
לאנשים
777הנכונים!
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.

מזרחי כרמל
ק וזכרו! לזניון ראשיו רדקני ק ע י

 על תמיר. לשמואל הראשון מיבתב־הברבה אזו
פלאטוישרו! שמואל כתב כשריהמישפטים. התמנותו

 שר־האוצר שנכנס לפני 8
ל שכינס, למסיבת־העתונאים

 החדשה, הכלכלית התוכנית רגל
 טי־ צבי העיתונאי אל ניגש
 דפקנו ״איך לו: ואמר מדר

 כל עסוקים הייתם אתכם?
 לחם מחירי בהעלאת השבוע

\״ קימל
יחז־ שר־האוצר סגן 8

 מכולם, הגדול ״האדיב :השיב
העיתונאים.״

 שהיה מי יצא כאשר 8
 יעקב הד״ר האוצר, מנכ״ל

 נגיד ״צל מהתייעצות ארכון,
 עם גפני, ארנון ישראל בנק

הכל התוכנית פרטי היוודע
״אני :אמר החדשה, כלית
שר־האוצר אבל פוקר. אוהב

 את ארליך אירח כאשר 8'
 -מייקל האמריקאי, שר־האוצר

בירוש בלישכתו בלומנטל,
האנג בשפה דברים נשא לים,
 אחד כי אומרת ההלצה לית.

 ניגש בלומנטל של מעוזריו
 אפריים מישרד־ההוץ למנכ״ל
 :באוזנו ולחש עברון, (״אפי״)

בבקשה, לי, לספק יכול ״אתה

 בילו כיצד עברון אותם שאל
 השיבו מהארץ, התרשמו ואיך
 שממנו הדבר כי פה־אחד כולם

 היה לרעה במייוחד התרשמו
 מטעם זכו שבו המפואר האירוח

 ארו־ שתי שכלל מישרד־החוץ,
 בבתי- ואירוח ביום חות־פאר

ה אחד אמר מפוארים. מלון
 לאכול בלי *״גם : סנטורים
ברוטב סטייק ביום פעמיים

 יוסי השחקן של וחצי השנה בת בתםירי! נטעלי
ת ואשתו ידיו (באמצע) הדי האוסטרי

 .הלאומי החג לרגל במסיבת־קוקטייל האורחות צעירת היתה
מוסי. אינגו ד״ר השגריר רעיית מוסי, רגאטה מימין האוסטרי.

ת מפקדפילים האנס חו  למסיבה בא בגולן או״ם כו
שמו נפוצו הממשלה בחוגי מדמשק.

ת עומד הוא כי עות תמנו בעולם. האו״ם כוחות רמטכ״ל לתפקיד לה

ת, במסיבה בלטוגוסיחוו אביטל  כרגיל האוסטרי
 ליד עמד כאשר הגבוהה. בקומתו

 לחזהו עד זה הגיע ידלין, אהרון לשעבר, והתרבות החינוך שר
ת ירש כי הטוען מוסינזון, של מתו א מוסינזון. יגאל הסופר מאביו, קו

ק־ של הבוהמי היה הפסל מסיבת־הקו
ת חולצה לבוש בא הוא טייל.  מרוקאי

חלק אלול לבנות. נעלי־בד ונעול  ווינה. ישראל בין זמנו את מ
קישון. אפרים הסופר חיה במסיבה אחר ידוע אורח

 מדוע נשאל פלומין ל,אל
 מחירי־ העלאת את הקדימו

 ביצעו ולא אחד, ביום הדלק
 העלאות. שאר עם יחד אותה
 האדיב,״ את לבלבל ״כדי

אוייב, איזה כשנשאל השיב.

 כשכולם הבנק, כל על מהמר
קלפים.״ לו שאין יודעים

 אינו ארליף שימחה 9:
 לישכתו דלת על באיש. מאמין

הת בירושלים במישרד־האוצר
רב־בריח. מנעול השר קין

 שר־ דיברי של לאנגלית תרגום
?״ האוצר
■  מ־ הסנטורים מישלחת י

ב שהתארחה ארצות־הברית,
 לשיחה נפגשה בארץ, אחרונה

כש־ מישרד־החוץ. מנכ״ל עם

 פרדישראלים. אנחנו פיטריות
 מדינה איך להבין לי קשה
 לעצמה מרשה כישראל עניה

יקר. כה אירוח
הח גאון יהורם הזמר 9

כובע בשם מועדון לפתוח ליט
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