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ה- כרמליטה  סנגרי
ה אין  להוסיף, מ

 בפנים. כבר הכל
 - סנגריה כרמליטה

 בהצלחה מתחרה
 שנים 10 מזה

 בסנגריות
 הספרדיות

 העולם, ברחבי
טב עשוייה מי  מ
כרמל. של הענבים

 - סנגריה כרמליטה
 חסר שהיה מה זה

בחגיגה. אצלכם

ה ו נ י ל מ ר כ
סנגריה

 החדש הלהיט
של
מזרחי !מכרמל

וזניינ לזגימ וא׳טיי מיקג׳

מוקד

לילד. מצפה הנשיא אשת של אחותה
כחולה חולצה לובש עמית ומאיר

 לא חוויה שעבר מי 89
 שר* היה בנמל־התעופה נעימה
כש הורכיץ. ייגאל האוצר

 נמל- מעובדי כמה אותו ראו
גד מאחרי שהצטופפו התעופה

לעב קראו הם המישטרה, רות
 לנו תן לאכול! לנו ״תן רו:

 לשמע התרגז הורביץ לחיות!״
שאי כשראה בעיקר הקריאות,

 אל ניגש מגחכים, אחרים שים
 ויכוח איתם וניהל העובדים
ה־ אחד אותו■ סיכם ממושך.

 ביקש השופט שופט. לפני אותו
 ורד הבדיחה, היתר, מה לדעת

 :אותה לספר סרב מצחיקן
 ימותו אותה, אספר אני ,אם
 הורה השופט אנשים/ שוב

 בו ונשארו האולם את לפנות
 הנאשם, עצמו, השופט רק

 על השומר והשוטר עורך־דינו
 את סיפר המצחיקן הנאשם.
 ועורך־הדין השופט הבדיחה.

 מת השוטר המקום. על מתו
למחרת.״

 לאי מטיסת־הבכורה 8!
 חזרו פלמה־דה־מיורקה הספרדי
 קובי המלחין גל, ריקי הזמרת

 יעקב והפירסומאים איבדת
 אד פרייליף. ויואל שחם

אח שחם. היה בכולם המאושר
הפ המקומי בקזינו בילוי רי

 מילבדו. כספים, כולם סידו
 של רווח כשבידו חזר הוא

 גל ריקי לירות. אלפים ששת
 לחברת- עשו אשרת וקובי

הפירסומת ג׳ינגל את התעופה

 כר- קיבלו שכר ותחת שלהם,
טיסי-טיסה.

 מישפטית במילחמה 81
 הדוגמנית שעבר בשבוע זכתה

 מיכל המפורסמת והדיילת
 ל- ממתינה אדר בעוד אדר.

ה הברחת במישפט פסק־הדין
 קברניט ידידה, ושל שלה זהב

 היא פרסמן, עקיבא אל-על
 קטן. מישפטי במאבק זכתה

 הריונה בחודשי אדר כשהיתה
לדגמן הוזמנה היא הראשונים

מיכאל■ וינקה
את שרה היא השבוע״. על דים

 שושנה הזמרת את מחקה
 ״יור־ החדשה בהצגה דמארי

״תופרת דמארי, של הישן השיר
—***צ3נ* . — -

 חדשה, במהדורה ותופרת׳/ אני
 לשימעון תופרת שהיא החדשה
ילד יבוא שלא ״רק :במילים

 החליפה על מספרת היא שבה
 השיר את מסיימת מיכאלי פרס.

עירום.״ הוא שהמלך ויכריז

 יפות, מילים הכל ״זה :עובדים
וה החודש בסוף התלוש אבל

 משכנעות האשד, של טענות
יותר.״

 רב- המישטרה, מפכ״ל 8!
 שבא שפיר, הרצל ניצב
 ראש־הממשלה פני את לקבל

 עליו, הממונה השר פני ואת
 השתלב לא בורג, יוסף הד״ר

 כאשר מקבלי־הפנים. בחבורת
 מפקד גם הגיע למקום כי ראה

 המישטרה, של הדרומי המחוז
 שמח איבצן, אריה ניצב
 זמן כל משך אליו ונצמד שפיר
הטכס.

 פניו על שפיר כשעבר 8:
 יצחק מישרד־הפנים, דובר של

 שלום ״מה שאלו: הוא אגסי,
 ״אני אגסי: השיב ?״ שלנו הבום

 שלא מקווה אני אבל יודע, לא
 שפיר בו כשהתבונן טוב.״

 :הדתי אגסי לו הסביר בפליאה
 טוב, לא שלו הרוח מצב ״אם
 לאמריקאים ויתרנו שלא סימן

שלנו.״ החשובים העקמנות עי
 סיפר מעמד באותו 8:

״מצ :מישטרתית בדיחה שפיר
משג בדיחה וסיפר הופיע חיקן
 הבדיחה את ששמע מי כל עת.

 על ומת התקף־צחוק קיבל
 אותו, עצרה המישטרה המקום.

והביאה בהריגה אותו האשימה
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