
באים! הגרו!׳□ ■
 ובכללם גרוזיה, של מהרפובליקה שרים קבוצת לארץ תגיע הקרוב השישי ביום

אחרים. ושרים שר־התעשייודוהמיסחר שר־החוץ,
 חוזים על איתם לחתום העומדים העסקים, מתחום גורמים ביוזמת לארץ מגיעים הם

כלכליים.
 ולא במישרין, ישראל עם קשריה את להדק מעוניינת גרוזיה של הרפובליקה כי נראה

המרכזי. הסובייטי השילטון באמצעות
 בולבול־אוגלי, פולד אזדבאייג׳אן, של שר־זזתרבות גם בארץ נמצא אלה בימים

הערבי. במיגזר גורמים בעיקר המבקר מוסלמי

א לאומי הכמעט הסופר להקליב ב
 שכאלה״ ״חיים התוכנית קלטת ך■*

 בנו אמיר, עלה כאשר לסיומה התקרבה 1 1
 עייף, כבר הקהל, לבימה. קישון, אפריים של

 בהפתעה. התעורר קמעה, רדום
כולם את שהקפיץ בוטה, באופן אמיר, הבן

 אחת אותה .מיה■
 נלעויהד ינוד שאינו

 מלם נשאל(ן־שון.
במבוכה התנחלו

 אבי. של ספריו את קורא לא ״אני הכריז:
 זאת לעשות בדעתי ואין קראתי, לא מעולם

בעתיד."

 הורגשה ושימחה־לאיד מבוכה של אווירה
 בנים בהתנהגות מנוסה אטינגר, עמוס באולם.

 יעקב של* בנו אורלנד, (רעואל אביהם כלפי
דו בתוכנית אביו על רעות שדיבר אורלנד

 אמר יותר מאוחר להקשות. המשיר לא מה),
 כי בארצות־הברית, הלומד סטודנט אמיר,

מעולם. אותו הצחיקו לא אביו של הקטעים
 החגיגית האווירה את העכיר אמיר רק לא

 של אשתו שרה, בהרצליה. באולפני־ההקלטה
 את אהבה לא האחרונות, השנים 30ב־ קישון

 הראשונה. האשה בחווה, האינטנסיבי העיסוק
 קישון הגיע כיצד באריכות שיחזר אטינגר

 עוד נישאו הם הראשונה. אשתו עם לארץ
 רפי. הבכור, בנם נולד יחדיו. ועלו בהונגריה,

 חווה לדעת היו לא קישון אפריים עם החיים
מאו להיות יכול מה הרי כי מאושרים, כל־כך

 שעות 24 במשר המשנן גבר עם בחיים שר
 היא במהרה לעברית? נור מילון את ביממה
הת הם אחר. גבר בזרועות עצמה את מצאה
כל במשך אטינגר המשיך זאת למרות גרשו.

רבז כץ ■  השילטוו בננ
המקומי?

 מיספר לבצע מתכוונים המקומי השילסון במרכז הליכוד ניצחון עם
 המערך. על-ידי המאויישים הבכירים בתפקידים שינויים
 כמועמדים שהוזכרו השמות המנכ״ל. תפער הוא הבכיר התפקיד

 מריאן שרון: אריאל של עוזרו לשעבר כץ, ישראל הם: אפשריים
 סמנכ״ל זייף, ואריה במצודה: המוניציפלית המחלקה מנהל גריסרו,

 מישרד״החקלאות.
עדיפים. בין שסיכויי ניראה

 אוטי־שמיוח פולין:
יהודים לי3

באח הופצו בלבד, יהודים מאות כמה כיום חיים שבפולין למרות
יהודים. נגד בוטים כרוזים המדינה ברחבי רונה

 שביקרו ישראליים, תיירים על־ידי ארצה הובא הכרוזים אחד
 היהודים מכונים בו, המופיעים הדברים שאר ובין בפולין, באחרונה

 העוולות בכל היהודים מואשמים בכרוזים הטשולנט״. ״חוג בשם
 ב־ פולניים קצינים אלפי רצח השאר בין פולין, על שבאו והאסונות

 של הנוכחי ראש־ממשלתה כי עוד קובע הכרוז קאטץ. ביער 1941
 בדה־ ,בגניבות האשמים חוג, אותו חברי יהודים על־ידי נשלט פוליו

 הנשק ובאיום רדיו־אקטיבי זיהום בהחדרת עוברים, ברצח מורליזציה,
הגרעיני.
 לא חתומים. אינם והם ורשה, וברחובות בכנסיות נמצאו הכרוזים

מאחוריהם. עומד גוף איזה ברור

מיכד! ימנע סיקסוך ■
 מילחמות בגלל זכה במדינה גדולה עיסקה להפסיד עלולה ״סולתם״ חברת

 ״סולתם״ של חבדת-השיווק בעלי לבין שימחוני, אורי המנכ״ל, בין שנתגלעו
״סלגד״. —

 למיכרז הצעה הגישה סלזד לתותחים. לחלקי״חילוף דולר מילית של בהיקף במיכרז מדובר
 חברת־ מבעלי זבלורוביץ, מישפחת עם סיכסוך בגלל שימחוני, אולם סזלתם. עם בתיאום
סוכן. באמצעות אחוזים 20ב־ זולה הצעה הגיש השיווק,
 באותה הצבאי הנספח עדות שלפי למרות ההחלטה, את מקבלי-ההחלטות משהים בינתיים

סולתם. על תפור המיכרז היה מדינה
 התקבלה לא היום עד אולם ביולי, 5ב־ מוכרעות להיות אמורות היו המיכרז תוצאות

ההחלטה.
 אחוזים 76ב־ בסולתס השותפה לכור, עצמי גול זה יהיה סולתם הצעת תתקבל לא אם

 עשרות של בהיקף העיסקה, להמשך באפשרות שמדובר גם מה אחתים. 50ב־ ובסלנד
דולארים. מיליוני

0x11 ההכנסה
מת״על

 בשמם, ולרואי־חשבון לאזרחים, שתאפשר דדך מחפשים מכדההכנסה באגף
מחשב. באמצעות שנתיים דוחות להגיש

 כי הוא הרעית קטנים. חודשיים ניכויים העברת של הקיים ההסדר שינוי שוקל גם האגף
 שיעור אם לחודש, אחת תחת לחודשיים אחת ייעשו קטנים ולמיפעלים למישרדים ניכויים

ישתנה. לא האינפלציה
 של פנימי במיפגש מס־ההכנסה, של החדש הנציב שביט, משה שאמר מדברים עולה כך

רואי־החשבון. לישכת של ועדת־המיסים
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שרה השנייה האשה
הכלב עם נשארה


