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המחי להשתוללות נשותיהם חשופות בחזית, לשבת ממשיכים החיילים רבבות בעוד
 ממשלתי, באישור אחדים — מוצריו מחירי את מעלה יצרן כל כמעט בעורף: רים

 ציבור מצד החמס זעקות למרות אך מפולפלות. בקזמבינציות אישור, ללא אחרים
 שכל מילואימניקים, של משפחותיהם מבני מורכב הגדול שחלקו — בעורף הצרכנים
 מתכוונת שהממשלה נראה לא — הלאומי הביטוח לתלוש עתה הצטמצמה הכנסתם
המגוייס. אשת של הקנייה כוח על להגן כדי משהו לעשות

המחירים: להשתוללות דוגמאות
 בן זכוכית. בקוק בקבוקים: סוגי בשני מאכל שמן מוכרים ושמן הזית עץ

 לירות. 1.35 של במחיר גרם, 910 המכיל פלסטיק, ובקבוק אגורות, 71 במחיר גרם, 580
— הזכוכית בבקבוק שמן מגרם כמעט בשליש יקר פלסטיק בבקבוק שמן גרם היינו,

* מזוקק. שמן אותו שהשמן למרות
הפלס ואילו בחנויות, להשיג כמעט אין הזכוכית, בבקבוקי הזול, השמן שאת מובן

בשפע. מצוי טיק
 לשקית אגורות 21 מחירו היה כאשר לשתייה. הקקאו יצרני עשו אחר פטנט #
 מחירים להעלאת אישור כשקיבלו רק לייצרו. הפסיקו פשוט — גרם) 200 (של ניילון

לשוק. חזר והקקאו בייצור, התקלות נעלמו אגורות, 25ל־
 ומיפעלו בכיסיו, ידיו טמן לא וטבועה, גיבור מפעלי בעל רוזוב, גרשון גם י•

 של גרב למס־הקנייה. תוספת 50/0 של בגבול הגרביים מחירי להעלאת אישור קיבל
 ל״י 3.5ה־ כל היו לוא גם לירות. 3.75 עתה עולה לירות, 3.5 קודם שעלתה סברינה

תוספת. 5ס/0מ־, יותר מהווים כבר אגורות 25 הרי — בלבד מס־קנייה
 לירות, 3.5 עולה קרפיון דג קילו הדגים. ומגדלי למוכרי גם יש טובה המצאה <•
וגו ניקוי״, ״דמי המציאו המשווקים? עשו מה המחיר. על מקפידים הממשלה ופקידי

הדג. ניקוי עבור אגורות 80 של תוספת בים
 קופסת תמורת לוקחים כאשר למשל, כמו, קישוטים, שום בלי העלאות סתם גם ויש
לחמניה. עבור וכנ״ל תשע, במקום אגורות עשר גפרורים

סגס״ה
ורדו

 החוזרים עסקים ישנם המלחמה, ■למרות
 משוודיה היבוא ■רהיטי חנות כמו לחיים,

מב גולדין, שי לדברי וודו־אעטרנשיונול.
 המוחלט השיתוק לאחר הרי העסק, עלי

למ החברה עתה חזרה המלחמה, בחודשי
 של ההיקף מן 60,־/״ של בהיקף כירות

המלחמה. לפני

לאיש. כספים חייבת אינה עצמיים,
 רהיטים חגות ורדו אנשי פותחים השבוע

 במבוק. בשם הפיליפינים, מן ליבוא נוספת,
 השוודי, השגריר אשת תשתתף בפתיחה
הקודמת. החנות את גם שחנכה
ה בענף בעבר הטובים לרווחים עדות
 החנויות כי מהעובדה ללמוד ניתן רהיטים
 ומיסי־ המכסים העלאות את כיום סופגות
 המחיר מן 130/6כ־, של בשיעור הקניה,
לצרכן.
 היו קוניו מרבית כי גם נפגע לא ורדו

