
 סוף- משזוכים המם. *ל קודש־הקדשים
 מגלה היא הסופית, למזכירה להגיע סוף

 בסיור כרגע נמצא שלה הבוס כי
 בסביון, לביתו לטלפן ״תנסה בחו׳דלארץ.

 היא לך,״ שיעזור מישהו שם יהיה אולי
מודיעה.

 הטלפון ובעקבות המבול". ״לפני,
 רב־ עם הראשונה השיחה מתרחשת
 במיבטא הרב הסביר ״תראה,״ משרתים.

 צוות־הם- רק נמצא בבית ״פד, חריף, זר
הא ואשתו. אייזנברג האדון של שרתים

 יכול לא אני בארץ. נמצא לא עצמו דון
 בסגדל־שלום, תנסה דבר. שום לך למסור

 המשרת־ החזיר שלו,״ העסקים מרכז שם
בא. ממנה לכתובת הכתב את הראשי

 כזו מסועפת לאימפריה טי נראה אך
והוא גואל להימצא חייב אייזנברג, של

מולדכסקי מתלונן
הנייר את שווה לא בית־מעזפט צו

 ה•־ דיאמנס, שמואל של בדמותו נתגלה
ב איש־העסקים של נכסיו כמנהל שמש

ישראל.
 לבניין המרכז תחילה אישר לדבריו

 של בגובה גדר בניית בפתח־תקוה ערים
 התחלת לאחר שבועיים ורק מטרים, שני

 הגדר ובניית טעות נפלה כי הודיעו הבניה
״שלח בלבד. מטר 1.20 של לגובה מותרת

לב שיפסיק לקבלן מכתב שבוע לפני תי
דיאמנט. אומר ועשרים,״ למטר מעל נות

 הצו באשר עתה, עד היה היכן לשאלה
 נמצא מטרים לשני מעל בניה על האוסר

 ענה מיספר, חודשים כבר אייזנברג בידי
 אני אך מאד, מצטער ״אני :מנהל־העסקים

 15דד מן רק אייזנברג מר אצל עובד
 איני כן לפני שקרה מה על ינואר. לחודש

דבר.״ יודע
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ס בנק אל: קונ ס בע״נז לישראל ד׳
תל־אב׳ב

 את אלי לשלוח תואילו אם לנם אודה
הכתונת: לפי •<תרוןי לתוכניות ההסברה עלו!
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