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 והיגייני׳ טהור שמן ומבטיח יציבותו על שומר השמן, את משביח
חיצוני. מגע ללא המופק

 — ביותר המעולה המקצועי והנסיון הידע בעל היצרן —״יצהר״
 הזה. החדיש בתהליך שמניו את המזקק בארץ היחידי המפעל הוא

 לטיגון, ביותר הטוב השמן הוא ספציאל״ —8?— ״לשד
ולסלטים. לאפיה לבישול,

צרכן2המחיר ר ןאגורות!-68 ל ש ח כ ס פ ל

 תם־ נלתג התרטה למננת •
 טל תתריטים תתנרלים את צא

 תאי־ ז\1 נגברים, גברנת גמלי
 בםלנ\ בינתר, התמנלת בנת

 אלנבי תל־אביב, עדין, לנמלים
 תרנאגים גבר. נבל כלאטת .92

 ב־ יב!ןרנ נננתת, נאת לתנננלת
מטיר ננבתר — עדין םלנ\

 טל תאביביים תנזנרלים •
 נת תנםימג נגברים גברנת נמלי
 לנמלים תאלגנםית בתננת מתת

 .60 אלנבי תל־אביב, יוסט,
 נאנת נמלים טל תדטים תנרלים
 נהתג. נזמננת ןראת1ל נננתנת
 בתנתנת, דנגתנת מטיב, תבתר

בתירים. צבמים

ת למננת ברים תבתר ס
 את בראו! לתננת תגימנ ניב
 נתלת־בניםי\ בתל־אביב, קר

 לתגים ).64005 (םלםנ\
 תארץ נצרת תת תברים גוב

 את בדאון אצל תנץ, נצרת
 תמר תלבטה תתבבויתים קר,

אלגנםית. נתנםמת
1

במדינה
חקירות

בעירום-שבו תלונה
 תלונות מלא אנונימי מכתב אצלי ״נמצא

 לביקורת המוסד יושב־ראש סיפר נגדך,״
 של הכללי למזכיר שדמי, נחום מפא״י, של

״מי ויינר. זאב משען, ההסתדרותית החברה
 חוקי־ על בעבירות משען את מאשים שהו

ההכנסה.״
הח תיערך ״מתי נדהם. הממושקף ויינר
בהתרגשות. שאל קירה?״
 את להרגיע שדמי ניסה תיערך,״ ״לא
אנוני בתלונות דנים ״איננו משען, מנהל

מיות.״
 נגד חקירה שתיערך רוצה אני זאת ״בכל
ויינר. דרש עצמי,״

אחריותי.״ על צורך; ״אין סירב: שדמי
 ליד במפא״י. נוסף פנימי קרב החל כך
 כפוף־הגו, )52( ויינר זאב ניצב משען הגה

 שלא ,,הגוש מנהיגי בצמרת הששי האיש
 שלו. החשובה הכוח עמדת על לוזתר רצה

 מעילי־העור, ניצבו האנונומיות, במעטה מולו,
ההסתדרותי. הסעד מוסד את לכבוש שרצו

הצד לשני בצמרת. (ששי) מקום
 עמדת־כוח היא משען כי ברור היה דים

ו בהסתדרות השלטון על במאבק חשובה
 חברה שהיא משען, כי עצמה. מפא״י בתוך

 מהווה בריבית, כספים המלווה הסתדרותית
 פועלים, אלפי על לשלטון חשוב מכשיר

בה. תלוי שלחמם
 למשביר לחדור מעילי־העור שנסיון אחרי
 של החריפה התנגדותו בגלל נכשל, המרכזי

 רבינוביץ, יהושע תל״אביב עירית ראש סגן
 מידי משען את להוציא שינסו ברור היה
הוותיק. הגוש איש

 של האחרונים הדו־שנתיים המספרים גילו
חדשים: שלושה לפני שסוכמו משען,

שה הלוואות, 188,654 חילקה משען •
 חלק לירות. 10,345,661 של לסכום גיעו
 בחשבון נכלל שאינו אלו, מהלוואות ניכר
 ,40/0 של ריבית בתוספא למשען הוחזר זה,

ההלוואות. למחזור מחדש נכנס
 תלו־ בצורת ניתנו הלוואות 16,080 •

 של כולל בסכום לצרכניות, שי־מזון
לירות. 476,698

 ל־ הגיעג צבא ליוצאי הלואות •
 במעברות חדשים לעולים לירות• 1,364,210

 אלף 150ל־ פרט לירות, 267,250 הוקצבו
ש כדי משפחות, 1500 בין שחולקו ל״י

, קבע. לשיכון יעברו
ומוס בתי־אבות 12 מקיימת משען •
 הסתדרות חברי 2700 מחזיקה לילדים, דות
פרנסה. לעצמם למצוא הצליחו שלא
 10ל־ לספק משען דואגת״ קיץ כל •

 מזונה־ ההסתדרות חברי של בנים אלפים
האח בשנתיים השקיעה לכף פרט נופש.
 בלתי- לצרכים לירות, מיליון רבע רונות

החדשה. ההתיישבות של מוגדרים
הנ פוליטי גוף כל כי פלא, כן על אין

 מזלזל אינו מפא״י, בתוך השלטון על אבק
 לראשיה המאפשרת משען, חברת בחשיבות

 להישאר כדי נתמכים, אלפי על להישען
בשלטון. הבחירות מועד בבוא

בצ הגר ויינר, גם כטלפון. אלמוגי
 צנוע, אורח־חיים על ושומר תל־אביב פון

 למעי- המוסד של הרבה חשיבותו את הבין
 חדר מהם מי ידע לא זאת בכל לי־העור.
 הוא שם. הנעשה את לגלות הצליח למבצרו,

ל המוסד בעזרת החודר את למצוא קיווה
ביקורת.

 פנה הגוש ממנהיגי אחד בהמלצת מצוייד
 בע־ מודעה לפרסם הציע שדמי, אל שנית

 לפנות המכתב מכותב המבקשת תונות,
המו את פירסם הסכים, שדמי שדמי. אל

 יישאר המכתב כותב של ״שמו בדבר. דעה
הבטיח. בסוד׳״ שמור

 הוא ״אני במשרדו. הטלפון צלצל למחרת
 בעל אדם עצמו את הציג המכתב,״ כותב

שהת פקידים, של קבוצה ״אנחנו עמוק. קול
 במשען.״ השחיתות את לטהר כדי ארגנו

 שדמי. שאל שמך?״ ״מה
 הניח הגבר, הודיע למסור,״ רוצה ״אינני

הטלפון. שפופרת את
 אולם הפרשה. את לגנוז החליט שדמי

כר על עבר פרטית, בחקירה פתח ויינר
 בשמו נתקל לפתע משען. פקידי טיסיית

הת לליבו בורשטיין. אברהם הפקיד של
נד קודם ששבועיים הפקיד, כי החשד גנב

 המבצע את יזם שכרו, להעלאת בקשתו חתה
 בנכונות שפיקפק פי על אף המנהל. נגד

 מאז הטוב ידידו שהיה הפקיד, נגד חשדו
 בגבעת־עליה, מפא״י סניף מזכירות את עזב

לשיחה. בורשטיין את להזמין ויינר החליט

 מרדני כסה, יונה נצר, שרגא אחרי *
רבינוביץ. ויהושע כהן מנחם נמיר,
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