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 המקבילה, בתקופה כיום׳ כושרו בעוד טון,
טון! מיליון 18 הוא

מפ הנפט צינור קו :ברורה המשמעות
 ההפסד, דולר. מיליון 20 מדי־חודש סיד

 — במלואו הצינור מאי־הפעלת בחלקו
 מיליון 24 לפחות להרוויח הצינור יעל שכן

ה את לפחות להחזיר כדי לשנה, דולר
 לדבר שלא הדולר, מיליון 120 בת השקעה

ורווחים! ריבית על
 ה- נפח על בעיקר מפסיד הצינור אולם

 עומדות ואשר להובלה, שחכר מיכליות
 דמי־חכי- כיום משלמת החברה מושבתות.

 נפט, טון מיליון ורבע שלושה של רה
 של ׳המיליון שלושת־ריבעי רק צורכת והיא

 שלושה משלמת החברה !הובלה נפט טונות
 הכורה, הובלה טונה לכל לחודש דולר וחצי

 מפסידה היא הלא-מנוצל הנפח שעל כך
דולר. מיליון 8־10 חודש מדי

 מפסידה ההשקעה, על ההפסד עם יחד
 או לחודש, דולר מיליון 20 כיום החברה

 שואה ממש זוהי לשנה! דולר מיליון 240
 זורם וההפסד ישראל, למדינת כלכלית

 את ומדלדל מדי-חודש׳ ומצטבר ללא־הרף
המדינה! של יתרות־המטבע

 התעלמות
שחם ממימצאי

 החלה החברה, נתונה שבו זה במצר ף
 כמה העסקת בשאלת מתעסקת הנהלתה |

 יעלה כמה !בדיחה ■ממש זו הרי !עובדים
 עובדים 24 עוד או 13 עוד תעסיק אם לה

 — עובד כל לה יעלה מכסימום ז מיותרים
 כלומר, לחודש. לירות 5000 — כדבריה

 120 לחודש לה יעלו המיותרים העובדים
 מקדיש כך דולר. אלף 20 שהן לירות, אלף

 לשאלת אדירים שכלי ומאמץ זמן בן־דרור
 לפתור במקום דולר, אלף 20 של החיסכון

 20 של ושוטף הזורם ההפסד שאלת את
בחודש! דולר מיליון
ב צודקת החברה היתד. לפחות אילו
 לרר, יונה הפרטי הקבלן העדפת שאלת

 מסתירה החברה כי היא עובדה עובדיה. על
 מנהל שהגיש סודי דין־וחשבון הציבור מן

 למנהל- שחם, מישאל אשקלון, נמל-הנפט
 שחם האשים בדין־וחשבון בוצר. החברה

 שחם פגום. בציוד בשימוש לרר יונה את
 כי ומצא לרר, של הציוד טיב את בדק
 מיט־ למרות פגום. והוא לתקן מתחת הוא

 הסירות אחת כי שגילו שחם, של צאיו
 אליה וחודרים פגומה, ,8 אשקלון לדר, של

 בים טבעה והסירה לרר, בה השתמש מים,
 ש־ למרות לנמל. מחוץ מייל שלושה —

 ללרר, התחייבות מכל פטור יהיה בוצר
 לו העניק הוא פגומה, בסירה שהשתמש

הסירה! למשיית לירות אלף 90
 לרר כי בדו״ח כתב שחם מזאת: יתרה
 הוא וכי מדי, מהיר בקצב עובדים מחליף
 המבוקשת לעבודה שכושרם עובדים מעסיק

ברור. אינו
 אשר שחם, של ממימצאיו התעלם בוצר

 לרר גי קבע ובו נוסף מיכתב אליו כתב
 לשמירה מאמץ כל עושים אינם ואנשיו

ה מצב כי הסירות, של דרוש תקן על
 ביותר דל הוא וציודן הסירות של תחזוקה

 פעמים כמה כבר לבוצר נמסר זה דבר וכי
 טרם כה עד כי שחם כתב בסיכום בעבר.
 לרר שבין החוזה העתק את לו הראו

בקשותיו. למרות לבוצר,
 רק לא ובוצר בדדרור של ניהולם ובכן,

ומ מיסודו פגום גם אלא הפסדי־ענק גורם
גרוע. שהוא קבע שמנהל־הנמל קבלן עסיק

משכורת-עגק
עצמית

 להעסיק בן־דרור מתעקש כה דוע **
ה חוזים על חתם מדוע לרר? את
 מיליון 240 של הפסד לצינור עתה מביאים

 ועדת־ שתמונח כדאי לא האם ? לשנה דולר
אלו? שאלות לבדיקת חקירה

 לתפקידו בדדרור דב התמנה כאשר
 של משכורת לעצמו קבע הוא הנוכחי,

 .1966 בשנת היה זה לחודש. לירות 7500
 הדלק ענייני על והממונה שר־האוצר סגן

 להקטין ביקשו דינשטיין, צבי ד״ר דאז,
 בן־דרור עיניים. שניקרה משכורתו, את

לעצמו. לדאוג יפה ידע הוא סירב.
 לבן- הספיקה לא קודם־לכן, שנים כמה

 ושר־האוצר כללי, כחשב משכורתו דרור
 בן-דרור כי הסדיר, אשכול לוי המנוח
 תמורת נוספת, פיקטיבית משכורת יקבל
ישראל. למוזיאון ייעוץ

