
 בטוטו, מהמר היה מדי־שבוע כי טוען אלינקה
 במילחמת סדיר. באופן לירות במאות בפרסים וזוכה

 יכול אינו ומאז הימנית, בידו נפצע יום־הכיפורים
הכ הפסד לו הגורם דבר טוטו, טפסי כמנהגו, למלא,

 עורד־דין עתה מחפש אלינקה ניכרת. שבועית נסה
התביעה. להגשת
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 נשמעים רכינוכיץ יהושע של כחוגיו
 אינורביןשיצחקתלונותרםבקולעתה

 כמיב־לשר-האוצר,מספקתתמיכהמעניק
 שאםנאמרכעת.עומדהואשבוהקשהחן

 ״להפיקרבינוכיץעשויזה,מצביימשך
ולהתפטר. — אישיות״ מסקנות

 בשיטתיות תחתיו החותר האיש כי מאמין רבינוביץ
 שהפעיל הפועלים, בנק מנכ״ל לווינסון, יעקב הוא
להק כדי העובדים, חברת מזכיר ריינר, אפריים את

 ההסתדרות, מזכ״ל משל, ירוחם של עמדתו את שיח
רבינוביץ. נגד

 תיק את לידו לקבל בשעתו שסירב לווינסון,
ובזילזול. באיבה לרבינוביץ מתייחס האוצר,

ה ל ד ג ת ה תי  מליאבו
ר שד ב ש ה

 אלו בימים קיבלו עובדים מאות־אלפי
לירות. 540ב־ יותר גדולה משבורת
 דמי־ תשלום על־ידי נעשתה המשכורת הגדלת

ה יוני, חודש למשכורת במצורף השנתיים ההבראה
 רוגז את להפיג כדי האוצר, בקשת לפי נעשה דבר

 ביצוע עם בשכרם הצפויות הפגיעות על העובדים
 לפי גדל. שכרם כי לשכירים להראות וכדי הרפורמה,

או דמי-ההבראה, על מס לשלם יש הרפורמה המלצות
 במארס היינו שנת־הכספים, בסוף רק ישולם המס לם

העובדים. משכר ינוכה ואז ,1976
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שעו היחידי היה קול משה שהשר מיקרה, זה אין
 כי רבין, יצחק של הצהרתו עניין את בממשלה רר

שנים״עשרלמשךבשארם־אל־שייךתישארישראל
 רבין את הכריחה קול של הניצית התקפתו לפחות.״

על דיבר כאילו הנוסח את ולתקן מדבריו, בו לחזור

ם ע ג  תקו
ת רואה צו ר ה * ל
 שהוא תקוע, יוסף שד להודעתו בניגוד

 כארצות־הבריתהרצאותסיבובלערוךסירב
מעאתלדעתו,תואם,אינושהדברמפני
 תקועבישמועותבירושליםנפוצות — מדו

 אמרגן־ההר־אצלכלקוחלהתקבלהשתדל
ווקר. הארי רכ-היוקרה, צאות

 יצחק הופיע שלו שבקאטאלוג האיש הוא ווקר
 עם בארצות־הברית. בשכר הרצאות כשנתן רבין,

 לא ווקר הרצוג. וחיים אבן אבא גם נמנים לקוחותיו
 יריב, אהרון השר-לשעבר את לא וגם תקוע, את קיבל

בארצות־הברית. ידוע די שאינו

ת הגיעו טרו ש
ד ר א לי מי ת וחצי ב רו לי

מבל בסף שטרות ארצה הגיעו השבוע
לירות. וחצי מיליארד שד כשווי גיה,

 כמות כוללים והם מייוחד, במטוס הובאו השטרות
שט האחד. לירות 500 בני חדשים שטרות של גדולה

 מם־ נציב תביעת למרות בקרוב, יונפקו אלה רות
הנפקתם. את לעכב מן, יצחק ההכנסה,

ת ארגו ?ח דה נ  פווו
אגז׳ ר ש מי א ״ ת מ ר ח ה ל

 תגשים אם להיווצר, עומד בארץ חדש תקדים
ציבו בפעולה לפתוח איומה את לקוחות של קבוצה

 אל המחפיר יחסה בעיקבות אסישראגז, להחרמת רית
 בהשהיית השאר, בין מתבטא, זד. יחס לקוחותיה.

