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דולארים לאסור איך
 תעמוזרדזוועה בעזרת

 תרומות את ?הגביר 8י0מ;
זישרא? ארה״ב יהודי

 להפסקת־האש ישראל הסכימה מדוע
 1 יום־הכיפורים פמילתמת

 להשיב כדי וגירסות ניחושים הרסה היו
וה המקורי ההסבר אולם זו. שאלה על

 נתנה ״ישראל :השבוע ניתן ביותר מעניין
שב .משום להפסקת־האש הסכמתה .את

 177 בילבד ברמת-הגולן היו שעה אותה
סו טנקים 1,300 מול ישראליים טנקים
 מול צה״ל של ארטילריה קני 40ו־ ריים,

 הסורים.״ של ארטילריה קני 854
 נציג היה זה מאלף הסבר שנתן האיש

 נהרי. דויד סגן־אלוף צה״ל, של רשמי
 כוח- עם צה״ל של קישור קצין נהרי,

 עתה שוהה בצפון, האו״ם של החירום
 במסע- משתתף הוא שם בארצות־הברית,

המגבית-היהודית־המאוחדת. מטעם הסברה

גהרי סא״ל
1300 טול טנקים 177

 בפני גם הופיע אלה הופעותיו במיסגדת
 סאן־ של היהודית הקהילה מנהיגי

פתציסקו.
ב חלק נטלו הקהילה ממנהיגי ׳כסאה

 בעייותיה את לבדוק שנועד יום־עיון אותו
 -יום־הכיפורים. מילחמת לאחר ישראל של
 הרב גם מעמד באותו הופיע השאר, בין

קהי !מוסדות ממנהלי אחד לוריוא, בריאן
 תיאר קודרים1 בצבעים .סאן־פרנציסקו. לת
 שמעיד כפי כיום, ישראל של מצבה יאת
 השתנו. ״הזמנים הקהילה: ביטאון כך על

 חלפו. וההמולה הרעש השתנתה. ישראל
ה על נרקבים הפירות ריקות. החנויות

 סואץ בתעלת תנועה יותר יש קרקע.
עכ רק בתל-אביב. דיזנגוף ברחוב מאשר

ו ישראל יהודי כי ישראל מבחינה שיו
אחת...״ ׳מישפחה הם הגולה יהודי
 נהרי קולונל עלה ואז ? התבלפל מי

דברו. את לשאת
ה בדברי בעבר התפרסם כבר נהרי
 שר בצה״ל אירח כאשד פעם, שלו. שנינה

 ״אנחנו במילים: פניו את קיבל אמריקאי,
 שר, שאתה משום לא כבוד, לך חולקים

 האורח במרינס.״ סמל שהיית מפני אלא
 התרגשות מרוב ובכה כומעט האמריקאי

הדברים. לשמע
 ההסברה חיצי את נחרי הסנה !עכשיו

 :סאן־פרנצייסקו קהילת מנהיגי לעבר שלו
 של שלם דוד במילהמה איבדה ״ישראל

ה בגלל עצמנו... את הקרבנו צעירים...
 שניצחנו, לומד יכולים אנו אין קורבנות

 לנו יאפשרו מוצלחות שיחות־שלום אבל
במילחמה.״ ניצחנו לומר:

שבג פמיספרים נהרי סגן־ואלוף נקב :אז
 להפסקת- ישראל הסכימה כביכול, ללם,

האש.
 אחיזה כל אין אלה שלמייספרים ברור

 הבינו לא נהרי של ששוטעיו או במציאות.
 המיספ־ :התבלבל עצמו שהוא או אותו,

ל צה״ל בין יחסירהכוחות היו שנקב רים
 ולא המילחימה, שפרצה ביום הסורי צבא
חפסק־דהאש. הוכרזה בו ביום

1904 הזה העולם

ח ח71א ו ר ה ו

הבורסה

כדאיות ־ המיזרחי מניות
 היו הבנק רווחי כי מוסרות מהימנות שמועות המיזרחי. בנק למניות שים״לב

 לסכום ויתקרבו לפחות, אחוזים במאה יגדלו הבנקאות, המערכת בבל הגדולים השנה
 דיבידנד רבות, שנים מזה לראשונה יחלק, הבנק כי !סביר לידות. מיליון 14 של

שלו. המניות לבעלי במזומן
 הבנק, מנכ״ל סיים אלו בימים דינמית. התפשטות מדיניות לאחרונה מנהל הבנק

