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 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

בדמליטה
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 החדש הלהיט
של
מזרחי זמכרמל

•אקג חגרו! לגיון ראשי! מיקני י

 האלוף חיל־הים, מפקד 0!
 בוקר מדי מגיע אלמוג, זאב

 רכוב כשהוא בקרייה למישרדו
 את לוקח נהגו אופניים. על

בר אותם, ומחזיר האופניים
 ברמת־השרון, לביתו כיבה,
המפקד. של במכוניתו וחוזר

 הפסקת־החשמל בעת 0!
 המנכ״ל נתקע שעבר בשבוע

 במעלית בלומנטל נפתלי
 והשביעית השישית הקומה בין

 קור־ על שמר הוא כור. בבניין
 זמן, עובר כי וכשראה רוח,

התק באים, אינם והמחלצים
 ללישכתו הפנימי בטלפון שר

 כאילו שיחות, לנהל והמשיך
בחדרו. יושב הוא

 בשכונת־ה־ דני בבית 0
 גלי על־ידי שאומץ תיקווה,

 הלילה תוכנית הוקלטה צה״ל,
 ראש הנדלזלץ. מיכאל של

 שלמה תל-אביב עיריית
 לשאלות ענה לחט, (״צ׳יצ׳״)

 יקימו מתי נשאל כאשר הקהל.
 :ענה בדיכת־שחייה, במקום
 נשאל כאשר שנתיים.״ ״בעוד

 ענה: קולנוע, שם יקימו מתי
 שר כך אחר שנתיים.״ ״בעוד
 מ- וביקש צכרי צדוק הזמר
 על העיר אליו. להצטרף ׳צ׳יצ

יש המקצועי, האיגוד ראש כך
 השתתף הוא שגם קיסר, ראל

לכם ישיר ״צ׳יצ׳ בתוכנית:
שנתיים.״ בעוד

 הופיע תוכנית באותה 01
ה כהן, אלברט השחקן גם

 יוסף הקאמרי בהצגת משתתף
 להביא תחת הפסים. וכתונת

 נגנים ששה בת תזמורת עימו
משתת 24 בת ילדים ומקהלת

הביא בתיאטרון, שיש כפי פים;

 בתחרויות- כמיקצוען ישתתף
נמ גליקשטיין באירופה. טניס

 הטובים הטניסאים 80 בין צא
ב מישחקיו ולקראת בעולם,
 לעבור היה צריך לא אירופה

מיבחנים.

 חיים, גלגל בתוכנית 0!
 יושב־ראש את הפעם שאירחה

 אלוני, ראובן מינהל-שלמה,
 דניאל למראיין סיפר, הוא

ש תוכנית על בהן־שגיא
יש לממשלת על־ידו הוצעה

ש /50ה־ שנות בראשית ראל
את את להפוך היתד, מטרתה

 מדי- של לאסם־התבואות יופיה
 ששרר המחסור נת־ישראל.

 מ־ חיטה בהשגת והקשיים אז,
 אותו הביאו ארצות־הברית,

 אתיופיה ששילטונות לחשוב
 תגדל שישראל לכך יסכימו

 מסע אחרי שם. תבואותיה את
 בחבש, שבועות שלושה של

 חזר ונסיכים, שרים עם שיחות
 עם העניין את לסכם ארצה

שהת אלא אז, של הממשלה
 שנחתמו ההסכמים שכל ברר

 הקיסר של באישורו חייבים
ה סלאסי היילה האתיופי,

 שלל היסוסים, אחרי וזה, מנוח,
ההצעה. את

 של הכלכלי הכתב 01
 עבר ליפשיץ, איתן הארץ,
 הוא אלה בימים בבירכו. ניתוח
וידי בירושלים, בביתו שוכב

 לו ומביאים לבקרו באים דיו
 האהובות מהמיסעדות אוכל
בעיר. עליו

תאו עודד השחקן 0׳
לתע לבית־המישפט הוזמן מי

 שנתפס אחרי בירושלים, בורה
בש אדום באור עובר כשהוא

 עמה מתוך יצאה ,23ה״ בת הדוגמניתכספי רווית
״פיגי״, החדשה המיסעדה בפתיחת

 ״ואני רונית, אמרה בדוגמניות,״ לעסוק לי ״משעמם בתל״אביב.
 אותי.״ מעניין יותר הרבה זה מחשבים. עם חשבונות לניהול עוברת

