
 היצוא לעידוד חדש אמצעי
ומתחילים ותיקים יצואנים של

 לתערוכות איטקס ״מדריך לאור יצא אלה בימים
 למעלה על מידע המכיל ״1985 בחו״ל וירידים

 ובו העולם ברחבי וירידים תערוכות 1000מ־
 להשתתף. תערוכות באלו ליצואנים המלצות

 תאריך חתכים: 3 לפי מסווגות במדריך התערוכות
 מתקיים. הוא בו והמקום הארוע נושא הארוע,

 באמצעות ביצוא להתחיל המבקש יצואן
 התשובות את במדריך ימצא התערוכה, השתתפות

 ותיק. יצואן כמוהו המתאימות,
 איטקס הקטלוג, את .לאור המוציאה החברה

 מידע״ ״מרס גם היצואנים לרשות מעמידה בע״מ,
 לחומר ועדכניים משלימים פרטים לקבל ניתן בו

במדריך. המופיע
אל: לפנות נא נוספים לפרטים

טקס שטיינוביץ, שוש או שלו יצחק  בע״מ, אי
03־222041 ,239507 ,233446 טל.

 לחכות כדאי לא
י ההקפאה תום עד

ה מה חכ ש אין הבא... בחודש לנו מ  מסוגל אי
ת! לדעת בודאו

ק אין ם כי ספ ת תכננת א  כלי או אורגן לקנו
ה א עכשיו אחר, עינ מן! הו  הז
ת נצל/י אה׳׳ א קפ ת ה״ה א ת מבצע ו חו  ההנ

ת״ של )200/0הרציני( ״חלילי
:לדוגמא
ם אורגנים טני  שקל 50,690-. מ- החל ק

אורלה אורגני  שקל 458,280-. מ- החל אלקה-
ת גיטרות טיו ס קו  שקל 79,000-. מ- החל א
ת גיטרות שמליו .מ- החל ח שקל 82,200-

.מ- החל תופים מערכות שקל 181,700-
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בן לכם נולד —
ת בו  וחתונות ברית מסי

ת ביותר המוצלחו

הרופא בבית
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל־אביב,
 19-17 ;13-10 בשעות פתוח: המשרד

9223244 ,298772 ,722314 טלפונים:

י—י טוב״ נשחק ■״א□—
 )47 מעמוד (המשך

 שניהם, אבל מאוד טובה עבודה אמנם
 מתחת ועצמה כוח נותנים וג׳ונסון, מגי
 כשיש נקודות. הרבה צוברים וגם לסל

 עם להתמודד אפשר כאלו שניים
הגבוהים. הרוסים
 טקצ׳נקו, את הפעם להם יש נכון,

 (השבוע ישחק הוא ואם הר־האדם,
 במדריד) מהמשחק טקצינקו נעדר

 מיקרה, בכל אבל בעיה, תהיה זאת
 שני כשיש הרוסים עם להתמודד עדיף

 כג׳ונסון ומוכשרים גבוהים שחקנים
ומגי.

 משום פעמיים לנצח אומר אני
 מבחינת עצום יתרון יש שלמכבי

 4000 שם יהיו לא לרוסים הקהל.
 נותן הקהל כן. — למכבי אוהדים.
 הנסיון ועם נקודות כמה עוד לקבוצה

