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ה ביום ארצה, ספיר פינחס של שובו עם מייד
 למערכה תומכיו כוחות כל לאירגון ייגש הוא רגיעי,

 לא ספיר העבודה. במיפלגת מפא״י חטיבת הקמת על
 רבינוביץ, יהושע שר־האוצר, עם העימות מן יירתע

מפא״י. חטיבת של להקמתה חריפות המתנגד
 ערב ימים, עשרה לפגי שנערכה בפגישה

 ״י, מפא ראשי כין לחו״ל, ספיר של נסיעתו
 החטיבות, כל לביטול שהות תינתן בי סוכם
 ראשי יתכנסו — הדבר ייתכן לא ואם

 הצעת את אימץ ספיר מחודש. לדיון מפא״י
 אפם :החטיבות לנכי הכלל את שקבע אכן,

שלוש. או

 בל״ל: מאזן
ל*רות מיליארד 40

 היקף יהיה במה לנחש מנסים פינאנסיים בחוגים
 את יפרסם הבנק .1974 לשנת לאומי בנק של המאזן
 הגידול סמך על נערכים הניחושים במארס. 5ב־ מאזנו
 של להיקף השנה שהגיע הפוליס, בנק במאזן שחל

•77*56! של גידול לירות, מיליארד 28
 הוא תמה, בחיקה כל״ל מאזן יגדל אם

...... לפחות. לירות מיליארד 40ל־ יגיע
מיליארד. 25 היה 1973 לשנת ״ל בל

מאזן

ד ב כ א ה הוזל הקפו
ת רו ד ת ס ה ה
והמעסיקים

ד ■תמרדו המסים וג
להס המעסיקים כין שיתוף־פעולה צפוי
ה שהטילה החדשים, המיסים נגד תדרות

ממשלה.
 המוניים בפיטורים יחלו כי הודיעו כבר המעסיקים

 מצידה וההסתדרות השכר, על החדש המס ביגלל
 תוספת־יוקר ותשלום השכר להעלאת במאבק תפתח
 בכנסת נציגיהם על גם ילחצו הגורמים שני מלאה.
 שתוגשנה הצעות־החוק את לטרפד כדי הכל לעשות
החדשים. המיסים הטלת את לאשר כדי לכנסת,

ש וזמיטבת״ מוקם חד
ל יהיה תפקידו אשר חדש, מדיני גוה
 עומד גולדה,״ של ״המיטבח כמקום שמש
יצ הממשלה ראש על־ידי אלה כימים לקום

 אנשים, חמישה חברים יהיו בגוף רבין. חק
 ש■ במידה רק יוזמנו נוספים שניים באשר

לתרום. יבולים הם שלו נושא יידץ
 רבין, יצחק ראש-הממשלה :יהיו הקבועים החמישה
 שר־ אלון, יגאל שר־החוץ פרם, שמעון שר־הביטחון

 מאיר העבודה, מיפלגת ומזכ״ל רבינוביץ יהושע האוצר
 שר־ יהיו בלתי-קבוע באופן שיוזמנו השניים זרמי.

 אשר קופת־חולים ומנכ״ל צדוק, חיים המישפטים
ידלין.

אלמוג■:
ל כ ת1 ב שד א

 את יחדש רכין יצחק ראש-הממשלה
 ראש־ את לממשלה להחזיר ניסיונותיו

אלמוגי. יוסף חיפה, עיריית
 לגרום ואז אחדים, שבועות להמתין מתכוון רבין

ל אלמוגי את לצרף ממנו 'תדרוש שהמיפלגה לכך
 מאלמוגי לבקש חיפה ממחוז ׳תדרוש המיפלגה ממשלה.
 כלכלי, תיק אז יקבל אלמוגי לממשלה. להצטרף

 מחזיק בו המיסחר־והתעשייה תיק את הנראה כפי
ראש־העירייה. מכהונת ויפרוש בר־לב, חיים היום