 של החברה הנהלת יוצאת אלה בימים
 עבודה העובדים העובדים, נגד בדדרור

 מבדדרור, לומדים פשוט הם אך נוספת.
 2500ב- נמוך עדיין היום שכרם כי אם

 לעצמו בן־דרור שקבע מזה לחודש לירות
שנים! תשע לפני
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 למצוא ונסה דימיונך את הפעל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ובד. ״קשקשת,״
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול- בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ן ז ו א נ מ
 .5 המלאכותית. ההפלה מצורות .1

 רעוע. .11 תימני. תבלין .10 פחוס-חוטם.
 מוסלמי. הקדש .14 פופולרי. צעצוע .13
 נהר .17 קוגלאגר. .16 עמוקה. חפירה .15

באפ נהר .19 זוג. של סופו .18 באיטליה.
 .24 דימיונות-לילה. .22 ינענע. .20 ריקה.
 .27 היין. את מתקינים שם .25 רוגע.

 הבגד. מחלקי .30 חיצוניותו. .29 שכווי.
 שים .36 המיטבח. מכלי .34 עזוב! .32

 .41 המודרני. העיסוי מלכסיקון .38 יד!
 .44 נודע. שייקספירי מלך .43 החריב.

 .49 זז. .47 לנוזלים. כלי־קיבול .46 נוצר.
 נעז. .56 אולם. .55 השגחה. .52 חולדה.

ב עיר .60 יום. של סופו .59 כופר. .58
 יכופף. .64 מעם. .63 חדרון. .62 קפריסין.

 כינויו .69 שכול. .67 הסתחררו. .66
קי .75 תנוד. .73 במהירות. .71 (הפוך).

 קריאת- .80 שוק. .78 בהרי־אפרים. בוץ
 .83 תבואה. .82 חסר־ראש. שוע .81 כאב.

 .88 עוצמה. .87 ישועה. .83 גפנים. בוסתן
מי .91 !למטה מלמעלה בוא .90 ישתפר.

רב. אור מפיצה .93 סצינריו. .92 הרנו.

: ד ג ו א מ
 חלוץ .3 הרקה. .2 בערבה. קיבוץ .1

 קודם .7 צעיר. .6 השבטים. מן .4 נעליו.
 אקדח. מין .9 בעיראק. עיר .8 ראש. בלי
 גם .21 באפריקה. מדינה .12 מעורבב. .11

קוסם. .23 בעל־חוב. .22 לגור. אפשר שם
עיניך.״ מבין ___ ״טול .26 קיימת. .24
 בבקר. זכר .33 נטף. .31 התייפחות. .28
בירו שכונה .37 דג־נהרות. .35 ירח. .34

 חרק- .42 הבעל. אחי .40 שמא. .39 שלים.
 אדון. .47 הרמטים. פקק .45 יפהפה. מים

 ,51 בתוכם. .50 לא־דק, .49 שן־סלע. .48
 ענק. מיקווה־מים .53 נתון. .52 יקרה. אבן
 .61 עם. .60 באנגלית. כן׳ .57 תענוג. .54

נו פחד .63 הזוחלים. ממחלקת בעל־חיים
 .70 ושביר. שקוף חומר .68 הגה. .65 רא.
 קונסר־ .72 מילת־שאלה. .71 רעה. רוח

 .77 ■גלדיאטור. .76 נגיף. .74 ווטיביות.
 מי- .84 מיקראית. קטורת מין .79 מטרה.

 חשוב ישראלי משורר .87 דת־אורך.
מילת־ברירה. .91 מילת-תחינה. .89 (ר״ת).
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התמ בגלל למשקשקים שקית >•
כ שרון ישראל) (מלך אריק של נותו
ראש־הממשלה. יועץ

פן־נאים, משח
הרצליה ,5 ריינס רח׳

 לאחר סואץ מתעלת שנשאר מה •
אש בנמל פועלי־התיפעול ועד טיפול

דוד.
אל־פלד, שלד

סביון ,20 הר־דפנה רח'
ב בקלוז־אם דדדבשתי גמל !•

שידורי־ישראל. תיאטרון
,101 צה״ל רח׳ פלד, דליה

קיראון
והגידי. המיתלה על אחרון מבט •

גוטמן, אלה
ירושלים ,43 תחכמוני רזד

בצל בפרס שזכה קוף של ציור י•
.1975 לשנת אל

רוזנפלד, וז׳גט יעקב
קריית־ביאליק סביניה, ,2 הגפן רח׳

 בדרייב־אין השבוע
 8.00 בשעה

 ההיסטורי הסרט
״אטילה״

 10.15 בשעה
מקלין אליסטר ^ ^ ^לואקארס״ ^^״שיירח
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 הריון שמלות -•
סי 0 ו מכנ  '9 הייי
ן הריו $
ת § הריון חליפו

ן ה ל כ ד ו מ
̂ 4 בנימין נחלת רח׳ יל־א־יב,

 החצר ־־ד בי, קומת
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור
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