
כרמליטה
יש

חגיגה!
 - סנגריה כרמליטה

ה אין  להוסיף, מ
 בפנים. כבר הכל

 - סנגריה כרמליטה
תחרה  בהצלחה מ

ה  שנים 10 מז
 בסנגריות

ת  הספרדיו
 העולם, ברחבי

טב עשוייה מי  מ
כרמל. של הענבים

 - סנגריה כרמליטה
 חסר שהיה מה זה

בחגיגה. אצלכם

ה ט י ל מ ד ב
סנגריה

 החדש הלהיט
של

״!כרמלמזרחי

קד מו

י׳גקג ווגרי( לגיון וא׳טון מיקב•

יהו הטלוויזיה מפיקת ^
ב גרמה לדן (״ג׳ודי״) דית
 גדול תנועה לפקק שעבר שבוע

 קפץ לוץ של כלבה רושלים. ב
שהמ בעת מכוניתה, מחלון
 יצאה לוץ רמזור. ליד תינה

 אחרי לרדוף והחלה מהמכונית
 שיחזור. אותו ולשבנע הכלב

 גדול. פקק התהווה בינתיים
 את לעשות סיים שהכלב אחרי

 למכונית וחזר מתרצה צרכיו,
הותר. והפקק

 החדש סיפרו באמצעות 11:
 יונה הבוהמה משורר של

 נתוודע בן־יהודה, (״יבי״)
 שעיטר חובב, צייר אל הציבור

 טופוד, חיים - הכריכה את
 כשחקן כה עד מוכר שהיה

במכחול. כמושך ולא
מי הבוהמה אשת 0! ע  נ

מסי לערוך החליטה אדווה
 ה;מש לכוריאוגרף פרידה בת

 לפאריס צאתו ערב אפרתי,
 שכרה נעמי הדממה. להקת עם

 התימנים, בכרם מיסעדה לערב
 החיפא־ נידב המשקאות ואת

 משקאות יבואן צבי, יצחק
 מנוער. נעמי של ידידה שהוא

 כל השתתפה החגיגית בארוחה
רק ובתוכה אפרתי, של להקתו

 שלגמה ,15 כבת צעירה דנית
 תום עד ונרדמה יין כוסית

המסיבה.
אש ג׳ואל, אליזכט 3׳
 ג׳ואד, בידי הזמר של תו

ותנו מעשיו כל על מפקחת
 על לשמוע סירבה היא עותיו.
 זו אם אלא לכבודו, מסיבה
וחלו עתיקה ב״טירה תיערך
 ומצאו וחיפשו חיפשו מית״.
ב וחרבה עזובה טירה מעין
 עסוקים ועתה מהר״ל, כרם

 ובניקויה. בשיפוצה אמרגניו
האמר קוראים הזמר לרעיית

 גימ״ל. עליזה הישראלים גנים
 לדבריהם, היא, אל״ף עליזה
 ואילו אליזבת, בריטניה, מלכת
עלי כידוע היא בי״ת עליזה בנין. זה

 של סניגורו טען כאשר
שה יתכן שלא באונס חשוד

ה את זוכרת אינה מתלוננת
 המיקרה, של המחייק תאריך
 : ולך דויד :השופט לו השיב
 יומן לנהל חייבת אינה ״היא

אירועים.״
 במישפט עד־תביעה 11!

חיים השופט על־ידי נשאל

(מימין) בכדורגל ישראל נבחרת מאמןמנסר יק ג
 (שני שווייצר דויד עם יחד השבוע התארח

 מאמן משמאל) (שני בצר וניסים תל־אביב הפועל מאמן מימין)
 תל־אביב מכבי שחקן הם שבעליה מיסעדה בפתיחת ירושלים בית״ר

 (משמאל). אלקולומברי ואיציק דויד, של בנו שווייצר, משה
 כדי ותוך הישראלי הכדורגל בעולם המי־ומי כל הגיעו לפתיחה

 אחדים שחקנים ובין יריבות קבוצות בין סולחות ערכו שתיה
לשני. אחד רגלים״ ב״לשים עסקו האחרונים שבשבועות

הוותי כותבת־סיפרי־הבישולקווננרד ן לירא
 יחד התערוכה בפתיחת קה

 את בארכיאולוגיה. התנ״ך סיפרי סידרת עורך גאליה, בעלה עם
 מארצות״הברית לארץ שעלתה ליליאן, כתבה הראשון ספר״הבישול

