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הדאשוו הפרס מינימום

י־ 450.000
¥ * *

הפרסים כלל מינימום

י 900.000
* ¥ *

 האחרון המועד — ה׳ יום
הטפסים למסירת

ה ש ו ע הג ל ־11-,7 מנ  ״
א ״! בכל טוטו מל <1| שבו

בספורט וריס הר,׳מ להסדר המועצה

 1 ״כרטיס הו בשמך. מדברות ידיך
.<< לנד:״ ראויות ידיך שלו הביקור״
טיפול לה! תעניקי עבודות־הבית שלאחר

 קרם־הידינז ,ענוגה-סיליקון, עם זאת לעשות יכולה את עתה ופינוק. רוד של
 מרחיק ובקיעים, יובש מפני עליו בעור,מג! במהירות של״שמן״,הנספג החדיש

 ידיד־ על חשבו חברת,שמך במעבדות ניחוח. ומרעיף בלתי-נעימים ריחות
■ ב״ענוגה-סיליקון. היום עוד אותן למענן:טפחי וטרחו חקרו
9 ־בת? למשפחת,ענוגה״ המצטרף המעולה הידים קרם 8 8 8^8 0

גליצרין• רגילה״ענוגה ״ענוגה״ המוניטין.
• •• ועגוגה״חלב-פנים ״ענוגה׳קרס-לחות • |

ם ס מכולן הענוגה עם,ענוגה-ס<ליקון- לידיך ק

כמובן ״שמן: של מצוין מוצר

במדינה
ברוו״ל ׳עוראלים

ד בהר■ עין־חרו־ד קי ס ט ק ה
 הישראלית שמזרתיחטכע

 תוסהת ככיו״יורק
 סביגה ומסיחה שמרים, 7ע3

לאומדה רוח
 מדינת-ישראל הוסיפה מדי־יום־ביומו

כי למפת חדשים ושמות אתרים תחומים,
 המם- ״הישראלי בארצות־הברית. בושיה

 .טובה, חלקה לכל חודר באמריקה״ תדר
 עץ כל מעל האמריקאים את מפציץ ושמו
רענן.
 בתחום האחרונים החידושים על

כ הזה״ ״העולם כתכ מדווח זה
הכרית: ארצות

 בעיב־ קינן חיים מכריז ישראל,״ ״כאן
 אול- מתוך שמונה, בשעה מדי־ערב, רית,

 מה־ את פותח כשהוא נידיורקי, פן־רדיו
 העיברית, בשפה היומית דורת־החדשות

 שירים סיסמוודפירסומת, ברוטב המוגשת
 ״בשיתוף- בלתי-פוסק, ופיטפוט עיבריים

הישראלית.״ רשות־השידור עם פעולה
 וחברי חברי-הכנסת אם ברור לא כלל

 התקציב מן חלק כי יודעים, ועדת־הכספים
ל מוקדש בירושלים, הרשות של השוטף
 מיסחרית לתחנה וכתבות חדשות העברת

 יומי מקור-השראה המשמשת בניו־יורק,
המקשי מישראל, היורדים אלפי לעשרות

 ישראלי מוסך ״נפתח כגון: להודעות בים
 בשבתות. גם פתוח אלון מוסך בנידיורק.

 בבעלות הוא ,אלון שמוסד לדעת חשוב
ישראלית...״
הנמש התוכנית, של האמיתי בעל־הבית

 ממשלת הוא שלמה, שעה בדרדכלל כת
 מתשובותיהם מתבררת זו עובדה ישראל.

 אנשי- כולם הישראליים, המרואיינים של
 לשאלות ודת, סוכנות שליחי או ממשלה

 חיים השגריר יכול למשל, כך, המראיין.
 כשהוא בעיצומה, שאלה להפסיק הרצוג
בעיני חן מוצא ״לא :בגסות מוחה
ולה הזו...״ השאלה את מציג אתה כיצד
 תחנה כשבכל רוחו, על העולה ככל שיב

השג את מעמידים היו אחרת •ניו-יורקית
ללא־שהיות. מקומו על החצוף ריר

 ישראל כאן תחינת עכרית. מדכדים
 התוכנית שמנהלי ובצורה במידה פועלת,

 ישראליים, כסוכנים להירשם צריכים היו
 בארצות-הברית. זרים לסוכנים החוק על-פי

אל בעשרות לאומנית רוח מפיחה התחנה
המ מדינות־ערב נגד מסיתה היורדים, פי

ממ עם תקינים דיפלומטיים יחסים קיימות
 הכיבוש את מהללת ארצות־הברית, שלת

 הפלסטינים את מכנה בשטחים, הישראלי
 מה בל ועושה ואימהות, ילדים רוצחי

 התנועה-לארץ־ישראל-ה- בשליטת שתחנה
ל היתה אילו לעשות, יכולה היתד׳ שלמה
 שהוא כל במקום תחנת-רדיו זו תנועה

