסה בבית-המישפט ■1
 רום .משה עורד־דין השבוע
 לקוחו. את בערבות לשחרר
 אדם עת באותה הובא לאולם

 בתוכניח־הטלוויזיה שהשתתף
היה שסודו שלי, הסוד זה

] ן1 ך!11; ן״ ?1111 | שלו, התערוכה בפתיחת זאב, בשם החותם הקאריקטוריסט, |
11 1 עד 1967 משנת בעיתונות שצייר קאריקטורות הציג בה אשר 1111/ י ^ ■1#
 אז, של הצללים ממשלת על 1977 בינואר צייר אשר קאריקטורה על מצביע הוא .1980

 בטוש מצויירים כשמעליהם אז, כבר רבו פרס ושימעון רביו יצחק כיום• גם אקטואלית שהיא
ועוד. שרון אריק ידין, יגאל ארליך, שימחה כמו כיום, הממשלה אנשי של דמויות שחור

8  של שר־הביטחון גם 1
 גאל־ פליקם הגנרל מכסיקו,

 בגץ. אצל ביקר לופז, כאן
 מבקש ״אני :בגין לו אמר

 שמזג- כך על סליחתך את
 יכול ואינך גשום, הוא האוויר
 כל את ולראות בארץ לטייל

 לו אמר כאן.״ לנו שיש מה
זקוקים אנחנו ״גם :לופז

 מפריע לא וזה לגשם, תמיד
״במסו :בגין לו השיב לי.״
 היה כאשר שלנו, העתיקה רת

 הכהן בא בית־המיקדש, קיים
 ונשא יום־כיפור בכל הגדול
 נימה בה שהיתה אחת תפילה

 מאלוהים ביקש הוא שלילית.
 של לתפילותיהם יאזין שלא

 הרוצים ועוברי־אורח, תיירים
 יתחשב אלא נוח, במזג־אוויר

 !׳יביא החקלאים באבותינו
 חייט הם כי הגשם, את להם

 לו השיב מעבודת־כפיים.״
 הם שלי הבנים ״שני :לופז

ב ועוסקים לחקלאות מומחים
 הצחיח באיזור חקלאי פיתוח
 פעם ובכל במכסיקו, ביותר
 יורד אותם לבקר בא שאני

 מבקשים תמיד הם גשם. שם
 לעיתים לביקור לבוא ממני

 רפאל הרמטכ״ל, תכופות.״
 נוכח שהיה איתן, (״רפול״)

 ״אם העיר: בפגישה, הוא גם
 לבקר שתבוא מציע אני כך

בקיץ.״ אותנו
שבי השלישית הפעם זו 8!

ה ברגע בוטל בישראל קורו
 לו נקבע שכבר אחרי אחרון,

 עם ופגישות עמוס סדר-יום
 מיש־ אנשי ישראליים. אישים

 נשארו הישראלי רד־החוץ
 נודע כאשר ביותר מאוכזבים

 סעד־ מורשי שד״ך להם
 הפעם. גם בא לא אל־דין

 מיש- ה של הדובר היה הוא
במפ הראשונה, המצרית לחת
 הישראלים בין הראשון גש

 האח, מינה במלון והמצרים
 שנים במשך .1977 בדצמבר

המצ ההסברה כתודשר כיהן
ה בעת ממישרתו והודח רי,

 עם ביחד בקמפ-דייוויד, דיונים
 עגר־אל־ע׳אני הגנרל

 ההדחה אחרי אל־גאמפי.
לי שבועון עורך מורסי היה

 שבו- עורך הוא וכיום לדים,
כיום. קאהיר בשם עות־תיירות

 את בעבר כבר הביע הוא
 אחרי בישראל לבקר רצונו

בי נדחה פעם ובכל ההדחה,
 הפעם האחרון. ברגע קורו
כעש במשך כאן לבקר עמד

 פגישות 'לו וסידרו ימים, רה
 בתהליך- המעורבים אנשים עם

 בספר להמשיך כדי השלום,
ה הסיפורים על כותב שהוא

 המשא- שמאחורי אנושיים
 פרש שבו הרגע עד והמתן,

 לסיפ־ כיועץ הרשמי. מתפקידו
 כוטרוס הד״ר משמש רו

 שר-המדינה כוטרוס־ע׳אלי,
לענייני-חוץ. המצרי

 ועדת- חברי של בסיור 8!
 באילת הכנסת של הכספים

 חכמי ספר — שי להם הוענק
 מג־ להם נתן השי את חלם.
 בארץ, המלונות התאחדות כ״ל

״הק כי שטען עמיר, משה
 הסיור ממשתתפי כמה בין שר

מק איננו גיבורי־הספר לבין
.״,ר׳

 ועדת־הכס- ראש יושב 8!
 שלמה ח״ב הכנסת, של פים

 4 בשעה השבוע בא לורנץ,
 עבר ראש־הממשלה, לבניין

ו כלי־התיקשורת אנשי ליד
 5 בשעה מילה. להם אמר לא

 לורנץ כי ברדיו הכל שמעו
והש לישיבת־הממשלה הוזעק

 כי היא האמת אך בה. תתף
 ישיבה, לאותה נקרא לא הוא
 אחרי בה. השתתף לא ואף

ש הוויכוח על לורנץ ששמע
 שר־ בין ישיבה באותה נערך

 לבין המר זבולון החינוך
 הורכיץ, ייגאל שר-האוצר

 עם בהתחשב כי המר טען שם
 ל- להסכים יש המשק תנאי

 עציוני, דו״ח של מימצאים
לתנ בהתאם כי טען והורביץ

 לאותו להסכים אין המשק אי
 לי ״יש :לורנץ אמר דו״ח,
בהת שנאמר אפשרי: פתרון

 המשק. בתנאי ובהתחשב אם
 נגיע שכאשר הוא העניין אך

כל יסתדר למעלה, כולנו


