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

 והגישו שתו
 סנגריה ברמליטה

 לבה חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פזנש כרנזליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי טמוק,הוסיפו
 וקינמון הטונה טבטי.פירות

הטטם. לפי
 קר כרמליטה

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

* לפיהטטס.

הצרפתית זרת1הע1 כךביט!ח1ס הפך ברוד׳ טל

 ארי־ יורם שר־האוצר £1
 שיעור לקבוע התכונן דור

 שעות על מס־הכנסה של מיוחד
 עליו שהשפיעו מי נוספות.

אנ שני היו כן לעשות שלא
 סדן, ׳עזרא הפרופסור : שים

 גם שהוא מישרדו, מנכ״ל
וה ארידור, של חבר־לכיתה

מר כרקאי, חיים פרופסור
 שומר שארידור לכלכלה, צה

 שנים מזה קשר על איתו
 של אחר ידיד אגב, רבות.
אמו עדי ח״כ הוא ברקאי
דאי.
 לאור יצא במצריים 11

 על מאי, בשם חדש שבועון
 שבו ,1971 מאי חודש שם

 את אל־סאדאת אנוור חיסל
בע במצריים. הכוח״ ״מוקדי

 תמונה מופיעה הראשון מוד
 ג׳יהאן אשתו עם הנשיא של
 אל- של אישי מדור בו ויש

ש ביסמיללה, הנקרא סאדאת,
 מילים אללה״, ״בשם פירושו

 בכל הנשיא את המאפיינות
 בהן פותח שהוא מפני העולם,

 יש בירושלים שלו. נאום כל
 מנצור, לאניס כי הסבורים,

 קם אוקטובר, השבועון עורך
 גילה הוא אך מתחרה, בכך

בר ושיגר מיקצועית אבירות
 דפי מעל החדש לעיתון כה

זוקטובר.
 האחרונים בשבועיים 0!

 השבועון גיליונות נחטפים
שקט העובדה בגלל אוקטובר

דיין משה של מסיפרו עים

ישראלית היא החלומות״ ״סוחרי □סידרה

 היתה ויליאמס, ארל תל־אביב, מכבי של הכדורסל שחקן של אשתווייריאמס מרגרט
 הפועלת שמע״, ל״אגודת קודש שהכנסותיה בתצוגת־אופנה נוכחת

 שחקני כל של החתימות עם הכדור את בשמיעתם. הלוקים ובני־נוער ילדים ושיקום חינוך למעו
שפלן. דליה התצוגה, של המנחה עומדת משמאל תצוגה. באותה בהגרלה לזוכה מרגרט העניקה הקבוצה

 המשק כי אמר גפני הריבית.
 הבנקים. עם שהוא איך חי

 עמום ח״כ כך על העיר
חי י חי זה ״מה :הדר

!״כפליים

ח״כ הוועדה, יושב־ראש 8

באו הודיע דדרב־ין, שלמה
 תתכנס מעתה כי הזדמנות תה

 א/' בימי גם בירושלים הוועדה
 התקציב. בחוק הדיון ביגלל

 לו שיהיה תיקווה הביע הוא
 על העיר אנשים. מניין לפחות

פדו,מין: יחזקאל ח״כ כך

 עם בבד בד שם, מתפרסמים
בארץ. שלהם הפירסום

 של הישיבות באחת
הו הכנסת של ועדת־הכספים

 ארנון ישראל, בנק נגיד פיע
שיעור על לדון כדי גפני,

*1|* | 1 |11^ ל ל  בסיגנון בגדי־ים ובא ההולך הקייץ לקראת עיצבה בגדי־ים־וחוף, מעצבת "1 |
\  הדוגמניות ליד לאה ניצבה שלה, במיפעל שנערכה בתצוגת״אופנה מצרי. ^ #14111 111/

במיוחד. גוטליב על חביבות שהן דמיר, ושרית בן״עמי תמי עומדות לידה יצירותיה. את שהציגו

 למזומן שאפילו פוחד ״אני
 פירושו ״מזומן״ לך.״ יהיה לא

 ל- המתקבצים אנשים, שלושה
בירכת־המזון.

 כוכב־הכדור־ שהיה מי 8!
 חיסל פרודי, טל בארץ, סל
 לו, שהיתה חנות־הספורט את

 די להרוויח הצליח שלא מפני
 עובד הוא אלה. מעסקים כסף
כסוכן־ביטוח. כיום

 פנינה נערת־הזוהר י■
 אחרי ארצה, חזרה רהנכלום

 ב־ אחדים שבועות של שהייה
 ב־ ״כשהייתי ארצות־הברית.

 לידידתי טילסנתי לוס־אנג׳לס
 הסופר של אשתו גדיים,

 החלומות) (סוחרי הארולד
 שהיא לי התברר רובינם.

ש בווילה באקפולקו, נמצאת
 אותי הזמינה והיא שם, להם

 לכבוד ערכו שהם למסיבה
 בעלה. של החדש הספר צאת

 פגשתי ושם לאקפולקו, נסעתי
 להכיר שרצו עשירים, בזוג

יכי שהם חשבתי בנם. את לי
 אך אחד, יורם איזה לי רו

 טסתי משגע. בחור הוא בנם
 ד! וביליתי למכסיקו־סיטי איתו
־ מן־הכלל.״ יוצא

סו בסידרת־הטלוויזיה 9
 עוזרת- מופיעה החלומות חרי
 קלודין. בשם צרפתית בית

היש השחקנית היא זו עוזרת
 בלוס־אנג׳־ המתגוררת ראלית

סטיפנס. דורית לס,
מס הבאה הבדיחה את £

 :מנופי דידי העיתונאי פר
ול באוטובוס, נוסע אחד איש
 לו ואומר זר אדם יושב פניו

קר קרניים, ״בעל הזמן: כל
 יום התרחש זה מחזה נן.״

 סיפר האיש אשר עד יום, אחרי
 מה אותה ושאל לאשתו זאת

 הכחישה, היא כך. על דעתה
 שלא לו ואמרה הכל, כמובן,

 שוב למחרת לאיש. לב ישים
 ישב והפעם באוטובוס, נסע

 _ שי- בין וסינן לפניו זר אותו
 וגם בעל־קרניים ״קרנן ניו:

!״מלשין
איתן במאי־הקולנוע 8'
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