̂ד■ אמץ א
ב בי א ־ ל ח ב

 אידי על הדוקומנטרי סרט-הענק
 על- נרכש בצרפת, גלים שהיכה אמין,

 י כתל- ויוקרן שפירא״ ״סירטי ידי
״צפון״. בקולנוע כנראה אביב,
 אופיו בגלל ניכר, מיסחרי סיבון זהו

 - שליט נראה שבו הסרט של המיוחד
 על מפקד כשהוא השאר, כין אוגנדה,

 רמת-הגולן ״לכיבוש בתרגיל צבאו
 את מחווה הוא ובו הישראלים,״ מידי

 חשוב סרט ישראל. מנהיגי על דעתו
 שפירא,״ ״פירטי על-ידי שנרכש קודם

 להצגה בשעתו נאסר ),1״מור״(״יותר׳
 כאבן־דרך שנחשב למרות בישראל
הסמים. על בוויכוח

מגנה ■1מקי
פעיל את

 מרכיבי שיני את לאחד הכוונה על הדיבורים על־אף
 אחת, במיפלגה — ותכלת־אדום מק״י — מוקד

ביניהם. היחסים ומחריפים הולכים
 חריפה רישמית הודעה :האחרונה המכה

 בחסות שנערך יום־עיון המגנה מק״י, מטעם
 וועידת פלסטין בעיית על ועד-כולוניה

 ביום־עיון הראשיים הדוברים אחד ז׳נבה.
ו ככנסת מוקד נציג פעיל, מאיר היה זה

תכלת־אדום. ראש
 תכלת־אדום אנשי דרישת הוא המעשי המחסום

 לכל שווה מישקל יהיה המשותפת שבמיפלגה לכך
 לשריין אולטימאטיבית תובעת שמק״י בעוד קול,

מוקד. בוועידת המקומות מן 40*56 עבורה

ן • • ט ן ע ^ • ב ו ר

3 נוחו־ 0 ־?■1*1
 פרופסור שמנהל שהמאבק טוענים העבודה עסקני

 הממלכתית ההלוואה נגד ואחרים רובינשטיין אמנון
פינ מחנה שליטת להמשך בעקיפין מסייע, למיפלגות

העבודה. מיפלגת על ספיר חס
 לחלוטין העבודה מיפלגת תלוייה כיום

הנש ההסתדרות, של הכלכליים במוסדות
הממ המילווה ספיר. תומכי על־ידי לטים
 המיפלגה את לשחרר מכוון למיפלגות לכתי

 רבי* לקבוצת עצמאות ולהעניק בזו, מתלות
 כשיחה אמר אה רבינוביץ נוכיץ־רבין־ברעם.

 בי מאחדות־העבודה, גבלכר, אברהם עם
 מ־ המיפלגה את לשחרר המילווה מטרת

מצגאטים.

ת *■בנה ר קי ח רצח ב
חל דר ר ה

 החיילת רצח בחקירת השבוע אירע חשוב מיפנה
 חדשות, עובדות גילה המישטרה חוקרי צוות הלר. רחל
למותה. סמוך נבעלה שרחל לכך בקשר השאר בין

 המיש• פיתחה ואחרים זה גילוי כעיקכות
 ל- רחל חזרה לפיה חדשה, תיאוריה טרה

 יורם של לדירתו ישר הרצח, כליל תל-אביב
 ורק ככד כמבשיר-עץ שם הוממה ביבונסקי,

ביכונסקי. על-ידי לא נרצחה, אחר-כך
החד החשדות על מלא איפול הטילה המישטרה

שלה. שים

עוייד תואר
*הרצוג ■שלל

 (מיל.) אלוף נושא אותו עורך־הדין, תואר
 באשר ממנו יישלל הרצוג, (״ויוויאן״) חיים
 מישלחת כראש המינוי את הרצוג יקבל