 בעיקר שמכרו רהיטים חנויות ישראלים.
החמו הירידה בגלל קשות, נפגעו לעולים

המערב. מארצות בעיקר בעליה, רה

הטלפונים? ספר היכן
בכ לאחרונה עסוק היה שר־התיקשורת

בחיי וראשונה בראש שפגעו יוזמות מה
 את לנתק הורה למשל כך דווקא. לים

ה את שילם שלא מינוי לכל הטלפונים
 שפגעה הוראה — מלחמה בחודשי חשבון

בקו. חיילים ברבבות
 את להשבית כשר־התחבורה הוראתו או

 הסרת הוראה — בשבוע ליום כלי־הרכב
היא גם הפוגעת כלכלית משמעות סל

במגוייסים. ישירות
 אין מדוע להבין אולי ניתן כך משום

 לעניינים לא משרדו. לענייני דואג השר
 ולא — התחבורה נושא כמו — הגדולים
 ספר הוציא טרם למשל השר :לקטנים

 תל-,אביב. לאיזור 1973 לשנת טלפונים
 אפילו איננו. והספר — נגמרה כבר השנה

 שר־הדואר, בהיותו הצליח, ישעיהו ישראל
שנה. כל טלפונים ספר להוציא

פרס השר
.שבור טלפון . .

חדש גן־עדן ־ קיימאן איי
 בזכוכית להצטייד יצטרך קיימאן, האי נמצא היכן המפה על לחפש שיטרח מי
המרכזית. לאמריקה קובה בין מצוי אלף, 13מ־ פחות תושביו שמיספר הזעיר, האי מגדלת.

בנ למרכז הפך האחרונה ובשנה בהאמה, איי כדוגמת בריטית מושבה הוא האי
לבנקים. מעניקים ששלטונותיו השמנות המם הקלות בגלל קאות׳

 או בלוכסמבורג בבהאמה, מאשר בקיימאן סניף לפתוח יותר כיום כדאי למעשה,
כה. עד הבינלאומיים הפיננסים מרכזי פנמה,

 על־ידי המנוהל מז׳נבה, קומרסיאלה בנק הוא באי סניפים בפתיחת החלוצים אחד
 מארבעת אחד עכשיו שהוא סניף, פרסיץ שם פתח כחודשיים לפני פרסיץ. עקיבא

 האמריקאי, נשיונל ופירסט מקנדה בנק רויאל סניפים שם פתחו לפניו באי. הבנקים
אירופאי. בנק ועוד

הנסי מסוכן שיבקש מוטב בהפקדות, הכרוכות נסיעות בעתיד איפוא שמתכנן מי
הנראה. ככל יהיה, גדול הקטן זד, שכן הזעיר. האי מיקום את המפרטת מפה שלו עות

ר ת כו ת1[3מ סכנת
 השגת היא החברה של העיקרית הבעייה

הו לאחרונה עד סחורות. להובלת אניות
 זרק בטחוניים, מיטענים רק צים בילה
אזרחיים. מיטענים גם להוביל הסכימה עתה

 לא המכירות, בהיקף הירידה למרות
 מחובות הימנעותה :הסיבה החברה. נפגעה

•באמצעים רק עבדה החברה המלחמה. לפני

החנות פותחת השגריר אשת
חובות בלי

20

מחסני
ר ש ב ה

ם מי תו ס
 הגשר יבוא את הפסיקוז הממשלה

לישראל.
הבי הנשר מחירי העלאת :הסיבה

 ממחצית, ביותר הצריכה להקטנת אה
מלאים. הממשלה ומחסני
 עתה מצויים בשר טון אלף 12מ״ יותר

ב היבוא, הופסק כן ומשום במחסנים,
מהחודש. החל לחודש, טון 4000 של קצב

 לטווח תפגע המוקטנת הבשר צריכת
 סכנת בגלל האוכלוסיה, בבריאות ארוך

האדם. בגוף בחלבונים מחסור

ר׳ דו ה כ פ כ
□ לחיילי

 חברת בשמירה: לחיילים טובה בשורה
 הדומים קפה, כדורי בשיווק החלה נוביס

 קפאין מכילים אולם דבר, לכל לסוכריות
לכדור. קפח כוס של בשיעור

 12 לקנות ניתן לירות 3.75 של במחיר
 עולה סוכר״ה-קפה שכוס כך קפה, סוכריות

אגורות. 30

התמוטטות
דמשק

במהי המילואים חיילי ישוחררו לא אם
להתמוטטות. המשק צפוי — רות
 וכל רבים כלכלה אישי של דעתם זו