 שהשחקנים בטוח אני לקבוצה שיש
זאת. ינצלו

 1967ב־ לארץ שהגיע ברודי, טל
 מזהירה בקאריירה פתח ומאז

 פיב״א, כאשר ,1978ב״ שנסתיימה
 האירופית, הכדורסל התאחדות

 חגיגי משחק״פרידה לכבודו ערכה
 נבחרת התמודדה בו ביד״אליהו,

 לא תל־אביב, מכבי נגד אירופה
 בענף האחרונות בשנתיים פעל

למש בא הוא כן. כל עליו האהוד
 עסוק אן למכבי, מקורב חקים,

 וכיום, ופנסיה ביטוח״חיים בענייני
בביטוח־יהלומים. גם

מש את שהעתיק הסיבה זאת
 השבוע היהלומים. לבורסת רדו

 כדי לא לאנטוורפן, מכבי עם יטוס
 את לחוש כדי אלא יהלומים לבטח

מקרוב. צסקא אווירת
 ברודי עסק ממכבי פרש מאז
 נשחק בוא. בפרוייקט שנים שלוש

 200כ״ לימד באמצעותו כדורסל,
 בענף. יסודיים פרקים ילדים אלף

 קליין, רלף של עוזרו היה שנתיים
צופה. רק הוא מאז אך

 בן רן בנו - אישי פרויקט לו יש
 בחצר- בכדורסל המתאמן 9ה-

 את מעדיף כנראה, רן, אן הבית
 מאביו, טוביה דוגמה לו ויש הטניס

 שומר הוא הגופני כושרו שאת
ב אכדיה במלון טניס במשחקי
הרצליה.

 ברודי וטל הכדורסל אבל
 עתה וכבר ביחד ללכת ממשיכים

 כבר כנראה ״אחזור, מצהיר: הוא
לכדורסל!״ הבאה בשנה
שייא אפשר אתגר. מחפש הוא

 אולי הלאומית, בליגה קבוצה מן
 כמו נותן, הוא שלה למכבי, יחזור

 תלוי הכל ראשונה. עדיפות תמיד,
 שיעניינו ובמה לו שיציעו במה

 הזמן שזה עתה חש הוא אותו.
 שהתרענן, אחרי לכדורסל לחזור

 הארוכה מהקאריירה התאושש
 81 הופיע בה שזורת-ההישגים, שלו

 78ו־ אירופה גביע במשחקי פעמיןז
הלאומית. בנבחרת פעמים

 וצברתי תיאבון לי יש ״עכשיו,
חד כוחות עם לחזור כדי עוצמה,

אומר. הוא לכדורסל!" שים

* * *

 ההיסטורי המשפט ברודי, טל
 יישכח לא המפה על אנחנו שלך

 אפשר להיסטוריה. כבר ונכנס
התגשם! שזה היום לומר

 זה אקטואלית. מאוד תשובה לך אתן
בטל כשחזיתי שעבר, בשבוע רק היה

 בו מיוגוסלביה, הישיר בשידור וויזיה
 תל- מכבי את זאגרב ריבונה ניצחה
 העצומה ההתרגשות את ראיתי אביב.

 של המחוננים בשחקנים שאחזה
שח שיהיו פטרוביץ, האחים זאגרב,

מגידרו. יצא הקהל גם גדולים. קנים
 ויוגוסלביה הזה, מהדרג שחקנים

 לא העולמי, הסולם בראש נמצאת
 חגגו וכשהם נצחון מכל מתרגשים

 לנצחון, בדרך שקלעו סל כל בעקבות
 זו ומכבי המפה על שאנחנו אומר זה

לנ ירצו שתמיד לסמל, שהפכה קבוצה
אותה. צח

■—הפולני הפרמטר —
 )43 מעמוד (המשך

 טיפולכם שבעת ורצוי בפולניה שמיים
עיניכם.״ נגד זו עובדה תעמוד בנושא

 מעולם. בגמפה פגש לא שילנסקי
 בפולין, תמך שגמפה יודע אינו גם הוא

 זכויותיהם. על והגן ביהודים בפומבי,
 לכל יהודיה היא שדנה קבע כבר הוא

 הורגשו המכתב תוצאות אבל דבר.
 וולדי־ לדברי במרכז־הקליטה. היטב
 וב־ לא־חוקי, באופן כיום העובד מיר,

 שום לו שאין מאחר משכורת־רעב,
 לקשוח הפך כלפיו היחס תעודות,

יותר.
 בצפון לשתוק. לא החליט ולדימיר

 של משפחות כ־ססז מצויות הארץ
 שאינם פוליטיים, פולנים פליטים
 השנים בחמש לישראל שבאו יהודים,

