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חגיגה!
 ־ סנגריה כרמליטה

 להוסיף, מה אין
 בפנים. כבר הכל

 ־ סנגריה כרמליטה
 בהצלחה מתחרה

 שנים 10 מזה
 בסנגריות

 הספרדיות
 העולם, ברחבי

 ממיטב עשוייה
כרמל. של הענבים

 - סנגריה כרמליטה
 חסר שהיה מה זה

בחגיגה. אצלכם
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סנגריה
 החדש הלהיט

של
מזרחי זמכרמל

*ע?ב וזכרי! לזגיי! דא׳טי! נזיקג•

מוקד

 ״צוו עונות ח■* זונה האס
 חעוה ומווע עובות־שוותים. או

 מינאד רבעה את תעישמוה
שולמו? וויו של הוצת ננושת

■  יעקר־ גד שח״כ בעת י
 הכנסת, דוכן מעל נאם כי

 הור־ יגאל שר־האוצר שוחח
אדו שולמית ח״כ עם כיץ
 את הפסיק התרגז, יעקובי ניי

 ״אולי להורביץ: ואמר נאומו
 ענה הורביץ אלי?״ לב תשים

 מעניין יותר לדעתך ״מי לו:
ויע הגברת?״ או אתה אותי,

הזה, ״במקום :השיב ,קוב
מ אנשים הרבה כל־כך כשיש
מעניין.״ יותר אני סביב,

הדמו ח״כ התכוון למי 8'
, בנימין קרטים מי כשבי ת

 מחבריו־ מורת־רוחו את טא
 בעד להצביע המוכנים לסיעה,

להע או חוק־ההפלות, תיקון
 הפיץ הלוי ההצבעה. מן דר
מ נוסח חברי־הכנסת כל בין

 מהתלמוד, קטע של שוכפל
 מהללאל בן ״עקביא לאמור:

 לו: אמרו דברים. ארבעה העיד
דב בארבעה בך חזור עקביא,

 אב ונעשך אומר, שהיית רים
 להן: אמר לישראל. בית־דין

 כל שוטה להיקרא לי מוטב
 אחת שעה לעשות ולא ימי,

 יהיו שלא המקום, לפני רשע
 חזר שררה בשביל אומרים:

בו.״
 יצחק הליברלים ח״כ ■

ל כל־כך מאמין אינו ברמן
 ההסתדרות, ראשי של טענתם

 ׳׳זה העניים. את מייצגים שהם
 הבדיחה ״את אמר, לי,״ מזכיר

 שהמורה בהוליווד, הכיתה על
 על חיבור לכתוב עליה הטיל

התלמי אחת ענייה. מישפחה
 מיש- היתה ׳היה כתבה: דות
 עני, היה האבא עניה. פחה

 היו הילדים עניה, היתה האמא
המשר עני, היה הנהג עניים,

 היה הגנן עניות, היו תות
עני...׳״

 מרדכי ש״י ח״כ ואילו 81
לממש כי טוען זירשובסקי

 שהיא פעם בכל מזל. יש לה,
 בית- — מישהו נמצא נכשלת

המ — ועדת־ערר או המישפט
 כישלונה. מתוצאות אותה ציל
 על- הנדרס לאדם דומה ״זה
 לו קרה אמנם אמבולנס. ידי

 מישהו היה לפחות אך אסון,
 לבית־החו- מייד אותו שלקח
לים.״

מת אינו גם וירשובסקי 8!
 הבדל שיש הרעיון מן להב
 ועובדי־שרו־ עובדי־ייצור בין

 חברו- בלהט שטוען כפי תינ£
 ורט־ סטף התעשיין לסיעה,

מר. ״קב וירשובסקי: טען היי
 מיפעלי- הם שבתי־המלון עו

דו מכניסים שהם מפני ייצור,
 המציעה זונה גם כן, אם לרים.

 עו־ היא לתיירים שרותיה את
ה הרופא ואילו בדת־ייצור.

 רק הוא בריאותה על משגיח
עובד־שרותים.״

הוו מגישת־החוכניות 81
מד מיכאלי, ריכקה תיקה,
כ ידידיה את לאחרונה הימה
 שגם בפניהם מתוודה שהיא

 המישטרה על-ידי נחקרה היא
 איש־העסקים רצח בפרשת

כמו הידידים, שולטן. דויד
 ריב־ אבל מאמינים, אינם בן,

*זיקר בכל להם נשבעת קל׳ה

 חוקרי- אליה באו שאומנם לה,
מתי זו אין ואכן, המישטרה.

