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שילדים ט ם הרו טי ל ם שו אניו ר או ב
אר אל כיום מופנות העיניים בעוד

פו הנפט, באוצרות השולטות ערב צות
שקנ רוטשילד, מישפחת בשקט עלת
 שתוך בענף מוחלט שילטון לעצמה תה

 :כיום הנפט כמו חשוב יהיה שנים עשר
חאוראניום.

בהש כיום משקיעות רבות מדינות
 או גרעיניים, כורים בבניין עצומות קעות

שו־ וחכל נפט, מקורות בחיפוש עסוקות

ואשתו דה־רוטשילד גי
— יד

תר אם

 ב- כיום הלהיט אך להאמין, קשה
שהו פסח של הגדה הוא שוק-הספרים

 ב- הרחב לקהל עם־עובד הוצאת ציאה
 שבועות שלושה ותוך עותק, אלף 20

 המכירה כאשר הגדות, אלף 14 נמכרו
ה את לספק הקשיים בגלל מתעכבת

 היום עד למעשה, הדרוש. בקצב הגדות
 של רב למיספר ההגדות הגיעו טרם

 בדרך. כבר נעלמות והן נקודות־מכירה,
 גם ההגדה מהיות נובע חרב הביקוש
 הראשי הרב על־ידי למהדרין מוכשרת
בצו וכתובה מוגשת וגם גורן, שלמה

 שמואל הרב על-ידי פופולרית רת
 השיב- סלע. ואורי הבהךאגידור

 למו־ ההגדה את הופך סלע של תוב
משו עמוד בכל כאשר איש, לכל בנת

 למש־ משעשעים, סיפורי-מעשיות לבים
ה... את לשמוע תעממים א ר הק ה
 הו- לגבי חידוש אינו זה אחרון להיט

 נמר שהפכה הוותיקה, צאת-הספרים
 נחמן התמנה מאז נייר) (של צעיר

 לפני כמנהלה-הכללי, )36( אוריאלי
בדיוק. שנתיים

 כמה לזכותה ההוצאה רושמת השנה
 רחל של סיפרה מרשימות. הצלחות

 35ב־ כבר נמכר ושידות, שידה איתן
 גדין גרהם של סיפרו עותקים. אלף

 עותק, אלף 31ב- נמכר כבוד של קונסול
 דוסטוייבס־ של כשדים כבד ספר ואפילו

 כבר נמכר לירות, 35 לצרכן שמחירו קי,
עותקים. אלפים בארבעת

 חיפה, חסיפרות להצלחות במקביל
 ספריית בתחום גם לאוריאלי לו הולך

 ל- ומיועדת לעם־עובד, השייכת אופקים
קיסמי הנרי של סיפרו סיפרי־הגות.

 חוטר-הגלם את לעצמם להבטיח כחים
 האוראניום הגרעיניים. לכודים הדרוש

 כיום, לנפט מקביל 80ה- בשנות יהיה
 האוראג- על הבעלות של זהירה ובדיקה

 מעניין פרט מגלה המערבי בעולם יום
ואנג מצרפת רוטשילד מישפחת : ביותר

 בשליטה כיום כבר מחזיקות ביחד ליה
 בעולם. האוראניום מקורות במרבית
ה אין מצרפת, הרוטשילדים כשנאמר

 בני- לשאר אלא לאדמונד, כוונה
וגיי. לאלן ובעיקר המישפחח,

 נשלטת ריו־טינטו־צינק חברת ובכן,
ה רוטשילד מישפחת בידי שנים מזה

 ריו- במיכרות שליטה זו חברה אנגלית.
 הגדולים מיכרות־האוראניום בעלי אלגום,
 לריו־טינטו־ אמריקה. וביבשת בקנדה

החד במיכרות שלישים שני גם צינק
 אפריקה, בדרום־מערב עתה שהתגלו שים
באוסט קתלין מרי במיכרות שליטה וכן

