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 לעשות
שמיניות

 ווושיה ,אקרובטיקה איזו להאמין קשו! ממש למעטים י,
 שעווז 7-1 הרכון נהג ״ח״. של מנהג נדרשת קץ אץ וסבלנות
 החבורה בתנאי - נוסעים אלפי מסיע האוטובוס, הגה על ביום

בישראל. אחרת עיר בשום דוגמתם שאין קשים
ועיורית! עממית בלשון - לפעמים אעלנו, קוראים ולזה

. .לעשות . , ת ו י נ י מ באוויר!' ולא ש
אביב. תל כבישי של העגומה המציאות קרקע על אלא
לך. ויסייע לו סייע הנהג. את נא הבן

תודה.

0■^■■■ תמנון
)23 מעמוד (המשך
 ל״י מיליון 20כ־ של נוסף, נכבד השקעה
לשנה.

 הוא המפד״ל של נוסף שליטה מקור
 הניזונים המיפלגה, סניפי 100 באמצעות

 סניף בכל הדתות! מישרדי מתקציבי גם
 הופך הוא וכך — ארון־תורה מכניסים

בתמיכה. וזוכה לבית־כנסת
נהר
איתן

הקצבות !: נוסף נכבד כספי וכד <*
•טייך הוא שגס הסעד, מישרה ׳־

למיפדגה.
 כי שוב ■התגלה מספר חודשים לפני רק

ל נוצלו סעד, לניזקקי שנועדו הקצבות
 ב־ הפנימיות הבחירות למלחמת מעשה

מפד״ל.
 מהקטנים. באמת הוא זה פרט אולם
 של שנתי תקציב על חולש הסעד מישרד

בכי גם המטפטפים — ל״י מיליון מאה
 1,633 על כבר לדבר שלא הנכונים. וונים

מ חודש כל הנהנים — המישרד עובדי
 תודה חייבים הם למי ויודעים משכורת,

כך. על
תרו המזרחי מגייסת שנה, כל הלאה:

ל״י. מיליון 4.5כ־ של בהיקף בחו״ל מות

יערי יו״ר
התהילה לא הכוח, לו

 לקופת בשלמותו, כמעט נכנס, זה סכום
המפד״ל.

 הבחירות הקצבת חביב: אחרון ואחרון
 12 למפד״ל מפלגה. כל שמקבלת לכנסת,
 תקבל היא הקרובות ובבחירות ח״כים,
ל״י. מיליון שני כנראה

 שבכך להניח כמובן תמימות זו תהיה
 ה- והאפיקים, היובלים הרשימה. נסתיימה
 והמשאבות, הצינורות והברזים, שיברים

מספור. רבים הם
 של איתן לנהר מתחברים יחד, וכולם
מיליונים.

 ישלוט מי
במיליונים

 נערכו אלה, במיליונים השליטה ל **
קוד גם כמו — האחרונות הבחירות ?
במפד״ל. — מות

ב נוחות עמדות־כוח היו רפאל לסיעת
 ניכסי מנוהלים — היתר בין זה: מאבק

הח האיש פישלר, יצחק על־ידי המפד״ל
המש המיפלגה, של תל-אביב בסניף זק

 שותפו גם הוא פישלר ראפל. לסיעת תייך
תל־אביב. של הדתית במועצה לסלוי של

 הוא יערי, גרשון רפאל, של אחר איש
המפד״ל. של קרנות־הגמל מנהל

 קופות־הגמל, של לתקציבי־הענק בנוסף
בכס גם להיעזר רפאל סיעת כמובן יכלה

שבשליטתה. הגופים ושאר הב מש פי
 גם קיבלה מספיק, לא זה כל וכאילו

 ידו־ אישים משני ניכרות תרומות הסיעה
שטרן. ויליאם וגיסו, םרוזנבוי טיבור :עים

 הקדים כאשר לאחרונה התפרסם שטרן
 פאן־לון. חברת־הענק בקניית פילץ את

 השווייצרי הבנק של בעליו הוא רוזנבוים
 טען זה, בנק לגבי לאשראי. הבינלאומי

 משמש הוא כי ז״ל, לייף השבועון בשעתו
האמריקאית. המאפיה לכספי קופד,

ה חברות, כמה בישראל יש לרוזנבוים
 מפא״י. של ההשקעות חברת עם שותפות

 עסק זה שיהיה החליט רוזנבוים כי נראה
 במפד״ל, רפאל סיעת את גם לממן משתלם

מפא״י. את גם

1841 הזה העולם