 היא אף מתגוררת ריבקה חה.
 התגורר שבה אפקה, בשכונת

 הופיעו אחד יום שולמן. ונרצח
וביק המישטרה חוקרי בביתה

 מוכר- של שמו מה לדעת שו
 את בוקר כל המניח הלחמניות,

 ביתה. בפתח חבילת־הלחמניות
מס בצרות,״ שאני ״הרגשתי

ממ קונה ״אני ריבקל׳ה, פרת
 לחמניות, שנים שלוש מזה נו

 איך יודעת אינני היום ועד
 שזאת נראה אבל לו.״ קוראים

אותה. לעצור סיבה היתה לא
מנו דידי לפיזמונאי 8;
 להביע כדי משלו דרך יש סי
 הכלכלי המהפך על דעתו את

 לבנקים,״ פנתה ״תנובה החדש.
 לה שישאילו ״כדי דידי, מספר

 כדי ברינקס, של המכוניות את
 ב- החלב את להוביל שתוכל
 שאין אמרו הבנקים ביטחה.
ל עומדים הם ממילא בעיה.
במ הכסף את להעביר התחיל
האשפה.״ כוניות

 כתב־הספורט של כלתו 8!
 כר־ (״זוריק״) יזהר הוותיק

 שעתיד כמי ללדת. כרעה נר
ב הראשונה בפעם סב להיות

בתל״ המפורסמים מעורכי״הדין אחד 111. י)
 שי גנו כאשר קבלת־פנים ערך אביב 1 1:1111

 ולקוחו־ מלקוחותיו רבים נכחו בקבלת״הפניס לבר״המיצווה. הגיע
 אלה. לקוחות ששפטו מהשופטים ורבים שורר, של תיו־לשעבר

 הביאה אשר ידלין־ליבני, טלי את מנשק כשהוא שורר נראה בתמונה
ידלין. ממגיני אחד היה שורר בכלא. הנמצא ידלין מאשר ברכה לו

 את ליווה זוריק, התרגש חייו,
הס ואף לבית־החולים הכלה
 במיסדרון, אחוז־דאגה תובב

 הוא פועה. אשתו עם יחד
במיסדרון שם, לגלות הופתע

|1 נפצע ״ל׳אקספרס״, הצרפתי השבועון כתב י1 האו שיחות בעת חודשים שלושה לפני כבר ייי
 להיטיב כדי סולם על טיפס הוא ״אכדיה׳׳. במלון שנערכו טונומיה,

 רק ההליכה. בעת בקביים נעזר הוא מאז ומעד. במצרים, לחזות
 אך הקביים, ללא להלך מנסה הוא אלה בימים

קביו. על זאת בכל הגיע בתל״אביב שנערכה למסיבה

 בית־החולים של בית־היולדות
 ראש־הממ- את גם תל־השומר,

 רבץ. יצחק לשעבר, שלה
 סבא הפך כבר שרבץ למרות
 התרגש לא הוא בתו, בזכות
 לסבא להיות עמד כאשר פחות

 כלתו, בזכות הפעם בשנית,
 עם יחד לחדר־הלידה שנכנסה

 בין התחרות זוריק. של כלתו
 תקן- את יסיים מי — השניים

הסתיי — ראשון פת־ההמתנה
הא יצאה כאשר בתיקו. מה

 פנתה היא מחדר־הלידה, חות
 יחד, גם רבץ ואל זוריק אל

 לך וגם בן יש ״לך והודיע:
בן!״ יש

לחבר־ד,כנ יש בחיפה 81
 רבים. מעריצים רבץ יצחק סת

 חזרה מעין הוא אורים״ ״חוג
 החוג חברי פוליטית. בתשובה

 ל- כבמועמד ברבין רוצים
ה בבחירות ראשות־הממשלה

 החוג מישיבות לאחת באות•
ב התקיימה היא רבץ. הוזמן
ציי הראל, גיתית של ווילה

הנ חיפאית, ואשת־חברה רת
 יש לזוג לנהיגה. למורה שואה
 של ״סביון דניה, בשכונת וילד,

חיפה״.

 מ־ האחרונות הידיעות 81
ה כוכבת מיבאלי, איכון

מ מגיעות קבוע, יוצאים סרט
 עם יחד הגיעה לשם לונדון,
 השחקן ולחיים, לסרט ידידה

ה כי מסתבר קצור. יפתח
 זמנית להשתקע החליטו שניים

ל איבון נרשמה שם בלונדון,
 בפאראפסיכו־ מתקדם קודם

לוגיה.

דגורין חיים השופט 81
 ו- דב נגד צו־מעצר הוציא

 הופיעו שלא סגל, פרדריקה
ל יוכלו הם במישפט. כעדים

 לירות 5000 תמורת השתחרר
דע את הביע השופט במזומן.

 מועדוני- שניהל הזוג, כי תו
 לכל מעל הם כי חושב לילה,
 ״אני בית־המישפט. ענייני
 עוד לי יתנו לא שהם בטוח

 אמר שלהם,״ למועדון להיכנס
ידע לא הוא בחיוך. השופט

ם ל עו ה ה 2206 הז