 החל מאיר ירושלים. !במרכז אחיזה חינם, כימעט בתנאי לו, שנתן מיבצע מאיר, אהרון
 רחוב במרכז קומות שלוש בן !בניין שלה ירושלים, וחיסכון הלוואה לרכישת במו״!מ

 וכן יהודה, במחנה סניף לאגודה יש לכך נוסף !בנק. סניף ובו בירושלים, בן־יהודה
רבים. לקוחות

 המשא־ומתן את לנהל כשהחל בן־יהודה. ברחוב בסניף מעוניין היה מאיר אהרון
 לשלם נכונות לאחרונה הראה בל״ל שכן ויכריעו, בו יתחרה לאומי בוק כי חשש

 האגודה את ירכוש מאיר בי הסכים בל״ל קטנות. כספיות אגודות !תמורת מחיר כל
 שלסל״ל ביוון לירות. !מיליון 14 תמורת האגודה לרכישת הסכם חתם ומאיר בשמם, גם

 נוסף !בבניין מעוניינים היו לא באיזור, משרדים ועוד בן־יהודה, ברחוב גדול סניף
 את אליו לקח בל׳ול לירות. מיליון !שמונה תמורת בידיו השאירו ומאיר זה, !ברחוב
 האגודה של העסקים את וכן בן־והודה, ברחוב לסניף הרשיון !את במחנה-יהודה, הסניף
הדעות. לכל גדול, סכום — לירות מיליון ש״שה תמורת — כולה

ה לנצ׳יה כ במירוץ זו
 לפעולת הראשונים החודשים בארבעת

 120 כבר נמכרו בישראל לנצ׳יה סוסני
 אלף 50 עד 40 של במחירים מכוניות,

 רמי הסוכנת, החברה בעל האחת. לירות
 את להקים עתה ומתכונן שבע־רצון אונגר,

ה בתל־אביב. ריב׳׳ל ברחוב לנצ׳יה בית
 14 צו ויושקעו קומות, שבע בן יהיה בניין

 מתכת, כור על־ידי יוקם הוא לירות. מיליון
ב להקמת ומהירה חדשה שיטה במיסגרת

ל ויימסר מוכנות־מראש, ממיסגדות תים
 את תקבל מצ׳יה חודש. 15 בעוד קונים

 יהיו שלה ואולמי־התצוגה קומת־הקרקע,
בבניין.

 כי פיאט בהנהלת עתה הוחלט למעשה
 ס״ס, 1400 עד מכוניות רק תייצר פיאט
 על־ידי ייוצרו הבינוניות המכוניות ואילו

 כך, לשם לנצ׳יה את קנה פיאט לנצ׳יה.
ה סיטרואן עם שלו המיזוג כישלון אחרי

צרפתית.

 אלף 50 בארץ עולה 1800 לנצ׳יה מכונית
 העולה ,100 לאאודי מקבילה והיא לירות,

 באירופה יותר. לירות אלפים 10ב־ כאן
.150/0ב־ יותר יקרה הלנצ׳יה

 ימכור כי הניח תחילה כי טוען אונגר
והופ בילבד, מכוניות 150 הראשונה בשנה

ימ כי מאמין הוא המכונית. מהצלחת תע
 ■מכוניות, 400ל־ קרוב הראשונה בשנה כור
 מכוניות 500 מכירת פיחות. יהיה לא אם

בסוכנות. הראשונה ההשקעה את מחזירה
 מיוחד מוסד בהקמת היו ההוצאות עיקר
 לטיפול מאיטליה מכונאים הבאת בחולון,'

ח׳לקי״חילוף. מחסן והקמת בלקוחות,
 תוך לנצ׳יה סוכנות את קיבל אונגר
 שרצו בישראל, פיאט סוכני עם תחרות
 העובדה לו עזרה לנצ׳יה. סוכני גם להיות

 על־ידי נרכשו לנצ׳יה שמניות למרות כי
ל הממשיכה לנצ׳יה, משפחת הרי פיאט,

זרים. בפיאט רואה העסק, את נהל

 לנצ׳יה של ביותר הפופולרית המכונית
 לירות אלף 45 העולה ,1600 דגם היא

בלבד.

לזיקוק דומי
 קצין־חי־ לשעבר דומי, חיים תת״אלוף

 בתי־ למנכ״ל מישנה התמנה ראשי, מוש
 אביגדור המהנדס הוא המנפ״ל הזיקוק.