לאו״ם. ישראל
 ישראלי יכול לא עורכי־הדין, לישכת תקנון על־פי

ב לשאת להמשיך בחו״ל דיפלומטי בתפקיד הנושא
 לבטל הרצוג של ניסיונותיו ולמרות עורדדין, תואר

 תואר ממנו לשלול הלישכד. החליטה הגזירה, רוע את
החדש. בתפקידו שיכהן זמן כל זה

 לניו־יורק, לנסיעתו להתכונן הרצוג החל בינתיים
 שהוא מאחר אותו, שילוו הפקידות צוות באיוש ולעסוק
 קודמו, את ששירתו בפקידות להשתמש לא החליט

תקוע. יוסף

 חלק לספוג הסכימו הקפוא הכבד ייבואני
ה הבכר מחיר את ולהוריד הרווחים מן

ה לירות 16.5ל־ 17מ־ הפסח, לקראת קפוא
 מוגבלות, ככמויות נמצא הכבד לצרכן. קילו

לחג. מלאי לצבור בדי הופסקה ומכירתו
ל לשווק מישרד־המיסחר־והתעשייה החל השבוע
ל לירות 11 של במחיר מעולה רומני בשר סיטונאים

 הוא לצרכן קפוא בשר של המחיר עצמות). (עם קילו
 הבשר של המשובח טיבו לקילו. לירות 22 עד 18

 אותו, יפשירו שהקצבים האפשרות יאת מעלה הרומני
כפול. במחיר טרי כבשר וימכרוהו

מ עצמות בלי בשר גם לשוק הוציאה הממשלה
 הקילו לירות 16.5 של במחיר ומאורוגוואי, ברזיל

 מאמריקה בשר של נוספים למישלוחים מצפים לצרכן.
במחסנים. בשר של הזעום המלאי בגלל הדרומית,
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| *ישדד״התוץ
 ,1975 ■לשנת מימרדה*חןץ: תקציב

 הקצבה גל כולד; אינו לכנסת, שהוגש
לוועידת-ז׳נבה.

 כדל ,1974 הקודמת, לשנה התקציב
 לוועידות לירות מיליון 2.5 של הקצבה
המ בסעיף״הוצאות.שאינן ז׳נבה,
 בוא״ אינו שמישרד־החוץ נראה רות.״

 ועידת״השלדם, השנה תתקיים: כי מץ
 נגדברי הנוגעים הגורמים שכל למרות

 עוד התקייב שהיא בביטחון קובעים
הקייץ.

ה יצאנית התלוננ
שוחד שנתנה

 מישטרת ניהלה משנה למעלה כמשך
יצ של תלונה סביב חקירה תל־אכיב מחוז
 המדור בלש שהאשימה תל-אכיכית, אנית

 שמסרה טענה האשה שוחד. כקבלת המרכזי
 וכסף, מעילים יקרות־ערך, מתנות לשוטר

אותה. יעצור שלא בדי
 ליד בית־קפד■ דרך לטענתה, הועברו, החפצים

 יצאניות גם מסרו גירסתה לפי תל-אביב. של שפת־הים
 יפריעו לא שהם כדי לאנשי־המישטרה, מתנות אחרות

 המתנות למרות היצאנית כשנעצרה בעבודתן. להן
 נמסר מהמישטרה למישטרה. תלונה הגישה שחילקה,
 אינה שהתלונה ונמצאה נחקר, שהעניין ליצאנית

כתנדאישום. נגדה יוגש ולכן נכונה,

רב־־שיח
,27.2.1975 חמישי ביום יתקיים

בערב 8.00 בשעה
 חיפה. ,54 פבזנר רחוב פבזנר, בבית

:ישתתפו

ד רי ה תג מ ח ר ־ בו א
 חיפה) באוניברסיטת המרביים ׳הסטודנטים (ועד

י אור־ ר ס ■דין־מור חן1 א
טיף פוניל מאיר ח״כ דור׳ ל

ד ל ד״ר חיני! דו מי מא א חו




