
פרסים מבצע
חופשי חופשי

 או איפור תכשירי של קניה כל עם
 להשתתף מוזמנת הנך ציארלי בושם

יוגרלו: בה פרסים בהגרלת
 במטוסי לאילת טיסה כרטיסי 5 ★

 שבוע לסוף זוגי וארוח ״ארקיע״.
 ארוחת כולל כוכבים, 4 במלון
בוקר.

• צ׳ארלי בושם בקבוקי 100 ★
צ׳ארלי. של ״טי״ חולצות 200 ★

לעשות! עליך מה
החופשי׳. ״ברוח השאלות על לענות •
 אחד של מחיר תווית לצרף •

צ׳ארלי. מתכשירי
אלינו. ולשלוח לגזור •

 30.4.81 עד תגענה אשר מעטפות רק
 תערך ההגרלה בהגרלה. תשתתפנה

 החברה, נציגי בנוכחות 4.5.81 ביום
ורואה־חשבון. הפרסום משרד

.............................................................< ־3■
:לכבוד

 חופשי חופשי ציארלי,
תל־אביב, 7102 ת.ד.

החופש״ ״ברוח שאלות
הנכונה) התשובה את ב־א (סמני

בהיסטוריה: ידועה חופש לוחמת .1
קאלאס מאריה □
ד׳ארק זיאן □
אנטואנט מרי □
החופשיות: בדיעותיה הידועה סופרת .2
פראנס מרילין ם
ט □ ה שרלו ט רונ ב
לין □ ק א אן זי ז סו
בבלט: החופשי בלבוש מהפכה חוללה .3
פונטיין מרגרט □
פאנוב גלינה □
דאנקן איזידורה □
ישראלית: חופש לוחמת .4
ילן־שטקליס מרים □
סנש חנה □
סולד הנרייטה □

-------—-----------------------------שמי:

----------------------------------כתובתי:

״ז......ן של מחיר תווית כאן הדביקי
1........................צ׳ארלי. מתכשירי אחד

¥£א<1 1 מ£
2276 הזה העולם

■!!שירת 1 1 1 1
ישראל, מדינת את האמריקאי הסנאט!!־

מי ה ו ו הי נ ג ל ס ־ ש ד ו ב א? ב כ ב
מפלו לשעבר הסנטור 9!

ץ, ריצ׳ארד רידה, ט בי פ
 אשתו, עם בארץ השבוע קר

 ראש־הממשלה, של כאורח
הדמוקר סטון בגין. מנחם

 לבגין סיפר יהודי, שהוא טי,
 אליו לטלפן נוהגת אמו כי

 ״מה :אותו ולשאול בוקר, בכל
 ישראל?״ למען היום עשית

 מה לה מספר שהוא פעם בכל
 זה שאין לו אומרת היא עשה,

יותר. לעשות ושצריך מספיק,
 כי לסטון, אמר בגין 9!

 אמר אמיצה. יהודיה היא אמו
 מאוד שלי ״אמא :סטון לו

 להצביע מוכנה והיא בך, גאה
 לו השיב מרחוק.״ גם עבורך

 באמך, רק לא גאה ״אני :בגין
בך!״ גם אלא

 סיפר הזדמנות באותה 91
 הת־ הוא ׳48ב־ כי לסטון בגין

 של המנחה על־ידי רואיין
 את פגוש הטלוויזיה תוכנית

 ב־ ספיג,ק, לארי העיתונות,
יהו שהוא לארי, וואשינגטון.

 השידור לפני לבגין סיפר די,
 לטפל ממנו ביקשה אמו כי

 גדול. יהודי הוא כי בבגין, יפה
 :בגין העיר הראיון אחרי

 כל־כך לא שלארי לי ״נראה
שלו.״ אמא בקול שמע
 של הפגישה אחרי 91

 בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 האמריקאי, שר־החוץ עם

 בגין נשאל הייג, אלכסנדר
הראשו פגישתו זו היתד, אם
 בגין: השיב האיש. עם נה

בת לשיחה נועדתי כבר ״אני

 ל- הוזמן האמריקאי שר־החוץחייג אלכסנדר
עמי לכבודו שערן ארוחת־ערב,

 שמיר, אשת את הייג הוביל הטקש כללי לפי שמיר. יצחק תו,
 המכונה פטרישיה, הייג, של אשתו את הוביל ששמיר בעוד שולמית,
הוז שמיר, שולמית שקבעה תפריט לפי שהוגשה לארוחה, ״פאט״.

