
שר מתחילה המהפכה כא והרב □סטייקים. מקצציםאגשים
שד חולה הוא ר רוצים בא ב ד התנחלויות על איתו ל

■  המהפכניות השביתות י
ליפני ליצחק מזכירים בפולין

 טוביה החקיין שאמר מה את
ששר־האוצר, אחרי צפיר,

 חחדש העיתון של המכירות מנהלתו ג וי ק ס אלי
 ערבה וויו״ ״ניזז האנגלית, בשפה

 מפיק״ את היתר, בין הזמינה, היא בביתה. יום־הולדת מסיבת
 נפגשנו שנים 19 ״לפני :אליס סיפרה מוגרבי, שלמה הסרטים

 ולראות תחרות לעשות החלטנו רווקים. היינו ושנינו לראשונה,
רווקים.״ נשארנו שנינו ואנחנו שנים עברו ראשון. יתחתן מאיתנו מי

פי אלוף של בניו שניבוגד ויהונתן וויו
 אביגדור הצפון, קוד

 ושימשו ״קיסרית׳/ בקיסריה, לכפר־הנופש באו בן־גל, (״יאנוש״)
 עיתונאים. של קבוצות בין שם שנערך במישחק־בדורגל כקוונים

 רוזנטל שמואל תל־אביב, בית״ר של הכדורגלן המישחק, שופט
 לעצמו מתכנן (מימין) יהונתן בהם. גא מאוד היה (במרכז)

 שנערכה בסדנת״הכדורגל והשתלם ספורטאי של קאריירה
המישחק. הליכי בכל רבה בקיאות מפגין הוא כאשר במקום,
 ש- הכריז הורכיץ, ייגאל
,.ה החי. בבשר לקצץ שצריך
ה בבשר לקצץ לא היא חכמה

ית כאשר יקרה מה נראה חי•
 לסטייקים. בבשר לקצץ חילו

!״מהפכה באמת תתחיל אז

 (מימין שוש אחותה אצל בלוס״אנג׳לס גלי ביקרה כאשר נפגשוטוי1ו וגדי שוש
אקס־ ״ישראל המקומית בתחנת״חרדיו העובדת שוש, בתמונה).

 מעולם לה נתנו לא ישראל״, ב״קול עבדה כאשר בישראל, הראשונה. בפעם גלי את ראיינה פרס״,
 כוכב־ ,ידידה בבית ביקרה היא לריק. זמנה את בהוליווד ביזבזה לא גלי אחותה. את לראיין רשות

 מהלהקה, מוסיקאים שעה באותה היו בבית משיריה. אחד את לו והשמיעה סול, דייוויד הטלוויזיה
בון. דבי האמריקאית לזמרת בתחילה שנועד שיר להקלטה, לה ונתנו מקולה שהתלהבו דאו, סטילי

כרמל חזי העיתונאי ■
 ליד השוכגת ב/ לבית־אל בא

ה עם לשוחח כדי רמאללה,
 רצה לא איש אך שם. אנשים
 אותו הפנו וכולם איתו, לשוחח

 זדמן רבי לראש־הישיבה,
ה בן בבנו פגש חזי מלמד.

 ממנו וביקש הרב, של שש
 שאל אביו. אל אותו לקחת
עניין ״באיזה :הקטן אותו
 ענה ״1 איתו לדבר רוצה אתה

 אני משנה, זה ״מה חזי: לו
 השיב איתו.״ לדבר רוצה פשוט

 עניין לא זה ״אם :הקטן לו
 חולה.״ שלי אבא אזא חשוב,
 אל סוף־סוף חזי הגיע כאשר

 הרב אשת פתחה הרב, בית
 ״כא־זה לו: ואמרה הדלת את

 עם לדבר רוצה אתה עניין
 ״אני :חזי לה אמר ״ י הרב
 לו ענתה איתו.״ לשוחח רוצה

 וטרקה חולה,״ ״הוא הרבנית:
בפניו. הדלת את

 תל-אביב, עיריית לדובר ■
 תאו- אירעה שפירא, עמיקם

 בעודו סימפטית. לא נת־דרכים
 בתל־ שרתון מלון ליד הולד

 מכונית משמאלו הגיחה אביב,
הו הוא בו. ופגעה דודג־דארט

ו המכונית, טמבון על עף
 הקידמית, בשמשה פגע ראשו

 אל הובהל שפירא שהתנפצה.
רא טיפול ואחרי בית־החולים,

 בעירייה. ללישכתו בא שוני
 לו נתן להט, אותו ראה כאשר
 חופשת־ ימי ארבעה ־ מייד

מזרחי דזכרמלמחלה.
* ד י ■׳ ג־י ״־יו !,יו ת י י ג פ ״ •׳י?

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיך

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
בקיץ?
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