 נתן בגין שמנחם אחרי האחרונות,
 פולנים זו. צנועה להגירה אור־ירוק

 בעבר, סולדיאריות חברי רובם אלה,
 ולדימיר של העדין ממעמדו נדהמו

 הם מישראל. יגורש שהוא ומהמחשבה
 הנזק מפני והתריעו שפנו למי פנו

 אם לישראל שייגרם העצום ההסברתי
מהארץ. יגורש הפוליטי הפליט
 עתה לבית. מבית מתגלגלת דנה

פולניה קשישה אצל רצפות מנקה היא

חמחרים
ש פנאי ש־ב ש ר

ר ח ב  רואי־ לישכת לנשיא ♦ נ
 מג* אדוארד חברים), 3000(החשבון

 תל-אביבי פקיד־שומה ,55 דלאווי,
מעש אחד מנדלאווי, (מיגדל־שלום).

 שבביתו בגדאדי, סוחר של ילדיו רת
 מארץ־ העלייה שליח בשעתו, הסתתר,
 כמעט היה בן־פורת, מרדכי ישראל,

 מס־הכנסה. איש בארץ, הראשון סיומו
 שי- מחלת בעקבות קל, נכה הוא

 בש־ ,ומרבה לארבעה, אב תוק־ילדים,
 ולהאזין בשש־בש לשחק עות־הפנאי,

עממית. עיראקית למוסיקה

לה פרס דגו
 לספרות ירושלים פרס ♦ הוענק

 הבל־ (הקלילותלמילן דולר) 5000(
 ,56 קונדרק״ הישות) של תי־נסבלת

 עשר לפני מארצו גלה אשר צ׳כי סופר
 על ממנו נשללה אזרחותו כאשר שנים,

והחי בארצו. המשטר נגד התבטאויותיו

תומם ובנו, נמסה ולדימיר
ירוק אור נתן בגין מנחם

 התייאשה וכבר מזון, תמורת ברמת־גן
 או הסוכנות למישרדי נוספת מפנייה

 לדבריה, עזרה. קבלת לשם הקליטה
 היא שבו הקשה הנפשי המצב בגלל
 כדורי־הרגעה לבלוע החלה היא נתונה
הזמן. על בוכה והיא

 לעבודה. בוקר מדי היוצא ולדימיר,
 ימצא לא הוא שאם• בנו את משביע

לטל שימהר מבית־הספר בשובו אותו
 על להם וימסור הנוצרים לחברים פן

 בלילות לישון חושש הצעיר תומס כך.
מעליו. וניתוקו אביו של גירושו מפחד

 על שוקד אינו קלצ׳ינסקי ואילו
הב הצעדים את מתכנן וכבר שמריו

הפול הפליט של גירושו למימוש אים
 והשבת הילד ללא מהארץ, הפוליטי ני

לדנה. זכויות־העולה
 הוא שילנסקי דוב כמו חברים עם
שיצליח. בטוח

 אם היא פתוחה שנותרת השאלה
 תהליר־גיור, עברה לו שמעולם דנה,

ל האורתודוכסי התיקון על־פי תוכר
 שילנסקי, תומך שבו יהודי מיהו חוק

■ ציטרין בן־ציון כיהודיה?

 בכתיבת ממשיך הוא בה בפאריס, מאז
הצורב. ההומור רוויי ספריו

ת חזרה ד ל מו ל
 יום־הולדתו בברצלונה, ♦ נחוג

 מנצח- קוו.אט, קסוויאר של 85ה-
 ומיק־ הצ׳א־צ׳א את שהביא התיזמורת

 לאר־ אחרים ררום־אמריקאיים צבים
 מלחמת־העולם שלאחר צות־הברית

מאוש ברצלונה, יליר קוגאט, השנייה.
 שנים שבע כמעט זה בעיר־הולדתו פז

לפני לקה בו מהתקף־לב, עתה ומחלים

• • • חויש
ר לבטן כדו

 אשר נהורה במושב + נפטר
 מפגיעת כנראה ,17 בגיל לכיש, בחבל

 ג', בליגה משחק בעת בבטנו, כדורגל
 בני־ הפועל שוער משרקי, אמיר
 משבעת ואחד תלמיד־מכונאות לכיש,

הס זוהר ממושב חקלאים של ילדיהם
מוך.

3 ה העולם0 2472 הז