 או״ המפיקים היחידים המיכרות רליה,
שם. ראניום

 הענקית והיהלומים הזהב חברת
 קורפו־ אנגלו־אמריקן מדרום־אפריקח,

 או־ מישפחת על-ידי הנשלטת ריישן,
בהי אוראניום גם מייצרת פנהיימר,

 אחת הזהב. של כמוצר״לוואי גדול, קף
 באנגלו-אמריקן, השולטות החברות

 מנוהלת קונסולידייטד צ׳ארטר ושמה
 הצרפתיים, הרוטשילדים אחד על-ידי
 כאשר בריו־טינטו־צינק, 107״־ בעלת והיא

 בהנהלת יושב אופנהיימר טוני
שילד■רוט של הצרפתיות החברות

הרוטשיל של והידועה הגדולה החברה
 אימ- היא המתכות בתחום בצרפת דים

מוקטה — חברות בשתי השולטת טאל,

־ צו
זו אי!

אוריארי נחמן
לא־עובד עם

 וכך שנייה, במהדורה עכשיו יוצא ג׳ר
 טלמון יעקב פרופסור של סיפרו גם

 גאל* ג׳ון של סיפרו האלימות), (עידן
 של וסיפרו התעשייתית) (המדינה ברייט

בחלל). (תגליות בובה בן
 מנויים אלף 21 יש עם־עובד להוצאת

 יש מנויים אלפים חמשת ועוד קבועים,
 גאה אוריאלי אולם אופקים. להוצאת

 שלא המוצאים הספרים שגם כך על
טוב נמכרים מיפעל״חמנויים במיסגרת

 ה- מיכרות כל בעלות שהן — ופנרויה
 לפני וניג׳ר. בגאבון וכן בצרפת אוראניום

יצ של בינלאומי קארטל הוקם שנתיים
 מחיריו בהעלאת שהחל אוראניום, רני

החב כל חברות בקרטל שקטה. בצורה
 המע- בעולם אוראניום המייצרות רות
המש הרכב כי אומרים ובדחנים רבי,

 גזע של מישפחתי לכנס זהה בו תתפים
הרוטשילדים.

ואשתו אופנהיימר אנטוני
יד רוחצת —

הגדה
 שדים. או ההגדה״של-פסח רק ולא —

 הם ההוצאה של הגדולים רבי-חמכר
 עוז עמוס סיפרי בובה, של רגל דווקא

בילבי. חבובה סיפרי וכל
 אוריאלי הצליח כאלו, מכירות עם

בתפ שלו הראשונה השנה את לסיים
 אלף 50כ״ של ברווח 1973/74 קיד,

 הפסדים של רבות שנים אחרי לירות,
 הרבה גדול הרווח יהיה השנה רצופים.

לירות. מיליון 9 של מחזור על יותר,
ל אוריאלי שהכניס החידושים אחד

 בקיוסקים, מכירות הוא הספרים ענף
הו של ה״בלשים״ כה עד שלטו שבהם

 בן־ציין המפיץ עם ביחד מיזרחי. צאת
 מדי- עם־עובד כיום מוכרת רבינוביץ,

בקיוס רכה בכריכה יפה סיפרות חודש
 ומעלה. לירות אלף 30 של בשווי קים

 ל־ נכנס שלא לקהל הן אלו מכירות
 על בעיקר והן הרגילות, חנויות־חספרים

הבלשית. הסיפרות חשבון
אח אחדות שעות הוציא, אוריאלי

ה ספר ועדת״אגרנט, דו״ח פירסום רי
 ההצלחה לאור המלא. הדו״ח את כולל

 גם הפירסום עם מייד להוציא החליט
 בתי- כמה הוכנו בן־שחר. ועדת דו״ח את

או הולמת, עטיפה מראש הוכנה דפוס,
 וההוצאה הפירסום לפני יומיים לם

 לא מאוריאלי בן־שחר פרופסור ביקש
הסי ספר. בצורת הדו״ח את להוציא

שי בו ויש בחיפזון, נכתב הדו״ח : בה
 ולאט, בשקט לתקנם שיש לרוב בושים

ב יונצחו שהשגיאות רוצה הוא ואין
 נבע חפזונו כי משמיצים יריביו ספר...

