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 להוסיף, מה אין י

 בפנים. כבר הכל
 - סנגריה. כרמליטה

 בהצלחה מתחרה ,
 שנים 10 מזה !
 בסנגריות י
 הספרדיות !
 העולם, ברחבי ,

 ממיטב עשוייה
כרמל. של הענבים י

־ סנגריה כרמליטה
 חסר שהיה מה זה ,

בחגיגה. אצלכם
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סנגריה י
 החדש הלהיט 1
של :

מזרחי ןכרנזל 1
י/קג חנרי( לוגיו! וא׳טז! נזיקני ,

ק ו 1ם

 מאות במה לחסוך איך
ם1ע1אאצבעות את ולשבור לידות י

יי*־ ' ד - •־.\

בלונדון בבית־מלון מהתפוצצות להינצל ואיך הדגל.
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י י בתנה גיבור הוא בירושלים, 1-11* י ע

 פי אומרת הכתבה כותרת ״פיפל״. האמריקאי בשבועון המתפרסמת
 בחברי־ממשלה החל חולה, לכל שווה יחס נותן אברמסקי הד״ר
 כי מסופר הכתבה בגוף עראפאת. יאסר של בקרובי־מישפחה וכלה

 שטיפל הרופא הוא בצה״ל, קצין־רפואה לשעבר ,38ה״ בן אברמסקי
 האיית״אללה של מישפחתו בקרוב בגין, מנחם בראש־הממשלה

 של ובקרוב־מישפחתו עראפאת יאסר של בקרוב״מישפחתו חומייני,
 אב־ עודד ר הד כי הכתבה אומרת עוד חבש. ג׳ורג׳ הד״ר

בעולם. ביותר הידועים הניאורולוגים אחד הוא רמסקי

 הי- של המשמעות את 9!
 על למדה וחיסכון יוק־החגורה

 הכורה העיתונאית עורה
 להעביר הצטרכה היא נמיר•

 בתל־אביב מנגריה קטן ארון
 והסכלות ההובלה לרמת־גן.

 לחסול, כדי לירות. 700 עלו■
 על הקטן הארון את העמיסה

 לרמת- ונסעה מונית של גג
 הנהג בעזרת ניסתה היא גן.

 ב׳. לקומה הארון את להעלות
מהציר, אחת דלת ניתקה בדרך

 תוצאת רגלה. על ישר ונחתה
 לירות: מאות בכמה החיסכון

ה כף־רגלה באצבעות שבר
שמאלית.

 מזל בעלי ישראלים שני ■
 מבעלי ריגגל, ישראל הם

 אימבר־ ושמואל רול, סרטי
 חמש החדש הסרט במאי מן,

 בבית־המ־ שהו השניים חמש.
 שם בלונדון, מאונם־וויאל לון

 ערבי. בידי פצצה התפוצצה
הח בקומה התפוצצה הפצצה

ה לשני הסמוך בחדר מישית,
 מן נרגעו השניים ישראלים.

 ל- ארצה מיד וטילפנו הבהלה
או להרגיע כדי מישפחותיהם,

ו חיים שיצאו ולהודיע תם
התקרית. מן בריאים

 השחקנית־במאית־תסרי- ■1
מש כת־אדם מיכל טאית
 האמיתי. המישחק בסרט תתפת
 היה כאשר הסצנות, באחת
 נפצעה גדר־תיל, לעבור עליה

הימ לזרועה מתחת הגדר מן
 את מיכל סיימה למזלה נית.

 עבדה שעליו התסריט, כתיבת
ב מצטלמת בעודה בלילות,

ימים.

המת האחרונה הבדיחה ■
הלו אשד, בתל־אביב: הלכת
 התחתון החלק את רק בשת

כא סטרפלס. היא הביקיני של
 שלם בגד־ים לובשת היא שר
הול היא וכאשר הופלס. היא
תכלם. היא עירומה, כת

 זל־ עליזה לספרית ■
 האחיות־הספריות מצמד צר,

ב זכר בן נולד ועליזה, בתיה
 ברית- טכס ואל אוריאל, שם

המפור לקוחותיה הגיעו המילה
ו שר הזמרת עליזה, של סמות

 פוסט* פארה הקולנוע כוכבת
זר־ שלחה גם שר מייג׳רם.

|7|!1| | |,  דלא־ניידי, נכסי וסוכן הירושלמי החכרה איש |,
 שנערכה במיסה כבוד אורח היה מונשיין, דויד ן ■1״ ■ י ■*

 לבסוף מצא בגפו, הערב כל משך שנראה מונשיין ביפו. שעבר בשבוע
 נערכה שבו בבית הפסלים אחד מריה, של בדמותה ידידת־נפש
 מבין ביותר ״המעניינת היתה שהיא אחר־כך הסביר הוא המסיבה.

אופנהיימר. גיורא תערוכת :המסיבה עילת שבמסיבה." הנשים כל

 של החדש סירטה מתוך בסצנה הצעירה, השחקנית מימין), (שנייה !7||<1,|11
# י כשהן הכוכבות, ארבע מופיעות בסרט ״מעגלים״. שחורי, עידית הבמאית |#11י1 1■ 11 י

 חווה השחקנית מימין יושבות המצלמה אל כשגבן כהן־רז. נועה משמאל: הים. חוף על עירומות
ה״קאמרי". בתיאטרון המופיעה שיין, רחל ומשמאל, חיפה, בתיאטרון אלה בימים המשחקת אורטמן,

בר מיכתב וצירפה ענק, פרחים
לש החליטה עליזה אגב, כה.
 פארה, של תסרוקתה את נות

 צמות עשרות לראשה וקלעה
 את אהבה לא פארה קטנות.
 ויצרה אותן פרעה הצמות,
חדשה. תיסרוקת אגב־כך

את לאה העיתונאית ■1
 הזמר את לראיין הלכה גר

 הגיעה כאשר פיק• צכיקה
 הזמר, אשת לה סיפרה לביתו,

,שם־ מידית ר  אי- כי או
 המכונית את להתניע אפשר
במכו המתמצאת לאה, שלה.
ל רגעים כמה הקדישה נאות,
פע והמכונית במנוע, טיפול

והעי לה, נסעה מידית לה.
 היכן הזמר את שאלה תונאית

 ידיה, את לרחוץ יכולה היא
במכו הטיפול מן שהושחרו

 למיטבח. אותר, כיוון הוא נית.
 לקבל אפשר אם שאלה כאשר

ב ״את לה: השיב כום־קפה,
״קפה לעצמך הכיני מיטבה, ! 

 את ועזבה רגזה העיתונאית
ראיון. ללא ביתו

 דותן דודו הבדרן ■
ה הרדיו תוכנית את הינחה

 מבסיסי באחד השלישי, אדם
ה באמצע לפתע, חיל־האוויר.

דו הגיב האור: כבה תוכנית,
ד: דו  את נצלו ״בינתיים מי

ם!״ ותעשו החשיכה ילדי
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