
 מכות םבמקו לטיפות
 של ההתדמות ומיבצע

תל־אביב בלב גן־העדן למען יצי צ

 של להקרנה באה השחקנית
 שבו דק״, חבל ״על שירשה

 התפקיד את מגלמת היא
 השרש את ״ראיתי הראשי.

 ב־ שיפרה השנייה," בפעם
 בהקרנה. ״ובביתי גלוי״לב,

 דומה בך בל בשרש הילדה
 לעצור יכולתי שלא הגר, לבתי,

 אל- גילה דמעותי.״ בעד
 רבות מחמאות קיבלה מגור

זה. בשרש מישחקה על

 אד־ דויד הפירסומאי 81
במוע להרצות שהוזמן מון,

לד נשאל בחיפה, צוותא דון
 של הבחירות מערכות על עתו

 מנקודת המערך ושל הליכוד
בתחומי מיקצוען של ראותו

 אד- אמר והפירסום. ההסברה
 מערכה מנהל ״המערך :מון

 מנהל והליכוד לא-מאסיבית
עסו כולם בנאלית. מערכה

שהחלי מתגוששים בשני קים
 את הראשון בסיבוב לבדוק טו

 לטיפות באמצעות היריב כוח
 ועוד נמרצות.״ מכות תחת

ה ״אילו הפירסומאי: הוסיף
 מציב הייתי בי, תלוי היה דבר
ה בראש רטין יצחק את

מערך.״
 תל-אביב, עיריית ראש 8!

 גילה להט, (״צ'יצ׳״) שלמה
 עבור שאלו גרמני תורם כי

 לגייס מבקש הוא יעדים איזה
 הוא כי השיב צ׳יצ׳ כספים.
ציבו בגנים ביותר מעוניין

 ״אני :התורם התרעם ריים.
פוטנ תורמים לשכנע מנסה

 שהפכתם בגרמניה ציאליים
 כיצד, לגן־עדן. מידבר ארץ
 עתה להתרימם אוכל כן, אם

ן״ גנים למען
 חורט נירה הציירת !■
 שאביה, בשעה בבוסטון נולדה
 איש אז שהיה חורט, עמום

 בארצות- בשליחות שהה צבא,
כ כיום מכהן חורב הברית.

 בשבוע בחיפה. הטכניון נשיא
 תערוכה נירה כשפתחה שעבר,
 הפתיחה בטכס השתתף חדשה,
בישר ארצות־הברית שגריר

ה אמר רואים. סמואד אל,
 :הישראלית לציירת שגריר
 לכל אמריקאית את ״בעיני

 בניין את מציע אני לכן דבר.
מת כמקום שלנו השגרירות

 התערוכה את בו להציג אים
שלך.״ השניה

 מישרד־האנרגיה, מנכ״ל 8'
 (״ג׳ו- דויד (מיל׳) תת־אלוף

 למצריים נסע הגואל, קי״)
 מ־ בכירים פקידים כמה עם

 החליט שהגואל ביום מישרדו.
 מטוס היה לא ארצה, לחזור
והגו לישראל, ממצריים ישיר

ומ לאתונה, לטוס החליט אל
 אולם לארץ. מטוס לתפוס שם

 והוא באתונה, נתקע מטוסו
 המטוס הגיע שכבר אחרי חזר

ל היום למחרת שהגיע הישיר
מצריים.
 התקיים מקורי סדר־פסח 8
 סטוק״ אורה הציירת אצל

הז היא בתל־אביב. ליצקי
ל וידידותיה ידידיה את מינה
 הכינה ואף צעירים, של סדר
ב חזק סליבוביץ ידיה במו

ל הסדר טכס כשעמד מיוחד.

 ב״תיאטרון איוב״ ״יסודי החדש למחזהו הגנרלית בחזרה נוכח (משמאל) המחזאילוין חנוך
 של סניף חדש, בית־קפה שם שנפתח וגילה למזנון ירד החזרה תום עם הקאמרי״.

 ולרבוץ חברתיים באירועים להשתתף נוהג שאינו חנוך, בתל-אביב. אלגנטיים היותר מבתי־הקפה אחד
עמוקות. ממנה התרשם אך בהצגתו, משתתף שאיננו לוי, אורי השחקן עם הערב בל שוחח בבתי־קפה,

אלמגווו גילה

ברחוב החנויות אחת של בחלון־ראווה שנערכה בתצוגת״אופנה השתתפה ^ ^1111 1111113^
(״צ׳יצ׳״) שלמה תל״אביב, עיריית ראש גם בא החנות לפתיחת דיזנגוף. 111111 114 1111
כך.״ על לבן ותודה העיר את מקשטות ממש ״אתן :אמר בחלון, וחברתה הדוגמנית את כשראה להט.

 מן אחד אף התנדב לא התחיל,
 אותו. לערוך הנוכחים הגברים

הענ את לקחת החליטה אורה
 הסדר התקיים וכך לידיה, יינים

כא שיחרור־האשה, טהרת על
 המים את לה מגיש גבר שר

עו עצמה והיא לנטילת־הידיים,
וכדין. כדת הסדר את רכת

 פיקרי של במקומם 8!
ה הנספח שהיה מי נחל׳ה,

ביש מצריים בשגרירות כלכלי
 באו להמבורג, שעבר ראל,
 שא־ ואשתו פארוג לארץ

 אשתו סאמיה, מטרוק. פיקה
 למדו ושאפיקה נזדלה של

 באוניברסיטה אגרונומיה ביחד
קאהיר. של
ק התימני הדין עורך 8' ח  צ

 של סניגורה שהיה מי צארום,
 הרצח במשפט דנוך. שרה
ה הבדיחה את סיפר הכפול

אב בין ההבדל ״מה : באה
מה ן ישראל מדינת לבין טיח

ה את להוציא אפשר אבטיח
שחורים.״

 בתל- בצוותא בשיחה 81
 הגנטית ההנדסה בנושא אביב,
 הפרופסור היתר בין אמר

 ״יותר לייטוטיץ: ישעיהו
 כספים תפנה שהמדינה טוב

להתנח מאשר רפואי למחקר
לויות.״

 כרמליטה את
 אישי למשקה
 בסגנון העשוי

 שלכם,לאנשים
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש כרמליטה

 בסור הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי טמוק,הוסיפו

 וקינמון הטונה פירות טבט׳,
 הטטם. לפי

קר ט־מדיטה
 קרח, קוביות לכרמליטה הוסיפו

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