
?מיורו* 1 0 1 1 x־ 0
פיורו^

ה ר ה ז א

 מוצרים ובבוטיקים ביגוד בחנויות נמכרים לאחרונה
 הסימן או השם את הנושאים נמוכה מאיכות

?)101111001^0( פיורוצ׳ינו או ?)104111001( פיורוצ׳י
 ומזוייפים. זולים חיקויים הינם אלו מוצרים

 הינם ?)1041ס001ז?0( ופיורוצ׳ינו ?)104111001( פיורוצ׳י
 איטלקית חברה בבעלות מסחריים וסמלים שמות

 להשתמש הזכות לה ״ורק ?104111001 5״^.?. בשם
אילו. מסחריים וסמלים בשמות

 פיורוצ׳י של האורגינלים המוצרים את
לרכוש ניתן

(?10410001)

ה נ די המ ר ככ ב ורק אך
 57 וייצמן ברח׳ ?)101111001( פיורוצ׳י בחנות

.256853 טלפון תל-אביב, ,18 באייר ה׳ רח׳ פינת

 כדין שלא המשתמשים נגד יוגשו משפטיים צעדים
?).10?0001( פיורוצ׳י כמוצרי

X־1011< 0 ,X0־1011<פיורו*•,

י ב ר ם ע רי עי  צ
! ו ד ע מו  5 ב

ת ו ב ר ת ה ל ש ד ח
תל־אביב, ,5 הס דח׳

_____ 297263 טל׳

 מתקיימות התוכניות
 שלישי כימי

שישי) כימי <ולא
 13.3 — שלישי כיום

 פורים נשף
קל סי  לריקודים מו
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 פוליטי נאום זה היה מסויימים. פוליטיים
 מעולם כמוהו נישא לא שאולי מובהק,
העוב לנבון. שקדמו הנשיאים אחד על־ידי

במיו מעולה נבון של הביטוי שכושר דה
 נתנו במיוחד, מוצלח היה נאומו וגם חד,

ביני שונים, שרים תוקף. משנה זו לסערה
 הביעו ידין ייגאל הממשלה ראש סגן הם

 של ״פלישתו״ על רוח מורת בגין בפני
 עשו מוחים אותם המדינית. לרמה נבון
 בגין, בעיני חן למצוא כדי בוודאי זאת
 :אחת פשוטה עובדה ידעו לא הם אך

 אותו, ואישר הנאום את קרא עצמו בגין
 בנמל־התעופה. שהושמע לפני וחצי כשעה

 שלושה הציע שבגין אלא זאת, רק ולא
 קיבל שאותן הצעות קלים, סיגנון שינויי
מייד. הנשיא

 תרעומת
ת או מ ח מ ו

א ך ידעו לא המתלוננים השרים רק ל
מראש, הנאום את אישר שבגין כך על

 תחת זאת. להודיע כלל טרח לא שבגין אלא
 נימה לשמוע בגין של מקורביו יכלו זאת
 שוחח ראש־הממשלה כאשר ביקורת, של

המ בפני הנשיא. נאום על הראשון ביום
 שמא חששו, את בגין הביע אליו קורבים

מעו ויותר יותר להפגין נבון יצחק ינסה
 להכין כדי בישראל, המדיניים בחיים רבות

 ולפלישה מהנשיאות לפרישה הקרקע את
 לנבון בארץ. הפוליטית הקלחת תוך אל

 שהנאום לאחר מייד בגין, אמר עצמו
מצויין.״ היה שלך ״הנאום :נישא

 ייגאל ראש־הממשלה, סגן זה היה שוב,
הממ של השוטה תפקיד את ששיחק ידין,

לעי הדליף בגין, של בעידודו ידין, שלה.
 על־ידי הוסמך הוא כאילו ידיעה תונות

 ולהביע הנשיא אל לפנות ראש־הממשלה
 הנאום, על שרים כמה של ״תרעומת״ בפניו

 מיהרה זה יהיה כי השרים תיקוות ואת
 בעתיד, עליו יחזור לא הנשיא וכי חריג

 שהותו בעת הקרוב, בעתיד לא בעיקר
בארץ. קארטר של

לעי זו ידיעה להדליף שדאג מי היה
 לפנות כלל העז לא כמובן ידיו תונות.

 ולאמיתו זה, בעניין המדינה נשיא אל
 האחרונה בעת אליו פנה לא דבר של

 לא בכתב, ולא בעל־פה לא עניין, בשום
 טלפון. בשיחת ולא פניכדאל־פנים בשיחה

ש בכנסת, המפורסמת בארוחה בפגישתם
 הנשיא של לכבודו נבון הנשיא ערך אותה

 מילות כמה רק השניים החליפו האורח,
קצרות. נימוס

 לפתוח החליט ראש־הממשלה כי נראה
 המדינה, נשיא כנגד ממש של במערכה

 חוץ כשכלפי השטח, לפני מתחת מערכה
וממ לנשיא רבה הערכה על שומר הוא
 הכמוסים סודותיה כל על לו לדווח שיך
המדינה. של

 הארוחה לפני עוד ניתן לכך האות
הע מפיו שמעו לבנין המקורבים בכנסת.

 ראש־ להיות שואף הנשיא לדעתו כי רכה,
 שתי את לנצל מתכוון אינו וכי ממשלה

 כעבור הנשיאות מן לפרוש אלא הכהונות,
 האות הפוליטיים. לחיים ולחזור שנים חמש
 החדש לסיגנון יותר טיפוסי היה השני

בישראל. במימשל השולט
 מסיפורים סיפורים להישמע החלו לפתע

 שבקיא מי כל אשר נבון, על שונים
 גילה כאלה סיפורים של התהוותם בתהליך

 אפילו ראש־הממשלה. מקורבי :מקורם את
 היה אפשר בכנסת הערב ארוחת לאחר

 ארוחה היתה ״זו ביקורת. דברי לשמוע
 המארח, ראש־הממשלה היה לו מבישה.

 אחד טען לגמרי,״ אחרת צורה לה היתד.
 חבר־כנסת ואילו בגין. שיו תנועתו מראשי

 להדליף דאג החרות, תנועה איש אחר,
 להקת של הדלה ההופעה כי לעיתונות

 הממלכתי האירוע את שסיימה עינבל,
 של באשמתו היתר. רע, טעם והותירה

 יופיע שטרן אייזיק שרק רצה ״בגין נבון.
 להקת שגם התעקש נבון אבל בארוחה,

הח״ב. אמר תופיע,״ עינבל
 ושני האישים שני בין המאבק כי נראה

 טיבו אולם ויגבר. ילך האלה המוסדות
 לפני מתחת מתנהל שהוא כזה, מאבק של

 המיקרים, במרבית זוכה, ואינו השטח
 יוכל פעם מדי רק בעיתונים. לכותרות

נאמ את לחלק שיתקשה הישראלי, האזרח
 לגלות לראש־הממשלה, הנשיא בין נותו
 או בעיתון קטנה בידיעה זה למאבק רמז

 מנחם ימשיך חוץ כלפי רדיו. בשידור
 הכבוד בכל המדינה, לנשיא לדווח בגין
הכללים. כל ולפי
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