 כתבה ,1948 בשנת השנייה. מילחמת־העולם באמצע ,1920 בשנת
 ספר־ התאימה 1951 ובשנת צעירה. למדינה מתכונים ובו ספר

 תקופת בזמן אפשריים שהיו המוצרים את רק כללה שבו בישול
 ספר־בישול לוויצ״ו ליליאן תרמה לאחרונה יוסף• דוב של הצנע

 הספר את כחודש. בעוד לאור שייצא הקשיש״ יאכל ״מה הנקרא
זה. בנושא לה שכתבו פונים־קשישים למאות בתשובה כתבה

 השמצות צעקות, נשמעו לגח,
ב קולניות תנ״כיות וקללות

 ה־ יצאו הישיבה בתום יותר.
 לחתונת יחד, כולם ופנו, ניצים

 סלומון, משה הרב של בתו
 של למפנה תנועת ממנהיגי

 כולם, ישבו שם בורג. השר
 כדי תוך ואכלו, שתו חגגו

נלהבות. הדדיות מחמאות
 תוכנית את שהפיקה מי 11

 חפר, חיים על הטלוויזיה
היטב הכינה לא גיטמן, דייה

 שכן, שלה. שעורי־הבית את
 חיים את גילתה שבאמת מי

 עדה העיתונאית היתה הפר
ידי עדה היתד, בילדותה ז.1יה

 פיינר, שדה של קרובה דה
ש חפר, של הצעירה אחותו
 אחד יום בינתיים. נפטרה
 שרה, את לבקר עדה הגיעה

 והשתיים בבית היה לא חיים
 פנקס ומצאו במגרותיו פישפשו

 שירת־ שכלל משלו שירים
הנאצית. גרמניה נגד מהאה

 הגסטרונומיה ״עולם התערוכה בפתיחת הבישול סיפרי כותבתגולדמן אביבה
 בבית שער־ציון בספריית אלה בימים הנערכת ובאומנות״, בספרות

פעם, כי נזכרה בניו״יורק ידועה זמרת״אופרה היתה שנה 15 שלפני אביבה, בתל-אביב. אריאלה
 המי־ומי כל באו שאליה במסיבה אורחת־הבבוד להיות הוזמנה מלהיבה, הצגת־בכורה אחרי

רוטשילד מיינות ״איזה :ענתה וזו רוצה, היא יין איזה הפרימדונה את שאל המארח בניו״יורק•
לה־פיט שאטו ולא שני) מדרג (יין מונטו שאטו רק לו יש כי הסביר הנבוך המארח ז״ לכם יש
כמה כבר קשה תחרות קיימת היין סוגי שני (בין הזמרת. ביקשה שאותו ראשונה מדרגה יין

 סיפרה אביבה מכאבי״בטן. הלילה כל וסבלה מהיין שתתה אביבה, נכנעה ״טוב״ שנים). עשרות
 אינה שהיא למרות אמיצה תישאר שידידותם לה הבטיח וזה עצמו, רוטשילד לברון הסיפור את

שגם ענבר, שירלי הציירת הבכורה, בתה אביבה עם בתמונה מכרמיו. מונטו השאטו את אוהבת
המעודן. הצרפתי הטעם כמיטב העשויים לורן קיש מגשי לפתיחה והביאה בבישול, מומחית היא

מת והמריבה האהבה 8ן!
 ה־ במיפלגת בצוותא גודדות
 החמישי ביום המפולגת. מפד״ל

המים־ ישיבת בעת האחרון,

 בשכר חפץ הוא אם דכורין
כא המדינה. שמשלמת עדים

מס השכר כי העד שמע שר
 עליו ויתר לירות, במאה תכם

 ״בשם השופט: אמר בחיוך.
לך.״ מודה אני הורביץ, יגאל

 לא־מחמיאות בביקירות 11
 החדשה, הקאמרי הצגת זכתה

 חסד. לקצת ראוי טוב ילד כל
 זה־ השחקנית כך על הגיבה
 המשתתפת חריפאי, רירה
מוכ הייתי לא ״אם :בהצגה

 הולכת הייתי לא לעבוד רחה
הזאת.״ ההצגה את לראות

והכלב לצייר התחיל טופול ח״ם
תנועה פקק עשה לוץ ג׳וד׳ של

ם ל עו ה ה 2220 הז