 שהלקוחות עד חודשים, במשך באלונים של אספקתם
 פקידות של ומזלזל מעליב ביחס גאז, בלי נשארים
ועוד. למזמינים, החברה

פו לקוחות להזהיר מתכוונת הקבוצה
 ״אמישרא־עםהתקשרותמפניטנציאליים

בהמולעכורותיקיםללקוחותולקרואגז״,
אחרת. להכרה ניהם
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ה בפו■ ר סגי
 שרויות כישראל השברת־הרכב הכרות

 עומדותמהןואחדותקשה,כספיבמצב
פשיטת־רגל. או סגירה כפני

או הקטנות, החברות נמצאות ביותר הקשה במצב
והנ מיבצעי־פירסום עתה מתכננים האריות גם לם

 השכרות שוק את לעורר לנסות כדי חדשים, חות
 מכירת היא המשבר את להרחיק הדרכים אחת הרכב.

 מכוניות אלה בימים מציעות החברות ורוב מכוניות,
שלהן. צי־המכוניות הקטנת לשם למכירה,

ח צעירה מ א״  ■'111 מ
ד על ק מ שטרוז מ מי

מרי מגיכומ זןסמנררדח מדר״ יכין

, ה© אף קצין, אותו שד דיו
במישטדה.ככיריס.
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 על־ידי יוקם אשר הראשון בית־התה
בחיפה. כקרוב יפתח עירייה,

 בית־תד. בפתיחת לתמוך החליטה חיפה עיריית
 חברת ערכה אף כך ולשם שבעיר, במועדון־האמנים

 מכי- בחיפה, תיירות לפיתוח העירונית החברה אפת״ח,
ל כסף להשיג כדי יצירות־אמנות, של פומבית רה

 על בעצמו החליט אלמוגי יוסף ראש־העיר זו. מטרה
 יועמדו משאבי־העירייה כי דאג ואף בית-התה, פתיחת

לרשותו.

שנים. ״עשרות״
די־שהיישובמפנילנסיגה,מתנגדקול

סי מאותה לל״ע. שייך לשארם כדרך זהב
 יהיהלאהמצרישההסדרל״עתבעהכה

שיישומאחר — לסוריםויתורכשוםקשור
במצוייניםעסקיםעושיםברמהל״עבי

קוד.שדמישרד-התיירותחסות

גרעין אין
ח לו ח תנ ה ה ל מ ר ב

 לא הצעיר) (השומר הארצי הקיבוץ
 ב• להתנחלות גרעין לגייס בה עד הצליח
ברמת-הגולן.גשור,

 להקמת התנועה של מתיישבים די היו זאת לעומת
הקו־הירוק. בתחום בערבה, יישוב

שה מה תי ע ש ק
ם פי ס כ ם ב רי שחו * ה

 משה של זיכרו על עדיין מרחף ככד צל
ומישרד-הכיטחוןמנב״לשהיהמיקשתי,

 להגיש עומד מייוחדת־במינה תביעה
 קרשנ־(אלינקה) אדימישרד־הביטחוןנגד

לשעבר. ידוע כדורגל שחקן סקי,
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ה נפוצה בארץ הרופאים כהוגי
להתפשוטרפואיהסכרישכיריעה

 אוגנדה,שליטשלהמוזרהנהגותו
 כשלבחולההוא:דאדאאמיןאידי

המשפיעהשבועגבת,שלמתקדם
 שללתופעותוגורמתהמוחעלמחלה

דומים. וגילויים שיגעון־הגדלות
כ כיקר באשר בשעתו נבדק אמין

 מפה-ל- מוסרים רופאים וכמה ארץ,
זו.אבחנהאצלונקבעהשאזאוזן

ם צי צ  מק
ל במזון ר צו

הח צה״ל, כתקציב הקיצוצים במיסגרת
 אתאחוזים10כ*לקצץהכלליהמטהליט

צה״ל. לחיילי המסופקת המזון במות
 קציני- בקרב רבה התמרמרות עוררה זו החלטה

 הנכון,״ במקום לא ״מקצצים כי הטוענים רבים, שדה
<יחידות־השדה. דווקא יהיו מהקיצוץ הסובלים עיקר וכי

נש הקיצוץ לאחר גם כי במטכ״ל טוענים לעומתם
 לפי מספקת ליחידות, המסופקת כמות־המזון, ארת

תזונתיים. קריטריונים

! מדון ב ר מ אי ב רפו
ה והעודף רפואיים, במיתקנים החמור המחסור

מעשייםדיונים גרמו ריקים, בבתי-מלון עצום
 לא שהושמע רעיון עד הממשלה כהוגי

 מכתי-המלוןאחדרכישתכציבור:פעם
 תל■שדימהשפתעלוהריקיםהגדולים

רפואי.למרכזוהפיכתואביב,




