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 המודרנית סקנדינביה גיאוגרפי. ממונח יותר הרבה היא סקנדינביה

בעולם. ביותר והשלווים המשגשגים המתקדמים, האזורים אחד היא
 ותיאטרונים לאמנות אגדתיות גלריוה הדורות, מסעדות תמצאו כאן

 עזים נהרות זרמי שקטים, מיערות נסיעה דקות כמה תוך שם ידועי
 או לילה, במועדוני עליז לקהל להצטרך תוכל מלכותיות. ופסגות

 של זה לחלק נדיב כה היה שהטבע ומפני הטבע. בחיק להתבודד
 תפנה אשר בכל פופולרי. בידור הם הכפריים לאזורים טיולים העולם,
טובים. וכבישים נפלא אוכל נוחים, ומוטלים מלון בתי אכסניות, תמצא

 לטוקיו, וקשר .קרבל״ הסילון במטוסי אירופה בירות מכל מהיר קשר
ס.0-8ס בסילוני וניו־יורק אנג׳לם לום

 אל או שלך הנסיעות לסוכן פנה
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זו. שנה מרס סוף עד לנרשמים

ההרשמה*
שרד׳ בי דח׳ גחלת, מ  91 אלנ

ר׳. מרח׳ הכניסה פי, מ\י מו

א □ ל ל ת ש ן! מ שי ל ה ל
)15 מעמוד (המשך
נגד תביעה זו, אינפורמציה סמך על להגיש
•אוקבה.

יע האוצר אם שאפילו גם, סוכם בינינו
 לשלם יצטרך הוא אוקבה, עם פשרה שה
 ארצה שאם גם ביקשתי הזה. הסכום את

 יעצור לא מס־ד,הכנסה המדינה, את לעזוב
איתי. שלהם. החשבונות בגלל בעדי
 בעל־פה. גרינשטיין לי הבטיח זה את גם

 האינפורמציה, את שמסרתי לפני עוד
 חוקי באופן הבטיח אם זליגמן את שאלתי

 . אחר־כך יהיו שלא כדי התנאים, כל את
 . ואמר: ליבו על ידו את שם הוא אי־הבנות.

הב אני זליגמן!״ על לסמוך יכול ״אתה
 הסכום מחצית את יקבל שהוא לו טחתי

לי. שהובטחו הל״י אלף 25מה־
 י עם פעמים כמה נפגשתי מכן לאחר

 לו ומסרתי זליגמן של במשרדו גרינשטיין
אינפורמציות.

מפור קלקולאציות היו להם שמסרתי מה
לפי סכיני־גלוח, של דרכי־הייצור על טות

האמי הרמחים מהם לראות היה אפשר הן
 שעבדתי התקופה במשך אוקבה. של תיים

 אחר מפני. שנסתר סוד היה לא וקבה בא
 עם לדבר צריך שאני זליגמן לי הודיע כך

שטינ מר בשם מס־הכנסה, של מ,זה מ, עוד
ברג.

 .אם אמר: זליגמן אבל סירבתי: בהתחלה
להמשיך.׳׳ עליך התחלת,
 עוד עם אותי הפגיש הוא כן אחרי
 גם ביגלמן, מר — מס־הכנסה של מומחה

 מאוחר זליגמן. עורך־דין של במשרדו כן
הפרקליט עם להיפגש צריך הייתי יותר,

 תביעה עד גם אהיה שאני שרצה שימרון,
הסכמתי. לא כבר לזה אבל ~

★ ★ ★
עדים דא7 מילולי 0כ8ה

 לנו היו אוקבה, נגד למשפט ד •>*
 גרינש־ ישראל בא פעם פגישות. עוד 2(

שר,איני ואמר זליגמן, של למשרדו מיין
 למס־ יש וכי מיקצועיות, הן פורמציות

מהן. רבה תועלת הכנסה
 הכסף, את לתת צריכים היו כאשר אולם
 שבעצם, לטעון מס־הכנסה אנשי התחילו

אוקבה. נגד הוכחות אין שמסרתי, מה בכל
 היו בה ההכנסה, מס נציבות עם לישיבה

 הלך התשלום, עניין את לסדר צריכים
 כשחזר, ללכת. רציתי לא אני לבדו, זליגמן

הדוק מס־ההכנסה, שנציב זליגמן לי סיפר
שמשלמים לו אמר ברוש, תיאודור טור
 מקבל שהאוצר מהסכום אחוז חמישה רק

 שיראה שלי מעורך־הדין ביקשתי מהתביעה.
 ואז מס־ההכנסה, עם שחתם ההסכם את לי

בכתב• הסכם לו שאין לי אמר הוא
 קבענו בזמנו הרי זאת. להבין יכולתי לא

 היה לא אך בכתב. הסכם שיהיה בפירוש
להס עדים היו לא כי דבר, לעשות בכוחי

זליגמן. עם שלי המילולי כם
בעצ נסעתי העניינים, מה שראיתי אחרי

 הדבר. את לברר לגרינשטיין, לירושלים, מי
 לא כסף. בשבילי שיש לי אמר הוא ואז

 הכסף שאת לו אמרתי כסף. כמה שאלתי
עבורי. זליגמן, עורך־הדין יקבל הזה

 לארצות־הברית. גרינשטיין נסע בינתיים
 עלה מה להתעניין ברוש למר כשעליתי

הוכ ״אין רק: לי אמר הוא הכסף, בגורל
 לראיון להתקבל שוב ניסיתי אחרי־כן חות.״
סירב. הוא אבל — אצלו

 לארצות־ זליגמן גם נסע יותר, מאוחר
 כשחזר, חודשים• מספר שם ושהה הברית,

 זליגמן הכסף?״ עם ״מה בטענות: אליו באתי
 סיכסוכ-־ם אחרי אבל כסף!״ ״אין לי* ענה

 על לממונה מכתב כתב הוא איתו, רבים
שהוס ציין בו שרף, זאב המדינה, הכנסות

 מס־ההכנסה עם שאפילו בפירוש בינינו כם
 את אקבל אני — אוקבה עם פשרה יעשה

לי. המגיע
ה שאת הזה, המכתב על תשובה קיבלנו

 שגריגש״ אחרי רק לסדר יהיה אפשר עניין
 כשגריג־ חיכינו. מארצות־הברית. יחזור סיין

 בירושלים לאוצר זליגמן נסע חזר, שטיין
התשלום. עם מה לברר כדי

 חודשים, שלושה של ויכוחים אחרי רק
 כאלה, ל״י. 6000 לי לשלם האוצר הסכים
 את להשיג כדי שלי ההוצאות היו בערך,

 נסעתי זה בשביל הבדוקה האינפורמציה
ברי לי היתד, לא לארצות־הברית. במיוחד

הזה. הסכום את לקבל נאלץ והייתי רה
 לו שאשלם ממני זליגמן דרש זה אחרי

 מגיע שזה חשבתי לא שקיבלתי. ממה חצי
 צריך היה הוא שלי עורך־הדין בתור לו.

 ישלם שהאוצר ההסכם, קיום על לעמוד
 היה האוצר אם שהבטיחו. מה כל לי

 הייתי שהבטיח, הל״י אלף 25 את לי משלם
החצי. את לו נותן

1837 הזח וממם


