
פונש ברמליטה
 בסיר הכרמליטה את חממו

 הדר פרי פלחי טמוק.הוסיפו
 וקינמון הטונה טבטי.פירות

 הטטם. לפי
קר ברנזליטה

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

היפכו
 כרמליטה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבה חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל

 ן1א!מ ויעקוב ארצה להגיע עומד אלן !זדי
בלילה 2ב־ ביד־ימינן הנשים עושות מה יודע

 די ומבריק נקי היום נראה נו
ש רוצים שהיינו כפי הצורך,
לח והתבקשנו הואיל ייראה,

האו פנים שטיפה.״ במי סוך
ביו נקי זאת בכל היה טובוס

 של לשיתוף־פעולה תודות תר,
 אני ״עכשיו הנוסעים. ציבור
בישר נמצא אני שאין בטוח
סאמט־האב. הפטיר אל,״
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שמו לשעבר, הח״כ כי רת
 פלא־ שמואד רבטמן, אל

 אבד־ ואהרון טו־שרון
לק להקים עומדים חצירא

 חדשה, סיעה הבחירות ראת
יושבי״. ״אשרי שתיקרא

ויל זאב פרופסור 81
 הראשי ״הטייל המכונה נאי,

ל אהבתו בשל המדינה״ של
ל בראיון אמר הארץ, נוף

 שהיה מי מר־חיים, עמום
 מישרד־המיסחר-והתע- מנכ״ל

 מה״ב, מאנשי ״אינני :שיה
מוררידי־השמנת־בישראל.״

 להגיע עומד אלן וודי 8!
אי הכוונה ביולי. 31ב־ ארצה

ל אלא אלן, וודי לשחקן נה
 של ברייר, מסוג הנדיר, כלב

 שליח של אשתו שילון, שרי
שי דן בניו־יורק, הטלוויזיה

המע שרי, ארצה. החוזר לון,
 האמריקאי, השחקן את ריצה

 שמו. על לכלב לקרוא החליטה
 גובהו על עולה הכלב גובה

אלן. וודי של
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ב להשתתף כדי ימים לשבוע
 שנה. לפני שמת לאביו, אזכרה

 השבוע מרבית את בילה הוא
בשפעת. שלקה אחרי במיטה,

 יום־העצמאות, בערב 8!
 הינחו אחרי־חצות, 2 בשעה

 נתן ואייבי אגמון יעקוב
 גלי של ההתרמות תוכנית את

 אגמון אמר שירותרום. צה״ל,
 מה יודע ״אני המיקרופון: לפני

 ביד כרגע עושות הנשים כל
 אייבי והשתתק. שלהן?״ ימין
 והתעקש חוסר־סבלנות, גילה

הר ואז עושות, הן מה לדעת
 בטח ״הן אגמון: אותו גיע

צ׳ק.״ לנו כותבות
 אביבה השחקנית 8!

 פעילים לפני הופיעה מרקם
 במחל- היהודית הסוכנות של

ארצה המביאים קת־העליה,

 פסטיבל״האביב חגימת במיסגרת הופיע היהודי״אמריקאי, נגן־המפוחיתאזלו ראוי
בבית־ קבלת״פנים לו נערכה ההופעה אחרי בירושלים. בבריכת־השולטן

 במקום בו אותו ולימד זעירה, מפוחית־פה לקולק נתן אדלר קולק. בטדי פגש הוא שם בירושלים, מלון
 ניגון־המפוחית כי סיפר אדלר דואט• ניגנו והשניים אדלר, של ההוראות את ביצע טדי פשוט. שיר לנגד

אמר. הפטיש,״ שבהלמות החוקיות את הבנתי לא פעם ״אף למידה. לפי ולא שמיעה, לפי לו בא

 שהיה מי גזית, שלמה 8
אוני נשיא כיום אמ״ן, ראש

 בבאר־שבע, הנגב ברסיטת
 לאחרונה כי עמית אצל סיפר
 רבים עיתונאים אחריו רצים

ה על אותו לראיין ומבקשים
 במקום מישהו בלבנון. מצב

 ראיון כל להתנות לו הציע
 בלבנון המצב על עיתונאי עם

אוניבר את גם שיזכירו בכך
 תהפוך וכך באר־שבע, סיטת

 הכי למקום האוניברסיטה
בארץ. מפורסם

 אחרת מסורתית מסיבה 8!
 ריב״ אצל שנה כמדי נערכה
 ״ריב־ המכונה קרמר, קל'ה
 משום מהצ׳יזבטרון״, קל׳ה