גרטל.
 עם ברטל את להחליף מייועד דומי

פרישתו.

דומי
לפרישה עד

מנ התמנה גילבוע ברוך אלוף־מישנה
 ליילנד מייפעלי של אדמיניסטרטיבי הל

אשדוד.

עליון כוח
לטמפו

ל הבקבוק כי זה במדור נכתב .כאשר
 זימנו עבר טמפו תוצרת הד־פעמי שימוש

 חקקו !אה־,״ב מדינות וכי!מרבית בישראל,
 ׳קשה חד־!פע!מי, בבקבוק שומוש נגד חוקים

 שמישדד־המוסחר־ור,תעשייה להאמין היה
מחר. בה יגיב

 הזיהום הן בארה״ב להתנגדות !הסיבות
המוש הבקבוקים על־ידי !הנגרס הסביבתי

 חומרי־הגלם של הביזבוז וכן החוצה, לכים
לאחרונה. ־שהתייקר

האוניברסיטה
נבנסת

להסרטה
ה לאולפני להיכנס עומד חדש שותף
 תל״ אוניברסיטת — הרצליה הסרטה

 ותשלם ,26* הנראה כפי שתרכוש אביב,
לירות. מיליון שני על העולה נכבד סכום

 יו• של יוזמתו היא לכניסתה הסיבה
האוניברסי של חבר״הנאמנים שב־ראש

בעבר היה קרטר קרטר. ויקטור טה,

קדאוזנר
.,מיליון 2 תמורת

קרטר
לימוד לשם

 הון גרף רפאבליק, הסרטים חברת נשיא
 הרוח הוא עתה גם סרטים. מעסקי רב

באוניבר לקולנוע החוג בהקמת החיה
מ החוג יצטרך שבעתיד כיוון סיטה.
ויק הגה וציוד, אולפנים להפעיל מילא

 להקים שבמקום הרעיון את קרטר שור
ה באולפנים ישתמשו נוספים, אולפנים
בהרצליה. קיימים

קלאוזגר. ממוט תמכור המניות את

 דד החד־פעמי, לבקבוק היה בישראל
 גדול קונה בירוחם, טמפו במפעלי מייוצר

 המחייב חוזה ■על שחתמו היין, יקבי אחד,
 כאשר זה. בקבוק ורק אך לקנות אותם
אגו 16 בקבוק להם עלה החוזה ■נחתם
עלי ההתייקרויות, בגלל כיום, ואילו רות,

ש כיוון לבקבוק. אגורות 45 לשלם הם
 בעל !אין קבוע רווח, 100ס/ כולל המחיר,

 אולם !מתלונן. בורנשטיין, !משה טמפו,
 את לבטל דרך חיפשו ׳מתלוננים. ■היקבים
מה על-ידי שלא ביטול ■כי ומצאו החוזה,

 של פיצוי להם יעלה עליון כוח שקרוי
 כי ■קובע החווה שכן לירות. מיליון 12

!מ רטרואקטיבי לתשלום יגרום ביטולו
 היו כאילו הבקבוקים, כל עבור התחלה

 מיליון 12 הוא וההפרש חוזר, לשימוש
לידות.

 ולהם מוצא, היקבים שחיפשו לאחר
 הפירסום על !עלו. בממשלה, טובים קשרים
 למישרד־המיסחר-והתע- הפנו זח, במדור

 צו ויוציא ארה״ב בעיקבות ילך כי שיוה
 כזה צו חד־פעמי. בבקבוק השימוש נגד
 היקבים את וישחרר עליון, כוח כמו הוא

מתשלום.
 כי מכך, נזק כל ייגרם לא עצמו לטמפו

לניגריה. גדולים חוזי־ייצוא בידו

ר ו ג ס ח ל י ו ו ר ה ל ו
 לעשות הפרינציפ: את תפס אמריליו דניאל כי נראה היום, והעיתונות מצב לפי

מהוצאתם. לא עיתונים- מסגירת כסף
מפא״י. של היומי בעיתון שהתחרה ברוסית, יומי עיתון רב זמן הוציא אמריליו

 יוציא כי אמריליו איים !במקביל .ניכר. סכום תמורת עיתונו את לסגור הסכים הוא
 לגיוס מודעות פירסם אף הוא עושה. מפא״י שגם ■דבר בגרמנית, יומי עיתון ובקרוב

עובדים.
נגנז. החדש העיתון ורעיון ■אליו, הגיע נאה צ׳ק התוצאה:
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