בעולם.
 לאומנות ספוגות מודעוודהפירסומת גם

 בברוקלין, שלנו למיסעדה ״בואו :מודגשת
 תיווכחו מייד בבית. כמו מייד ותרגישו

 פירסומת או לנו...״ נועד המקום כי לדעת
 ילדיכם את ״רישמו ״ציוני״: למחנדדנוער

ה אווירתו הקטסקיל. בהרי לעין־חרוד
 מבטיחה המחנה של המייוחדת קיבוצית

 מהתנועה מדריכים לילדיכם. מהנה בילוי
יוצרת...״ פעילות מבטיחים הקיבוצית

 ב־ נמצאת הזו הישראלית שמורת־הטבע
 מעידה כך על בירושלים. לא ניו-יורק,

 ״כל תוכנית: בכל החוזרת ההודעה גם
(הא למס־ההכנסה דו״ח להגיש צריך אחד

 (שם למישרד בואו לכן, כמובן). מריקאי,
 ה- את עבורכם שיכין בקווינם, המישרד)

עיברית...״ שם מדברים ראשית, דו״ח.

ר ד ה עם ס ד ל גו
 שיבקש ומי חיום, ירחק לא

 כערכ-שכת, לכלות לצאת
 טוס7 יצמיד כמופע״כידור,

לגידיורק ך3 שם7
 זלצר, דובי רבנו, משה בין הקשר מהו
 עמום לביא, אפרת קוטלר, עודד גולדה,

 פוגי, להקת גאון, יהורם וולמן, דן עוז,
בן־ארי? ופיני עזיקרי עליזה
 את מייצגים הללו השמות כל קשר. יש

 מעצמת־הבידור היא הלא ישראל, מדינת
:הבינלאומית

בנוסח סרט־עלילה, הוא רבד משה
)32 בעמוד (המשך

ם הנכסי סי־ מנ

ד מיפע שר

נינה״
הטכסטיל

דיי :י 11נ 1״

עורכי יגישו אחדים שכועות עוד ^
 תמיר, וגרשון מרגוליס הנריק הדין ■■

 מיפעל מצב על ראשון מקיף דין־וחשבון
 בית־ על־ידי להם שנמסר סיבי־דימונה,

 עתה מנסים כאשר ככונסי־נכסים. המישפט
 לא- שסיימז למודי-הנסיון, כונסי־הנכסים

 וסומרפין, אוטוקרס ניכסי כינוס את מכבר
 שיגישו בדין־וחשבון יכתבו מה לתהות

 שני עיניהם מול עולים לבית־המישפט,
בילבד. מיספרים
 — לירות מיליון מ־ססו יותר האחד,

 שאותם — לירות מיליון 120 לוודאי קרוב
ב ישראל, למדינת בעיקר המיפעל חייב

הממשל הבנק־לפיתוח־התעשייה אמצעות
תי.

 מקווים שאותם לירות מיליון 20כ־ השני,
 במיקרה המיפעל, ממכירת לקבל המנסים

 לירות, מיליון 100כ־ ההפרש, ביותר. הטוב
 או ישראל, מדינת של נקי כהפסד יירשם

שלה. משלם־המיסים של
הפס לירות מיליון 100 של זה, סכום

׳ !

שרן*
.נתן האוצר . .

 אחרי אומנם, ברגל. הולך אינו דים,
 גרם בה ארץ־ישראל־בריטניה, בנק פרשת

 להשקעות זנבר, משה ישראל, בנק נגיד
 באמצעות ישראל מדינת של מייותרות

 לירות, מיליון 300מ־ ביותר ישראל, בנק
 אולם זעום. נראה מיליון 100 של סכום

 בבתי־ החלב הגשת את מקצצים כאשר
 תקציב, מחוסר כיתות וסוגרים הספר,
ו חוסכת פני המדינה מעמידה כאשר

 בהפסד אשם מי לשאול כדאי מצמצמת,
דימונה. בסיבי לירות מיליון 100 של

 מגהליס שפע
ומישרדים

 מה כל בגלל רק ולו לשאול, דאי ך*
 למטרות זה בסכום לעשות חיה שניתן ^

 שהתשובה מפני לשאול, כדאי יותר. חיוביות
תו וכל במדינה, משלם־מיסים כל תעניין

 מהווה זה סכום הכל, ככלות למגבית. רם
ה למענק התוספת מן 2.50/0כ־ כיום גם

 למילחמודחור־ יוצאת שישראל אמריקאי,
לקבלו. כדי מה

חשו להפסדים באחריות הנושא שאלת
מה של שבחינה מאחר השאר, בין בה,

0(010 י-


