
 לחינסטון נאמן יובל דומה במה
ומתי דה־גול ולשארל צ־רצייל
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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

כרמליטה
סנגריה

 החדש הלהיט
של
מזרחי זאכרמל

יינקג וזכרה לציו! ראשון תיקני

מוקד

״ ״ ״ להשתמש דתית לאשה תד1״־בי:מ־ ״
 ושקיימו ובת, בן ילדו

ורבו״. ״פרו מיצוות את
בכד

באמצעי־מוניעה

 גלא רחל התכשיטאית ׳1(
 כאשר ביותר מופתעת ד,יתה
 הולדתה, ביום על באל־ טסה

 עם יום־הולדת בעוגת וזכתה
 ודיילות דיילים ושירת נרות

 כאשר רק שמח. הולדת יום
 בן־גוריון בנמל־התעופה נחתה

 המסיבה את כי לה הסתבר
 ידידה לכבודה אירגן האווירית

 סדיר בשירות המשרת הצעיר,
 לניו־ טלקס ששלח בצה״ל,

עבורה. זאת כל והזמין יורק

 בין שנערך בדדשיח ■1
 ראש גאמן, יובל הפרופסור

 יצחק לבין תנועת־התחייה
 זה איך נאמן, נשאל זיכני,

ל מוכן כמוהו, רציונלי אדם
 כל־כך. קיצונית בתנועה היות
 ווינס־ על ״גם נאמן: השיב
 שארד לוע צ׳רצ׳יד טון

 מטורפים. שהם אמרו גול דה״
 נאמן שצדקו.״ הסתבר לבסוף
לשיל- יעלה שאם ואמר הוסיף

 כס- חייבת עינבל להקת 9!
 דויד לפירסומאי רבים ^ <

• ין לו  מנכ״ל התראיין כאשר *
 ב־ כן־הרצל, יעקב הלהקה,

נש מחיצות, בלי תוכנית־הרדיו
 את עינבל הפסיקה מדוע אל

 בן־הרצל □עיתונות. הפירסומים
ה הצימצומים מחמת כי השיב

 שהלהקה מעדיף הוא אחרונים
 פיר־ בהוצאות ותחטוד תופיע

חיי שהלהקה הודה הוא סום.
 כי ציין אך לבלקין, כסף בת
 התוכנית אחרי טוב. נושה הוא

 לבן־הרצל הפירסומאי טילפן
מי שמעתי ״לפחות :לו ואמר

 הרבה היום שווה וזה טובה, לה
כסף.״

קדיש־ מגשקה האמן 9
התערו־ אחת לפתיחת הגיע מן

 כזה ניתוח לעבור תחת החליטה
 חדש דף לפתוח מעדיפה שהיא

 באר- להשתקע ועברה בחייה,
צות־הברית.

 מונה מאז לראשונה 91
 שר־הדתות, עימו לקח כשר,

 את אבו־חצירא, אהרון
 אבו־חצירא לחוץ־לארץ. אשתו

 היהודית הקהילה כאורח נסע
 שהגיעו אחרי יומיים בצרפת.

 לפאריס, אבו־חצירא הזוג בני
 של שאביה מהארץ להם הודיעו
 יום באותו נפטר. השר רעיית

ל על אל־ של טיסה היתד, לא
לחפש החל ואבו־חצירא ארץ

 הראיונות, של האלה שטויות
 מה אבל הראיונות, של האלה

אשמה?״ היא

 החדש, המישטרה דובר 9<
 החליט ארד, אריה סגן־ניצב

ב המוצב הישיר הטלפון כי
 לשיחות רק מייועד לשכתו,

 לטלפון שמתקשר מי כל חרום.
להת ארד על־ידי מתבקש זה

 המטה- של הרגיל בטלפון קשר
 הפתוח הקו את ולשמור הארצי
 היתה לא כה עד חרום. למקרי
ב אחד חרום שיחת אף לארד
 היחיד הוא ארד אגב זה. טלפון

המפכ״ל, כולל המטה, קציני מכל

ה1 י ו ! לארץ מייוחד. חינוך בארצות״הברית הלומדת רותי, הצעירה בתה החדשה, נכדתה את מחתלת הזמרת, י1־||ו111"1 יי *
הנכדה עם אורית, הבכורה בתה עם המשמח, המאורע לכבוד קפצה דפנה לה לקרוא אם הוחלט לא שעדיין •111/ י 11^

