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כרמליטה
יש

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

ה ט מלי בר
ה רי סנג

 החדש הלהיט
של
&כומל מזרחי ז י׳<קג נזכרו! לציו! ראשון מ׳קגי

ש אובל צ״צ־  בוואריה מוות ש
שלחה והעיתונאית ביום.

שחו אילן הארץ כתב 6
 בחייו, המאושר ביום זכה רי

 בית־המישפט שופטת כאשר
 כי פסקה זדבדר ורדה

 על הניד, בגין דו״חות־הקנס
 אינם אכן תל־אביב מידרכות
 סיד־ שפירסם שחורי, חוקיים.

ש זה, נושא על רת־מאמרים
 חניה על הקנסות כי טען בהם
 זכה חוקיים אינם המדרכות על

עיר מאנשי מוחצת בהתקפה
 ראש־ ובראשם תל־אביב, יית

 להט. (״צ׳יצ״) שלמה העיר,
 בראיון־ברדיו אמר אף צ׳יצ׳

הענ כל כי מיכאלי לרבקה
וששחו־ פרח, עורבא הוא יין

הרא *מלכה״אסתר שנבחרה מיצובר■ צפורה
 עדיין תל״אביב־הקטנה בימי שונה

 במועדון שנערך בערב שיפרה צוברי בכרם־התימנים. מהגוררת
 של הראשונים הנהגים אחד שהיה לגבר נישאה 14 בגיל כי ״צוותא״

 שבועיים קרה זה אשכח. לא שלי ליל־הכלולות ״את האוטובוסים.
מתחתנים.״ מה בשביל לי הראה בעלי כאשר נישואי, אחרי

 מנכ״ל שניהל בשיחה 8!
יצחק לשעבר, דשוודהשידור

 שבוע תנ״כי. בסיגנון היא
הפ שבע כמו אוכל הוא אחד
 הוא שני ושבוע השמנות, רות
הרזות. הפרות כמו צם

 פרי סמדר העיתונאית 81
 קילו חצי מצרי לעמית שלחה

 בעצמה, שאפתה אוזני־המן
 של לישכתו ראש באמצעות

 צירפה היא עלי. חסאן כאמל
 שיגיש ציינה שבו מיכתב, גם
 לעיתונאים המאפה דברי את

ב אותו הפוקדים ישראליים
 כעבור בחג־הפורים. מצריים

הע אליה טילפן שעות כמה
 קיבל שאומנם לה ואמר מית,
העו על המספר המיכתב, את

 לא עצמן העוגיות אך גיות,
 כי לפרי הסתבר אליו. הגיעו
 את שאפתה שהסבירה אחרי

 אי־ החליטו בעצמה, העוגיות
 שלא המצריים שי־הביטחון

הור פן מחשש לידיד להעבירן
״אומ :פרי כך על הגיבה עלו.

 אך רעל, בהן שמתי לא נם
רעיון.״ לי נותן זה

בטלווי מגאזין־הנוער 8!
 רצה זה, זהו הלימודית, זיה

 תחרות- פורים לכבוד לערוך
 שחקני בין היתולית כדורגל

ומר מכנס עודד הכדורגל
 המנחים נגד שפיגלר, דכי

 וו- ודליק מושונוב מוני
 החליטו האחרון ברגע * לוני

 מיש- לדחות התוכנית מארגני
 מכן שלאחר בשבת זה. חק

 נגד במישחקו מכנס נפצע
 ששפיגלר חיפה, הפועל קבוצת

 זה זהו מפיקי מאמנה. הוא
 פציעתו, על הצטערו אומנם

 המיש־ ביטול בשל נרגעו אך
ההיתולי. חק

 ב־ במסיבת־עיתונאים 8!
 עלו בברלין פסטיבל־הסרטים

 טרנזיט, הסרט במאי הבמה על
 יעקב ומפיקו ווקסמן, דני

ה גם גזלדזוסר. (״עקול״)
 כן״ (״פיצ׳ו״) יצחק שחקן
 ביקש המנחה אך עלה, צור
 לא הוא הבמה. מן לרדת ממנו
או שראה למרות אותו, זיהה

 פיצץ כי מסתבר בסרט. תו
אח רק שערו. את וגידל שמן

 הותר ינקול של התערבותו רי
הבמה. על להישאר לפיצ׳ו

מורעלות אוזני־המן למצריים

 שח. הוא מה על יודע אינו רי
 זה לא כי טענו העיריה אנשי

 חוקיים, הם שהקנסות בילבד
או להעלות עומדים שהם אלא
 הנהוגות הלירות 500מ־ תם

נז עתה לירות. 750ל־ כיום
 תל-אביב עיריית אנשי הרים
 שהוא פעם ובכל הכתב, מפני
מכ הם החדרים לאחד נכנס
המו המיסמכים כל את סים

השולחנות. על נחים
 הפינית נספחת-התרבות 8!

הגי הדונן, אני-די בישראל,
 של הפנטומימה להצגת עה

 בוקר. ויורם אופיר שייקח
 למפיק ניגשה ההצגה תום עם

ב כי לו סיפרה אגמון, יעקב
בפינ פנטומימאית היתד, עבר
 הפנטומימה הצגת ואחרי לנד,

 לסיור־הופ- להזמינם החליטה
בפינלנד. עות

 השלום בבית־מישפט ■
 עיתונאים ישבו בתל־אביב

 אחד כאשר במזנון, אחדים
 נקים לא ״למה אמר: מהם
 בית־המיש־ עיתונאי של תא

 יחזקאל כך על הגיב פט?״
 אחרד ידיעות כתב אדירם,

יו לי מזכיר תא ״השם :נות
רמלה.״ כלא את מדי תר

 ב- מפורסמת ספרית שהיתה מיאלקיים בתיה
 עם זמנית שהות שוהה תל־אביב

 הצליחה בתיה בלוס־אנג׳לס. אלקיים, אורי ד״ר רופא״הלב בעלה,
 לקוחותיה ועל בנרלי־הילס, של העילית ספרי בצמרת היטב להשתלב

 לאולפני- מוזמנת היא השאר בין ידועים. כוכבי־קולנוע נמנים
 עם (משמאל) בתיה בתמונה הכוכבים. את לסרק כדי ההסרטה

 האמריקאי האליל ועם (״סופרמן״) פרין ואלרי הקולנוע כוכבת
טלוויזיה. סידרת צילומי לצורך סירקה שאותם ג׳אנר, ברוס

 (״הטנדר הוותיקה הזמרתגמליאלית אסתר
ש בערב השתתפה נוסע״)

 על- והוקלט הטלוויזיה על״ידי צולם אשר התימנית, לעדה הוקדש
 רצתה כאשר כי לונדון ירון למנחה סיפרה היא גלי״צה״ל. ידי

 של אביו השאר, בין אותה, בחן ״המטאטא״, לתיאטרון להתקבל
המנחה. אמר משותף,״ משהו לנו ״יש לונדון. בצלאל השחקן ירון,

 תל- עיריית ראש עם י,3לים
 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה אביב,

 ליבני בדיאטות. השניים דנו
 מ- לאחרונד. הוריד כי סיפר

מיות קילוגרמים 12 מישקלו
 כי ואמר התנצל להט רים.

 אוכל היה בצבא היה כאשר
ש מאז אך ביום, ארוחה חצי
 שש טורף הוא ראש־עיר הוא

 ליום. בוואריה קרם של מנות
שלו הדיאטה כי הסביר ליבני

ס ל עו ח ה 2219 הז