 — לתיקנו המשק חזר כאילו הדיבורים
שטות. הם

 של ירידה על מצביעים כלליים •נתונים
 50ב־ היצוא הקטנת בהשקעות, אחוז 50

 כשענפי התיירות, של מוחלט הרם אחוז,
אחד. אחד מתמוטטים האחרים השירותים

 מילואים גיוס •של חודש־חודשיים עוד
 הרבה יישאר לא ולערבים הנוכחי, בהיקף

לעשות. מה
 משפחות שכל העובדה היא מכל חמורה

מק נטו שכר עכשיו מקבלות המגוייסים
 בעוד לחודש, לירות 1,800 של סימלי
 רווחי-ענק גורפים בעורף עסקים אנשי
הגבלה. ללא

הש העולם במלחמת וארה״ב, בריטניה
שהבטי מיוחדים, חירום חוקי חקקו נייה.

 הטילו למשל בארה״ב הרווחים, הגבלת חו
 90!סל של בשיעור מס־הכנסה אוטומטית

מלחמה. בזמן ההכנסות כל על ומעלה
 את להמשיך תיאלץ ממשלודישראל אם
 עליה יהיה חודשים, כמה עוד החירום מצב

משתכ העובדים מן רבע •בו מצב למנוע
לה עליה יהיה אחרים. לעומת פחות רים
 ההכנסות כל על מיוחד מס־מלחמה טיל

.במילואים. שירות עבור שלא
 לא העודף לאנשי להותיר צריך זה מם
בחזית. לחייל מאשר יותר

ת שו רכי
 כספיות רזרבות לעצמו מכין כור קונצרן

 קשה שנה כצפוי שתהיה הקרובה, לשנה
 שים־ מפעלים לקנות שיוכל כדי למשק,

בקשיים. תבכו
 עדיף כי למסקנה הגיעו הקונצרן ראשי
תה את שעברו קיימים, מפעלים לרכוש

 •בחבלי להתנסות מאשר — הגידול ליכי
חדשים. מפעלים של לידה

 להיכנס הקונצרן מוכן זאת עם יחד
 האחרים היזמים אם רביעי, מל$ למפעל
כיום. בבניה הקיים המשבר בגלל יירתעו

 למפעל זקוקה המדינה תהיה כור לדעת
המל לפני של השיא בחודשי רביעי. מלט

 מיליון 2.4ל־ בארץ הצריכה הגיעה חמה,
 יהיה, הקיים הייצור כושר לשנה. מלט טון
 סביר טון. מיליון 1.9 החדש, המפעל בלי
 המלחמה לפני של הדרישה אם גם כי
 הקרובה בשנה תתייצב היא הרי תחזור, לא

 באופן חלאה ,תגדל טון, מיליון 2 סביב
לשנה. אחוזים בעשרה לפחות טבעי

 שנים שלוש־ארבע בעוד אומר: הווה
 •מכאן נוסף. מלט למפעל המדינה תיזקק

■נוסף. מלט מפעל להקמת הזמן עכשיו כי
 עתה מרוויחים כור של מפעלים כמה

 למשל, אליאנס, הצמיגים מפעל טוב. כסף
 אליאנס הצבא. עבור הייצור במלוא עובד

 מאשר מקומיות מכירות על יותר מרוויח
 מאז שלו, הרווחיות כך ומשום ייצוא, על

פלאים. עלתה המלחמה,
 כור עתה מנהלת הזכוכית ייצור בתחום

 רכישת על זכוכית, טמפו עם משא־ומתן
 בידי ייתן הדבר בירוחם. טמפו מפעל

 שוק על מוחלט מונופול כור של פניציר
בארץ. הזכוכית




