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 היקב, שאת במקום לנוכחים הבטיח הוא מיזרחי. כרמל היינות
מראשון־לציון. יזיזו לא הוותיקה, העיר של המיסחרי לסמל שהפן

 ראשון־ של ביקב חגגו השבוע
 עם ויחד האחרון, הבציר את לציון

 הבציר תוצרת הצעיר, היין את הבציר
 מאוד, ריחני יין זהו הילולים. הנוכחי,
 מיום ימים חודש אותו לשתות שאפשר
משכר. ואינו מאוד קל הוא התסיסה.

הי של שלם חורש יש בצרפת
 הולכים שם בנובמבר. שנה כל לולים.

 לא בראשון אך שיכורים. ברחובות
 מפני לא לא, — שיכורים הולכים

שהיש אלא טוב, פחות הוא שהיין
מספיק. שותים לא ראלים

 כורמים לחגוג באו היין לכבוד
 לציון ראשון יקבי עובדי וכורמות,
 חביות הוצבו ליקב בכניסה וכרמל.

 הושמעה מיין, מטעמים הוכנו יין,
נראו. לא שיכורים אבל יין על תוכנית
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 את שיבחו המבקרים שכל הגרמני, הבימאישונאו אואה
 דובר אינו הוא מלא. באורך הראשון סירסו

 שעות שעבדה מתרגמת אליו והוצמדה גרמנית, מלבד אחרות שפות
חיפה. עיריית מראש מתנה קיבל שרבאר בערב״המסיבה. גם נוספות
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 הילוליו ביין זוכה (באמצע) והזמר הפנטומימאיגוויון ׳שואל
משמאל: רוזן. חנוך הפנטומימאי ימין: בצד

 בקטעי הופיעו השלושה הדודאים. של השני החצי אמדורסקי. בני זמר
רו של בן־הזוג ערב באותו שימש גוריון ראשון. של הכורמים לפני אמנותיים

//מ/ע77 נקניקיה
 ספור אין סרטים הקולנוע ומבקרי הבימאים ראו ימים שלושה שבמשך אחרי

 מה הקולנוע לצופי ודיווחו מתל־אביב צהלה קצת הכניסו חיפה. המנמנמת בעיר
 לחמניה, בתוך נקניקיה להם הוגשה בקולנוע, הקרובה השנה במשך לראות מומלץ

 בפסטיבל שמקבלים מה שזה חושבים כנראה ״הם חמוץ. כרוב סלט בתוספת
למסיבה. באו לא ושות׳, גולן הנקניקיות, מגישי האורחים. אחד העיר ברלין,״

״״י ,־4יג;ד ^ פוליקו יהודה
ב אוחזים שניהם ללהקה. חברו בנז׳או, שמאל:
את הקפיצו השניים דן. בקולנוע בהופעה גיטרות,

 שירים שרו הם האולנז. את שמילא האוהדים, קהל
 אחרים. פודסמים נ שירים וגם החדש תקליטם מתוך
 * הזמר למטה: ההופעה. התחילה בלילה 11 בשעה

בהופעה. חוזים מושונוב מוני והשחקן גוב גידי

ביקב שינווים אין ★ חינה בנוסח
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 העצמות, את שחימם במרק הסתפק הוא נקניקיה. לאכול הסכים לא
חדש. לסרט תסריט עכשיו כותב צפל בחיפה. הר־הכרמל על הקר בלילה

נקניקיה ★ בנזין על פס שמה הטלוויזיה


