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 חטא על מכה רב■!

בעג״ן
ההפצצות־לעומק

 מיכתבי- של מבול קיבל ההסתדרות מזכ״ל גם זו.
צמודי־מדד. מחזיקי מצד מחאה

הניי לגבי שינוי יהיה לא כי עתה מוצע כפשרה
שיונ לניירות אך הציבור, בידי כבר הנמצאים רות
 על פיקוח שיאפשרו חדשים, תנאים יהיו בעתיד פקו

רווחים. על מס והטלת הניירות תנועת

אישור בל■ הוצאה
במושרד־השיבון

ל ,מישרד־ד,שיכון של החומש שתוכנית למרות
ה השנים בחמש דירות אלף 300מ־ למעלה בניית
וההת הממשלה, אישור את קיבלה לא עדיין באות,
 גוברת — עצמו המערך בקרב בעיקר — לה נגדות
כ הזמנות מישרד־השיכון הוציא ליום, מיום

אדרי מישרדי למיספר לירות אלפי מאות
 שיתכננו כדי וכירושלים כתל־אכיכ כלים

חדשות. ודירות שיכונים טיפוסי
 ממשלתי, כיסוי לה שאין זו, הוצאת־כספים נושא

 במערך, הניצים על־ידי דווקא בכנסת לעלות עומד
 אבות הואשמו שבו דבר אותו כאן נעשה כי הטוענים
 בתיב־ כספים השקיעו אשר מעלה-האדומים, תוכנית

לכך. תקציבי כיסוי להם שהיה מבלי התשתית נון

 מאזני את להגיש רואי־החשבון כל על כי ההכנסה,
 .1974 דצמבר סוף עד בהן מטפלים שהם החברות

המי וגיוסי המילחמה בגלל כי טענו, רואי־החשבץ
לה תבעו זו, בדרישה לעמוד יכולים הם אין לואים
 מארם לחודש עד המאזנים הגשת מועד את אריך
1975.

 לנשיא מס-ההכנסה נציב הודיע השכוע
 על פריידקס, נחום רואי־החשכון, לישכת
לדחייה. האוצר הסכמת

אפשטיין
כספי■□ □,,בקש

לנ מתכונן אפשטיין יעקב הידוע סוחר־ד,מכוניות
 בקשיים נתון אפשטיין ממושכת. לתקופה לחו״ל סוע

 רכב למכירת המיגרשים משלושת שניים סגר כספיים,
בתל־אביב. שהחזיק משומש

 לו, הציעו אפשטיין של מנושיו כמה
 תשלום גמר עד כארץ יישאר כי לטוכתו,
 וילה וכן במיגרשים, רב רכוש לאפשטיין החוכות.

מפוארת.

כש היבה רכין יצחק ראש־הממשלה
כהכ לחלקו כקשר חטא, על שעכר בוע
כתקו מצריים כעומק הפצצות לבצע רעה
ההתשה. מילחמת פת

יש כשגריר אז שכיהן רבין, של לחוות־דעתו
 כי טען הוא שכן רב. מישקל היה בוושינגטון, ראל

תומ הפנטאגון, אנשי ובמייוחד האמריקאי, המימשל
ל לגרום כדי מצריים, בעומק מטרות בהפצצת כים

כ המצרים. יזמו שאותה מילחמת־ההתשה הפסקת
ל הסובייטי הסיוע הוגבר מההפצצות־לעומק תוצאה
 בה והוצבו אליה הרוסיים המומחים זרם גדל מצרים,

סמיכות. חגורות־טילים
 חוג כפני הופיע כאשר שעכר, כשכוע
 כי רכין הודה העכורה, כמיפלגת ״לשילוב״
 מד היתה ההפצצות-לעומק כרכר ההחלטה

 הו- אשר להידרדרות שגרמה היא וכי טעית,
יום־הכיפורים. למילחמת כילה

ם ירידה מי ש סר
הדת* רחיוור

 ב־ גדולה ירידה מסתמנת האחרונות בשנתיים
ל הממלכתי־דתי, החינוך למוסדות הנרשמים מיספר
הממלכתיים־הכלליים. למוסדות הנרשמים אלה עומת

 33כ-״/״ נרשמו שנתיים לפני שעד כעוד
 מט- לכתי-ספר החדשים התלמידים מכלל

 האחרונות כשנתיים הרי לכתייפ-דתיים,
ש 72״/״ לעומת ,28/״0ל- עד השיעור ירד

הממלכתיים־הכלליים. לכתי־הספר נרשמו
 המגד מנהיגי את מאשימים הדתי החינוך ראשי

 את המהווה הדתי, החינוך בהזנחת הסיעות מכל ד״ל
 הד של ביותר הגדול המצביעים־בכוח־לעתיד מאגר

מפד״ל.

ש ההסתדרות תדרו
ענפי ספר־־נישומיס

נצי כי לדרוש עומד ההסתדרות מזכ״ל
 ספר־ מדי-שנה תפרסם מס-ההכנםה בות

ענפי. נישומים
 ספר־נישומים לפרסם הדרישה על ויתור זה יהיה

ה ששילטונות דבר העצמאיים, משלמי־המס כל של
לפ לפרט, נועד הענפי הספר לעשותו. מסרבים מס

השומות. מבוססות מה ועל ענף, כל משלם כמה חות,

־ צמודי־־מדד
!,למוכי לא

 תנפיק שלהכא הרעיון ומתגבש הילד
שיזדהו. לרוכשים רק צמודי-מדד הממשלה

 של הרווחים כל על מם להטיל דרשה ההסתדרות
 בטענה לירות, מיליארד 40ל־ המגיעים צמודי־המדד,
ספס מאפשרת אלה ניירות שבהחזקת שהאלמוניות

