
לאנשים
הנבונים!

777
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

מזרחי כרמל
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 !־■,יו־. מ■ אך - לש־דטו! המערך ■חוור כך
ד האיש ד ת הבו ס כנ ת ל רו חי ת? בב או הב

 הפרופסור נשיא־המדינה, ■
ה התארח קציר, אפריים

 בתל- התערוכה בגני שבוע
טכנו היריד נפתח שם אביב׳
 לביתן הגיע כאשר .77 לוגיה

 שם אותו אירח האמריקאי,
 החדש, האמריקאי השגריר

בי במהלך לואיס. סמיואל
 והשגריר הנשיא התעכבו קורם
 גילה והנשיא התצוגות, ליד

טכנולו בתהליכים התעניינות
 וגם הנשיא גם שונים. גיים

הבי מן נשכרים יצאו השגריר
 אנטי- בטיפול זכה הנשיא קור.

 ואילו למכוניתו, חינם חלודה
 טבעת־הני- את מסר השגריר

 באמצעות לניקוי, ישלו שואין
קי הוא אולטרדדסוגי. מיכשור

 ציין נוצצת, טבעתו את בל
או כשקניתי ״אפילו בסיפוק:

 כל־כך הייתה לא היא תה
מבריקה.״

 הל־ רפאל הגיע איך 8!
 פלאטו־ לשמואל פרין
 ״הלפרין :פלאטו טוען • שרון

 אלוהים כי לי וסיפר אלי בא
 עליו וציווה בלילה לו ניגלה
 אתנגד ש אני מי אז לי. לעזור

ן״ אלוהים של למיצווה

 פלאטו מתכונן בינתיים 8
 של בואו נגד הפגנות לארגן

 מיל* נובל, פרס חתן הכלכלן,
 פלאטו לדעת פרידמן. טון

 האינפלציה את לבלום אסור
 כדיברי אבטלה, באמצעות

ש טוען גם פלאטו פרידמן.
 הארץ. לבניין סובה האינפלציה

 את לקבל מתכונן עצמו הוא
 בנמל־התעופה, פרידמן של פניו
מאוהדיו, אלף 20 עם יחד

 שברמת־חן, בגיתו אדמון דוד הפירסומאי שערך במשיבה שנים בשלוש לפני נכח |1!1 ך !ך|ן|1|¥!
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 כשאתה גם כזו מסיבת־ניצחון לעשות לך מבטיח ״אני בגין. אז אמר מסיבות־ניצחון,״ כך לחגוג
 מסיבת״ בביתו ערך הוא בהתחייבותו. אדמון עמד השבוע אדמון. לו השיב כראש־הממשלה,״ תיבחר
 המיר בז׳נבה, גאון גיסים המיליונר של בנו בחתונת יום באותו להשתתף היה שאמור בגין, ניצחון.
 בתו על״ידי למסיבה לווה הוא אורח־הכבוד. הוא היה שם אזמין, בבית שנערכה במסיבה אותה

 אל שבאו ומשקה מאכל כל על עיניים בשבע השגיחה העת, כל בו שתמכה (משמאל), לאה הצעירה
 לפני מציג כשהוא סבידור מנחם ח״כ נראה בתמונה מדי. יותר מלהטרידו מהאורחים ומנעה פיו

הישראלית״. האומה של כ״האב־המייסד הוגדר שבו הבריטי, ב״גארדיין" שהתפרסם מאמר בגין

השלט את נושא כשהוא
^"1111011 §0 1101116 ״!

למשא- הפגישה בעת 8!

 ליד תרבות כנספח להתמנות העומדרוזנטל חיים
ה הופתע בלונדון, ישראל שגרירות

 האורות כל לפתע כבו החדשה תערוכת״ציוריו כשבפתיחת שבוע,
 פנימה הכניס עניבת״פרפר וענוב מדי״שרד לבוש ומלצר בגלריה׳

 גם המשמש שרוזנטל, התברר נרות. 40 ועליה יום־הולדת עוגת
 ערב באותו חגג תל״אביב, באוניברסיטת לתיאטרון בחוג כמרצה

 מעינו המונוקל את הסיר הנרגש רוזנטל .39ה״ הולדתו יום את
 מסתיים היה זה הצלחה, ללא הנרות את לכבות וניסה הימנית

 ובכוחות אמיר; שלומית היפה הדוגמנית לעזרתו נחלצה אלמלא ברע
הקהל. לתשואות אחת, בנשיפה הנרות את השניים כיבו משותפים

 הליכוד בין הקואליציוני ומתן
 שעבר, ■בשבוע שנערכה וד״ש,

׳מש על הצדדים שני התווכחו
טרי ״פשרה המושג מעות

ל המייועד אמר טוריאלית׳/
ם הממשלה, ראשות ח  מנ
 עושה לא מאיתנו ״מי :כנין
 היומיום חיי כל ! 1 פשרות היום
 ובראש פשרות, רצופים שלנו