בלה ההם בימים שהשתתפה
 גם הפלמ״ח. של הבידור קת
 בלבד, אחד שגריר היה כאן

מצ שגריר מורתדא, סעד
ה מן שנהנה בישראל, ריים

שעה עד בה ונשאר מסיבה

 מנהיגים של ״לכנס אבן: לו
 ארידור: אמר סוציאליסטיים.״

 בחוץ־לארץ שלך ״העבודה
 מהעבודה קלה יותר תהיה
שלי.״

 עמירם בגד במי 8(
? ד י  במיבצע השתתף כאשר ;

 המערך, מטעם הפצת־הפרחים
 האשימה, שבה תקרית אירעה

 איש־הטל- את נערה כביכול,
 כך בבגידה. וויזיה־לשעבר

 הי־ האמת זה. במדור גם דווח
 איש הפוכה: אך — דומה תה

 עליו, התנפל ניר את שהכיר
 :וקרא בהתלהבות אותו חיבק
 צופי־הטל- בנו, בגדת ״למה
 !טוב כל־כך היית ? וויזיה
"תצליח דבר, אין אבל . . .
 עם עיתונאים בפגישת 8!

 אריה המישטרה, מפכ״ל
העיתונ אחד העיר איבצן,

 דובר־המישט־ כי למפכ״ל אים
עו ארד, אריה לשעבר, רה

 בבאר־שבע. דבר ככתב בד
נו כל־כך ״מה איבצן: אמר
בבאר־שבע?״ ראה

 רפאל המפד״ל, איש 81
!ה הסכם על חתם בן־נתן,

 ברשימת ריאלי מקום מבטיח
 ד,מיפ־ מפעילי לאחד המפד״ל

 גבה הרים האיש כאשר לגה.
 :בן־נתן אמר בחוסר־ביטחון,

 שזה בטוח להיות יכול ״אתה
 הסכמים, מקיים אני בסדר.
 חותם עצמי אני כאשר אפילו
!״עליהם

 שיט־ הוותיק העיתונאי 8(
 את לבקר נסע סאמט עץ
 סא" גידעץ העיתונאי בנו,

מכ שם בארצות־הברית, מט,
 בנמל- הארץ. ככתב הבן הן

 ראה בנידיורק קנדי התעופה
 מאירה־עיניים מודעה סאמט

 הלשון: בזו אוטובוסים, על
הצי סליחת אח מבקשים ״אנו
אי שלנו שהאוטובוס על בור

 ריבקל׳ה אצל גם מאוחרת.
 מדי כמו המוזמנים אותם באו

 ורקדו שירי־מולדת שרו שנה,
 בכפר- לביתה ריקודי-דיסקו.

מוזמנים. 400 באו שמריהו
ו שטיינברג, אבי 8: י

 יורם שר־האוצר של עצו
ב השר את ליווה רידוד, א

 באחד לארצות־הברית. מסעו
 וולדורף למלון כשחזר הלילות,

הת שבו בניו־יורק, אסטוריה
במע עלה הוא השר, עם גורר
 כושים, של זוג עם ביחד לית

 הבחורה שיכורים. לו שנראו
 רק אבי. על נשענה הכושית

 כי הבחין לחדרו הגיע כאשר
 ותעודותיו כספו וכל כויים,
ממנו. נלקחו
 את הפתיע ארידור 81

 ראשי עם בפגישתו שומעיו,
 בארצות־ היהודית המגבית
 ״אני להם: באומרו הברית,

 הבאות בבחירות ינצח מי יודע
 בפר- הבחין כאשר בישראל.״

השומ של התמהים צופיהם
 ״היהודים ארידור: אמר עים,

ינצחו.״
 לניד אל־על . במטוס 8; •

 ח״כ את ארידור גילה יורק
 את ארידור שאל אבן. אבא

השיב ?״ נוסע אתה ״לאן :אבן

 פגשה בבריבת״השולטן, היא גם שהופיעה האמריקאית הזמרת־שחקניתבייל פור
 פעם ביצעה אם אותה ושאלה אליה שניגשה ליוה, בשם צעירה מעריצה

 ההצגות של התקליטים הל לה ושיש זאת, עשתה שאכן לילדה אמרה ביילי לילדים. במחזות תפקידים
לילדה. הבטיחה האלה,״ התקליטים כל עם קטנה, מתנה תמצאי בבוקר ״מחר במלון. בחדרה האלה
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