מת הממשלה בעלי־הון. מצד גדולים במימדים רות
 והפרת מעילד,־באמון זאת שתהיה בטענה לכך, נגדת

 את שיהרוס דבר הניירות, נמכרו שעל־פיהם התנאים
בדרך מהציבור כספים לספוג הממשלה של כושרה

 למטוס ?!לה0
אלון של

 סגן את שהביא ״אל־על״, במטוס
 אלון יגאל ושר־ההוץ ראש״הממשלה

 חמורה תקלה אירעה שעבר, כשבוע
 אור־ (״דייכי״) דויד המטוס, וקברניט

 כ- נהיתת-חירום כיצוע שקל אך לי,
איסטנבול. של נמל-התעופה

 מכלל יצא המטוס ממניעי אהד
נמ אלדן כי שידע והקברניט, פעולה

באיס לנחות אם כי נועץ במטוסו, צא
ללוד. להמשיך או טנבול,

 להמשיך הקברניט החליט לכסוך
 פועלים. ממנועיו שלושה כשרק ללוד

מה למעלה שעה התמשכה הטיסה
מתוכנן.

ויתר לא ברעם
בת״א לישכתו על

להח ממשיך ברעם משה שר-העכודה
בת״א. שלום׳׳ ב״מיגדל לישכתו את זיק

לממ צירופו בעת חודשים, כשמונה לפני עוד
 שר־העבודה לישכת את יסגור כי ברעם הודיע שלה

 הוצאות למנוע כדי השנה, בינואר באחד בתל־אביב
 פעמיים לבקר השר ממשיך זאת למרות מיותרות.

התל־אביבית. בלישכתו בשבוע
 כתל-אביב, השר לישכת אחזקת הוצאות

כ ל״י אלך 200כ- למישרד־העבודה עולות
שנה.

ד עורר־־הדין רוטלוי דו
כיוייר ״בחר

 הוא ,44ה־ בן רוטלוי, דוד עורך־הדין
 עורכי• בלישכת הרוב סיעת של המועמד

 ל• הכא, בחודש שיתקיימו לבחירות הדין
כת״א. עורכי-הדין לישכת יו״ר מישרת

 הנוכחי הנשיא תומכים רוטלוי של במועמדותו
 הצעירים ורשימת טוניק, יצחק הארצית, הלישכה של

 ואלי גולדנברג, אמנון עורכי־הדין עומדים שבראשה
כמובטחת. נראית ובחירתו זוהר,

שביתת בוטלה
רואי־החשבון

שכי את ביטלה רואי־החשבון לישכת
הודיעה. שעליה ספרי-החשכון ניהול תת

מס- נציבות הודעת על כמחאה הוכרזה השביתה

מישרד־המיסחר
שר ״בא ב

 בעצמו לייבא מתכונן מישרד-המיסחר־והתעשייה
פר יבואנים באמצעות קניותיו את לבטל קפוא, בשר
כה. עד הבשר את שייבאו טיים

בארגנ במגעים החלו הממשלה נציגי
 הקפוא הבשר את לייכא במגמה טינה,

היבואנים. דיווחי את לחסוך ישירות,
 מיש־ של חוסר־הכישרון על מצביעים בענף חוגים

 כה, עד הבשר ענייני בניהול ,רד-המיסחר־וד,תעשייה
 לגמרי לבטל הפוך: בכיוון ללכת שיש לכך כהוכחה

 יבוא להתיר בשר, יבוא על הממשלתי הפיקוח את
ממשלתית. התערבות בלי חופשי

 האחרונה בשנה כי טוענים היבואנים
כ כשר, של ענק כמויות הממשלה רכשה

מחי על דולר מאות ככמה העולים מהירים
 יותר דולר מיליון 15כ־ הוציאה השוק, רי

מהנחוץ.

בירה שירי פסטיבל
 פסטי־ לשורת להתווסף עומד חדש פסטיבל־זמר

 הפסטיבל, בירה. שירי פסטיבל בישראל: בלי־הזמר
בתחי ייערך ונבירה, נשירה הבה השם את שיישא

 בתל־אביב, התרבות בהיכל הקרוב מארס חודש לת
ומלחי פיזמונאים משוררים, חלק כו ויטלו
 מהם שאיש - הראשונה מהשורה נים

שנער הזמר כפסטיכלי חלק נטל לא עדיין
האחרונות. השנים כחמש כארץ כו

 ישירו בימות, חברת על-ידי המאורגן בפסטיבל,
לבו כשהם לתחרות המועמדים השירים את האמנים

השירים. לתוכן הקשורות בתלבושות שים
באמצעות ייעשה הקולות מניין :נוסף חידוש

 גבי על הקהל הצבעת את שיספור איי.בי.אס. מחשב
 לראות יוכל מצביע שכל כך הבמה, על שיוצב מסך
בבחירה. הצבעתו מהווה מישקל איזה

ש בון1 ברא
המעדר* סיעת

 יצחק ח״כ כי לכך הסימנים רכים
 כיושכ• כקרוכ להיכחד עשוי נכץ

 ויושכ־ ככנסת המערך סיעת ראש
 ח״כ של כמקומו הקואליציה, ראש
ורטמן. משה

 יצאה ורטמן את להחליך הדרישה
 להכניס התכוון אשר ספיר, מפינחס
 עדי ח״כ איש-אמונו, את לתפקיד

ל המרכה נכון, כי נראה אולם יפה.
 יד הסיעה, לישיכות להופיע אחרונה

תי שלא הצעה יפה, של כמקומו צע
 וגס כמיפלגה הניצים כהתנגדות תקל

 יותר עוד נכון את להרחיק מייועדת
מרפ^י.