הקודמים. מנישואיו אורית, של בעלה שוחט, יגאל של בתו חן, ועם ולא מצוננת אני ״כי מבודדת. מסיכה פניה על שמה יפה טליה. או
הסבתא. הזמרת הסבירה לביתנו,״ אור מוסיף חדש נכד ״כל עם יפה :משמאל בתמונה הסבירה. הקטנה,״ את להדביק רוצה

 השטחים החזרת את יפסיק טון,
 את יבטל לא אך למצריים,

 אל" אנוור עם הסכם־השלום
סאדאת.

 כי נאמן, ד,עיר עוד 9!
 צ׳כי, קצין ארצח הגיע 1948ב־

 להקמת הקרקע את להכשיר כדי
 במיל- כמו בינלאומית, בריגדה

 נאמן הספרדית. חמת־ה,אזרחים
ה עם קצין־הקישור אז היה

 של התנגדותו בגלל קצין.
 רעיון בוטל בן־גוריון דויד

זה.
 הוציא אלה בימים 9(

מאו אלונסון אליקים הד״ר
ש חוברת, בר־אילן ניברסיטת

 אמצעי- על כותב הוא בה
 דתיות. לנשים המותרים מניעה

 התקן־תוך־רחמי :הם האמצעים
 ״אמצעים והגלולה. (טבעת)

זרע,״ משחיתים אינם אלה

ה התחילו כאשר בעיר. כות
 לחדר הלך להתפזר, אורחים
 לעצמו ולקח בגלריה האחורי

 שהביאו הבונבוניירות אחת את
 על־ידי נשאל כאשר לצייר.
ה בדיאטה הפסיק אם ידידיו

 מחסומי בעזרת שלו רצחנית
 דברי- לאכול והתחיל שיניים,
 וחלילה! ״חם השיב: מתיקה,

 לילדים לוקח אני הממתקים את
בבית!״ שלי

 בקרב האחרון השיגעון 9!
עפע מתיחת הוא החברה נשות
אש רוזנשטיץ, מלכה פיים,

 אמנון עורך־הדין של תו
 כזה ניתוח עברה רוזנשטיין,

 15 עבורו ושילמה לאחרונה,
 מרש, רוזי גם לירות. אלף
 שדונה נערת-הזוהר של אמה

 אשת- זהה. ניתוח עברה מרש,
לחוכיץ, יונה אחרת, חברה

ב אחרות. חברות של טיסות
קב להערך צריכה היתד, ערב
 היה אמור בה לשר פנים לת

 גאון, ניפים גם להשתתף
 מייוחד באופן כד לשם שהגיע

 כי לגאון נודע כאשר משווייץ.
 אבו־חצירא של הפנים קבלת

 קשיי ועל האבל, בגלל מתבטלת
 לישראל להגיע ואשתו השר

 לרשות העמיד הוא להלוויה,
 הווסט־ מטוס את אבו־חצירא

שלו. הפרטי ווינד

ן שר־החינוך, 9! לו בו  ז
 שמטרידים אוהב אינו המר,

 המר מנחמיה. אשתו את
 עתו- על אוסר הוא כי החליט

בהס אשתו את לראיין נאים
רו:  והיא השתנתי לא ״אני בי

 כשר. מוניתי מאז השתנת לא
ה כל את לסבול מוכרח אני

שהכ שפיר, הרצל רב־ניצב
 כטלפון שלו הטלפון על ריז

חרום.

 הולדת יום מסיבת 9!
 בשבוע נערכה במינה מייוחדת

 אסף הליכוד לח״כ שעבר
 רינה יגורי, של מזכירתו יגורי.

ה את להפתיע החליטה צבר,
ו הפתעה, במסיבת שלה בום

 עוגה. כך לשם במייוחד אפתה
 הכנסת ממזנון ביקשה צבר

 במיזנון, הקטן החדר את לסגור
 חברי- של פגישות נערכות שם

ו ההולדת יום למסיבת □נסת
ומז רבים כנסת חברי הזמינה
 ההפתעה. למסיבת סיעה כירות

 הגיעו יגורי ולאכזבת לאכזבתה
 ועוזרי- מזכירות רק למסיבה
ח״כים.

2216 הזה העולם


