
 כרמליטה את
 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 חם,לבה קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש ט־מליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי טמוק.הוסיפו

 וקינמון הסונה פירות טבעי.
 דסימקטטם.
 זר7 כרמליטה

 קרח, קוביות לכרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון, פלחי
 וקינמון עץ, תפוחי פלחי
הטעם. לפי

לגז״ם אורגזמה יהיה ישראל עם
אטים בזריקת ומסתיים החסידי והריקוד

 ״כלי־ על דיון בהנחותו ■1
 הלאומי״, והמוראל התיקשורת

 ליחסי- האיגוד של בכנס
 אורי העיתונאי ציטט ציבור,
ה סיקור על מחקר סלע
ב העברית בעיתונות שואה
 בואו ביום כי גילה הוא ארץ.

 מהונגריה, בראנד יואל של
מ שלו ההיסטורית בשליחות

ויש אייכמן אדוקז טעם
הידי פורסמה קסטנר, ראל

ב שורות בכמה בואו על עה
 ואילו דבר, של פנימי עמוד

 של הראשון בעמוד הכותרת
קרי את הביאה גליון אותו
־ דויד של אתו  גורמן:כן
 בבחירות מצביע שאינו ״מי

 הוא הפקידים להסתדרות
עריק.״

 דהיום דבר עורכת 51
 חברת־כנ־ ציטטה זמר, ח;ה

 הכנסות באחת אלמונית סת
 נאומה את שפתחה הקודמות,
 אני שאדבר, ״לפני במילים:

משהו...״ לומר רוצה
 כי הזכירה גם זמר 111

 קרופסק־ לנין, של אלמנתו
 פעם עצמה על עוררה ייה,

 הרודן סטאלין. של זעמו את
לא ״אם :ואמר לה קרא

 מישהי למנות נצטרך תפסיקי,
 של אלמנתו בתור אחרת
לנין.״

 עכשיו הספרותי הבטאון 8(
 במרתון לקיומו, שנה 20 חגג

צוו במועדון שנערך ספרותי
 הכד כשנשאל בתל־אביב. תא

 שכתב כן, כ מנח שורר־סופר
 שותף הוא אם פלונטר, את

 מנחה של המסתייגת לתגובה
 מיכאל ,״לצר גלי איש הערב,

הסטריפ מריקוד הנדלזלץ,
 ,1; בן צעיר בחור של טיז

 במקום, הקהל את שהדהים
 היפהפה הצעיר ״להיפך. :אמר
 צריכה ששירה מה לי עשה

 גופי את לי הזכיר לעשות:
 המשמינה, כרסי ואת המתבלה

מוחי.״ את לרגע והאיר
 הירושלמי, עורך־הדין 01
 איך נשאל כרדוגו, אכי
 נפילת מאז בלילה ישן הוא

 השיב שעבר. בשבוע הבורסה
 היניק כמו ישן ״אני ברדוגו:

 שעה וחצי ישן שעה חצי —
בוכה.״

ן ו י # ד ! ! כשחקנית, בארצות״הברית כוחה את מנסה וכיום מלכת״המים, שהיתה מי !1!| ,ן
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גירושין. שנות 15 אחרי זה אל זה שחזרו הוריה, עם להיות כדי בישראל, מאוד קצר בביקור
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איש־ משה אביה, לה שערך יום־הולדת במסיבת זכתה השנה בתאיש־כס״ת תמר
 המישפחה בני את כינס איש־כסית רוכבת. היא בטנו שעל כסית,

תאומות. בת-אחותו ילדה יום באותו במישפחתם. בר־מזל הוא 13 התאריך כי ציין ארוחה. להם וערן

ו בארץ, בדיחה עוד 01
 מהו בברית־המועצות: שמקורה
סוציא גיהינום בין ההבדל
 קפיטליסטי. לגיהינום ליסטי

 טובלים הקפיטליסטי בגיהינום
 ואחר־כך חם בשמן האנשים

 גילוח. סכיני על מתגלשים
טוב הסוציאליסטי בגיהינום

 ואחר־ חם בשמן האנשים לים
 גילוח. סכיני על מתגלשים כך
 בגיהינום י ההבדל מה כך אם

 שמן יש פעם הסוציאליסטי
 סכיני- יש פעם אין, ופעם
אין. ופעם גילוח

 הניצב איש־המישטרה, 0!
באר נושא קראום, דויד
יש במישטרת תוארים בעה
ראש המפכ״ל, סגן : ראל

 יושב־ראש אגף־המיבצעים,
 הבינלאומי השוטרים אירגון
ה את כוח־האדם. אגף וראש
 בימים קיבל האחרון תואר
 פרש עשת שאלי אחרי אלה,

מהמישטרה.
מכי בעניין מישפט בעת 0!
 צכי הסניגור, טרח חשיש רת

 לשופטת להוכיח דידסקי,
 השוטר כי כן־עיתו הדסה
 החשיש את קנה אשר הסמוי,

 מאוד, מיסכן נראה מהנאשם,
 נכמרו הנאשם של רחמיו וכי

הוא כי שטען כיוון עליו,
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