אחרים. ונכבדים ראש־הממשלה, מישרד מישרד״החוץ, אנשי מנו

 ליד אז והושבתי כן, גם מנתי
שע במשך הייג. של שולחנו

ש נושא כל על שוחחנו תיים
בעולם.״

ניו־יורק, מדינת מושל 9^
 עם השבוע .התחתן קארי, יו

אמריקאית מולטי־מיליונרית

 לכבוד יצא הוא תראו, ״תראו,
!״ממוסיאון־השעווה המאורע

 קונסול- אצל במסיבה 9!
 בישראל, פינלנד של הכבוד

ה לכבוד פרידמן, אברהם
 ח״כ פגש החדש, הפיני שגריר

נפתלי את פלומין יחזקאל

 ביולי בעבר. הייג עם שעתיים
 ווטר־ משבר של בעיצומו ׳,74

 החליט בארצות־הברית, גייט
 רי" דאז, האמריקאי הנשיא

 במיז־ לבקר ניכסון, צ׳ארד
 אפרים הנשיא רח־התיכון.

 יצחק וראש־הממשלה קציר
 ארוחת־ערב לו ערכו רכין

שא באולם במישכךהכנסת,
הוד כראש־האופוזיציה גאל.

הז שלח קארי יווני. ממוצא
 ידידיו לכל טלגרפיות מנות

 לחתונה. אותם והזמין בארץ,
 הזמנה קיבל בגין מנחם גם

 לקארי לשלוח ומיהר כזו,
מיברק־ברכה.

הבחי תוצאות בהיוודע 9!
 מנחם הופיע להסתדרות, רות
 על-כך העיר בטלוויזיה. בגין
וירשובסקי: מרדכי ח״כ

 שהוא כור, מנכ״ל בלומנטל,
 סגן־שר־ לתפקיד מועמד עתה

 אמר המערך. בממשלת האוצר
 סגן־שר* בעבר שהיה פלומין,
 ל- ארליך, שימחה של האוצר

 מאחל אני ״אישית, בלוסנטל:
 לך מציע אני אך הצלחה, לך

 שאל התפקיד.״ את לקבל שלא
?״ ״מדוע :בלומנטל אותו
 לי ״תגיד פלומין: לו השיב

 בר־כוכבא?״ של הסגן היה מי
יו ״אינני בלומנטל: לו ענה
 אחר אחד שאף חושב ואני דע,
 פלומין: לו השיב ידע.״ לא

שלך.״ התשובה בדיוק זו ״הנה,
 כי התגלה עכשיו רק 9!
 אנשי החליטו באפריל 1ב־

 מתיחה לערוך מישרד־החוץ
 המיש־ שולח יום בכל משלהם.

לשגרירו סקירת־עיתונים רד
 בחוץ- השונות הישראליות יות

ל שלחו יום באותו לארץ.
ה כי האומר קטע וושינגטון

למח לשנות החליטה ממשלה
 החשמל מתח את היום רת

 קילוואט, 110ל־ 220מ* בארץ
ה כל באמריקה. שנהוג כפי

 לחזור המתכוננים דיפלומטים
 בבהלה טילפנו השנה, ארצה

 אם לברר כדי ארצה, רבה
 הציוד כל את להחליף עליהם

בחז להביאו כדי שם שרכשו
ארצה. רה

 (״טר- דויד הגרפיקאי 91
 לפני עיצב טרטקובר טה״)
 של הסמל את אחדות שנים

 בימים עכשיו. שלום התנועה
 את עצמו על טרטה קיבל אלה

 תע- של הגראפי בצד הטיפול
 הבחירות לקראת מולת־הליכוד

 את תיכנן כן לפני הקרובות.
 למען הישראלית המועצה סמל

 שבו ישראלי־פלסטיני, שלום
 דגל לצד פלסטיני דגל מופיע

ישראל.
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