 לבקשת החגיגית, הפתיחה בעת העוגה מתון לצאת הסכימה היא
ו״גיליו״. ״פיצי״ בתי״האופנה בעלי גם שהם המיסעדה, בעלי ידידיה,
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 חולצות החליף שהוא בעוד יוסי. עם רונית חוללה הערב כל משך גרינברג. יוסי בישראל האנ.בי.סי.
 הנוכחים. כל של לאכזבתם שימלה, באותה רונית נותרה מזעה, נרטבה שחולצתו פעם בכל בשרשרת,
 בורן. ג׳ין שיקאגו ראש־עיריית של האישי כמזכירה גרינברג של מינויו לכבוד נערכה המסיבה

המישרה. את לו והציעה ממנו התלהבה ראש־העיר בארץ• ביקורה בעת בורן את צילם גרינברג

 את ליוו ואלה בניו, שני את
שירו.

 בטנים, ישראל אלוף 01
 יהיה גריקשטיין, שלמה

ש־ הראשון הישראלי הטניסאי

 עצר עודד מאוחרת. עת־לילה
 כדי בבוקר שש בשעה מונית

 לתחנת־האוטו- אותו שתיקח
 תיחקר הנהג לירושלים. בום
 אותו ושיכנע בדרך, תאומי את

ירושלים. עד שיסע טעם שאין

 כעבור אך הביתה, חזר עודד
 ל- שוב נקרא אחדים שבועות
ו והודה, נסע והפעם מישפט

לגזר־הדין. ממתין הוא עתה

תרמה שנים 45 לפני 0!

 איש־ של אשתו בהן, אתל
 אולם־ את אמריקאי, עסקים

 עין־גב, לקיבוץ הקונצרטים
 עין־ פסטיבל התחיל ובזכותה

 כהן ביקרה שעבר בשבוע גב.
 באה היא בקיבוץ. 85ה־ בת

 לעין- האולם. מצב את לבדוק
 מתל- באוטובוסים הגיעה גב

 ניו־ תושבת היא אתל אביב.
 פעילה היא היום ועד יורק,
 אמריקה־ התרבות קרן למען

 אסנה האולם שם ישראל.
 של מראשי־התיבות מורכב

בלועזית. שמה

 של הכדורסל שחקן 0|
 סילכר, לו נבחרת-שראל,

באי מסיור קבוצתו עם חזר
 אשתו לו חיכתה בבית רופה.

 שסיפרה מיכל, הסטודנטית
 עסוקה היתה בהעדרו כי לו

שלה. החתולים שלושת בגידול

 של לערב־הדאיונות 0;
 הרב אמור היה דנציג איתן

 ל- ארנון (״פופיק״) מרדכי
 מי שאל כאשר אך השתתט.

 והודיעו המשתתפים, שאר הם
 ובידור, ספורט אנשי הם כי לו

 של בערב כי למראיין הודיע
ל מסרב הוא ושיקוץ טומאה

הופיע. ולא התראיין,

 של הוועד־המנהל חבר 0:
 דבר עיתונאי רשות־השידור,

 לחוץ- לטיול נסע בלוד, דני
 מפיקת אשתו, עם יחד לארץ

פי בטלוויזיה, תוכניות־הילדים
 את השאיר הצמד בלוך. לים

ירושל בפנסיון־כלבים כלבם
 דמי- ליום לירות 90 הגובה מי,

 מישפחת כשחזרה איחסון.
 ר,ם לארץ, חודש אחרי בלוד
 הכלב שהחזקת חשבון עשו

בבית. מהחזקתו זולה בפנסיון

 מגיע חיל־הים מפקד
ה .אופניים על לעבוד

ר עו ב שיר שנתיים ו צ־יצ״בשכונת־התיקווה י

ם ל עו 2232 הזה ו
מוקד