 העיר האשה...״ עם וראשונה
 יגאל ד״ש, מנהיג כך על לו

 האשד, אצל אבל ״כן, :ידין
טריטוריא פשרות לא אלה
!״ ליות

שריר, רבקה לפני 8!
 החדיש הליכוד ח״כ של רעייתו

ה ניצבה שריר, אברהם
 היא חשובה. הכרעה שבוע
להי אם להחליט צריכה היתד,
 נוכחת להיות כדי בארץ שאר

 שבעלה בעת הכנסת בישיבת
 כח״כ, כחייו לראשונה יושבע

 עמדה שם לניו־יורק לנסוע או
 ׳וחצי, 19,־ד בת אביטל בתם,
 של תואר יום באותו לקבל

ל למחשבים. הפקולטה בוגדת
 להעדיף האשד, החליטה בסוף

לניז־יורק. ויצאה הבת, את
 מפ״ם, של הישיש מנהיגה 81

 כי השבוע נזכר יערי, מאיר
 ״אבו* התואר יאה דיין למשה

 זה שהיה הזכיר יעדי ג׳ילדה״.
 לוי לשעבר, ראש־הממשלה

 תואר לדיין שהדביק אשכול,
 פירוש את יודע שאינו למי זה.

 כי ■וציין יערי הוסיף השם,
 ל״מנהע-כנופיה היא הכוונה

השלושים.״ בשנות ערבי
 מישרד־החינוך, סמנכ״ל 8!

ל החליט ג־ן־דרור, גירעון
 המישרד מנכ״ל בעיקבות לכת

 אלעד (מיל.) אלוף לשעבר,
להשתל הוא אף ולצאת פלד,

 באוניברסיטת שנתיים של מות
 עומד הוא שם קליפורניה,

 של לתואר לימודיו את להשלים
 אלא חינוכי. במינהל דוקטור
 פלד, אלעד פרשת שאחרי
 ברבבות מילגיות לעצמו שנטל

 השתלמותו, לצורכי דולארים
זהי מישרד־ההינוך אנשי היו
 בן- של בנסיעתו ביותר רים

דד התקשי״ר. ובתביעות דרור

 למיש־ לחזור התחייב סמנכ״ל
ולהע ההשתלמות, בתום רתו
 הקרנות על המידע כל את ביר

 מילגות בבקשת פנה שאליהן
 אנשי ישל לידיהם ללימודיו

 להשתלמויות המרכזית הוועדה
 בן- שידות־המדינה. בנציבות

 משכורתו את לקבל ימישיך דרור
 הוחלט אולם ממישרד־החינוך,

 תנוכה שיקבל מילגה שכל
השוטפת. ממשכורתו

ב השבוע שפגש ידיד 81
 שרון אריאל (מיל.) אלוף
או שאל תנועת־החרזת, בבית

 הבודד הזאב מרגיש ״ואיך : תו
 אריק הצביע ד׳ במצודת־זאב

 ז׳בו־ של תמונותיהם לעבר
 ,אני״ והשיב: והרצל, טינסקי

 ולבנימין- לזאב מתחת שוב
זאב.״

 לגבי פסימית תחזית 8!
 מיפלגת־העבודה של גורלה
 חיים של בפיו השבוע היתד,

 שר־החוץ של מעוזריו כראץ,
 :בראון אמר אלון. יגאל

 מים־ תרוץ הבאות ״בבחירות
ה תחת לכנסת לגת־העבודה

 שימ־ פרס — פ״ש אותיות
לכנסת.״ הבודד האיש עץ,

בי היה יותר אופטימי 8!  צ
 של הצעירים ממנהיגיה כסה,

 מז- של ובנו מיפליגת־העבודה,
 יוגה לשעבד, כ״ל-המיפלגה

 לשילטון יחזור ״המערך כפה.
 נשאל, כאשר טען בקרוב,״

 הדבר, יתבצע כיצד בספקנות,
 הליכוד כל מאד, ״פשוט :השיג
 למסע-ההסברה מעט עוד ייצא

ה יחזור ואז בארצות־הברית,
השילם־ון.״ את ויתפוס מערך
ומנהל־ד,תיאט המראיין 8

 כי טוען, אגמץ יעקב רון
 בעתיד להוציא עומד הליכוד
 לשוק- חדש ברנדי הקרוב

 של שמו בישראל. המשקאות
.״77 ״שתוק :הליכוד ברנדי
 הנץ, מיד הפרופסור 81
 ל- הבינלאומית האגודה נשיא

 החוקרים ואחד מחלוודזיקנה
 וייצמן, ׳מכון של הבכירים

 מקורית בצורה לנצל החליט
ל- הניתנת שנת־השבתון את

ה העולם22 2076 הז