 ל- מועמדותו את להבטיח הרצון מן
תל־אביב. אוניברסיטת נשיא מישרת

יין

שותף ה<ה

פקר קסף של
 שותף בשעתו היה פרידמן מוטי

 כיום סולפק, במיפעלי פקר יוסף של
בי אגב נתגלתה זו עובדה פקר-פלדה.

 בבית־המיש- פרידמן של מישפטו רור
מס-הכנסה. בענייני בתל־אביב, פט

 כאשר ,1957־59 בשנים כי סיפר פרידמן
 לא פחים, לעירגול סולפק מיפעלי הוקמו

 שו- היה בהם. היחידי השותף פקר היה
 הידע, את שסיפק מארצות״הברית תף
 ה־ את שהקים פרידמן מוטי גם וכן

 כל עזבו שנתיים אחרי אולם מיפעל.
ה בעל־המניות נשאר ופקר השותפים,

יחידי.

מותר לרבי
 את האשים הררי יזהר עורך-הדין

 פינחס היהודית הסוכנות יושב־ראש
די הררי איפה״ואיפח. של ביחס ספיר

אוניבר של הוועד-הפועל בישיבת בר
 אסר ספיר כי שם, וטען תל־אביב, סיטת

 ב- תרומות לאסוף האוניברסיטה על
 חריש- י במגביות לפגוע לא כדי חו״ל,
המדינה. של מיות

 באותה כי לו נודע חררי, טען אולם,
 האוניברסיטה, על זאת אסר שספיר עת

שבקנ במונטריאול נשף חוא״עצמו קיים
 ל...״קרן״ספיר.״ תרומות שם אסף דה׳

דולר. אלף 220 :שנאסף הסכום

החזירים
זמסיהוכנסה

הראשית, לרבנות ותודות טוב, במזל
 כמו ופורח החי בארץ ענקי ענף עוד יש

פי כל בלי מיסיס, בלי :היהלומנים
 בשר-מאכל מספק שהוא ולמרות קוח,

 פיקוח כל עליו אין איש, אלפי למאות
 החזירים, לתעשיית היא הכוונה רפואי.
 השיל- כאשר ומשגשגת, ופורחת העולה
 עין עוצמים — השילטונות כל — טונות

בישראל. חזירים כלל אין כי וטוענים
 של המחזור עובר מומחים, הערכת לפי

לי מיליון 50ה- את החזירים תעשיית
מגד בארץ שלמים איזורים לשנה. רות
וחי נצרת, רמלה, בעיקר חזירים, לים
 בארץ שמגדלים החזירים מיספר פה.

 ועליהן הפרות, מיספר על בהרבה עולה
שו שנה מדי :רישמית סטטיסטיקה יש

 טון אלפים 10כ־ בארץ ומוכרים חטים
 גדולה בשר״החזיר כמות טרי. בשר-בקר

 בשר טון אלף 15 לפחות והיא יותר,
ה ברחבי הסטייקיות (אלפי למכירה.

בשר-חזיר.) בעיקר מוכרות ארץ

כ הוא לצרכן בשר-חזיר קילו מחיר
כ נשארים חזיר מכל כאשר לירות, ס!
הצר מן לירות 2400 או נטו, קילו ספ
 לירות 10-15 מקבל המגדל לאיטליז. כן

לקילו.

 נוח כמעביר ידוע שבשר־החזיר למרות
 פיקוח כל אין לבני״אדם, מחלות של

ה בשלבי לא זו. תעשייה על וטרינארי
נע הכל המכירה. בשלבי ולא שחיטה,

 מרבית במחתרת. בלתי־חוקי, באופן שה
 הפשע אנשי על־ידי נשלטת התעשייה
 שאין למקומות תמיד הבאים המאורגן,

 משלם אינו חזה הענף כל מס-הכנסה. שם
 טס״ההכ- מבחינת שכן שהוא, מס כל

קיים• אינו נסה


