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אמריקה דרום את או

 פטנטים קמו ובנר הרפורמה, על הממשלה החלטת מעל הדיו יבשה לא עוד
 לביצוע, ניתנת אינה הרפורמה חוקי של ארובה ששורה מביוון אותה. לשדר כיצד

מאד. מהר החוק לעקיפת הדרבים הומצאו
 רבב בהוצאות הרפורמה מבירה בידוע, להוצאות״חרכב. נוגע הראשון התרגיל

 : הפטנט מוברת. בהוצאה לחודש, קילומטר 1000 מעל החברה, שם על הרשום
 של הוצאות״הרבב בל את עליו רושמים בחצר, אותו מעמידים ישן, רבב קונים

ועובדיה. מנהלי״החברה של החדישות המכוניות

חב מנג״ל לשעבר אלדרוטי, צ*י
ה איזור במנהל התמנה ״עמידר״ ריי

 החברה ״אלרם״. חברת״חננייה של צפין
לישראל״ ל״חברה שווים בחלקים שייכת

 ותעשייה. לבנייה "אשטרום״ ולחברת
 ואל- זמני. יהיה זה תפקיד גם כי נראה
 האחראי הסוכנות כשליח ייצא דורטי

דרום־אמריקה. לבל

ויינו את יחליף רייך אבי
 אינן שכירים של בטלפון שימוש הוצאות כידוע, לטלפון. נוגע השני התרגיל

 חיוג נהוג הערב בשעות : הפטנט עבודה. לצרבי לתו״ל שיחות היו אם אלא הוצאה,
 הוא שנחוץ מה בל רגילות. בשיחות במונה נרשמות אלו ושיחות לחו״ל, ישיר

בהו מוכר שלך וחשבון־הטלפון שלך, העבודה עבור לחו״ל שיחות ניהלת כי להודיע
 לך יתן עבודתך ומקום ציבורי, טלפון בביתך התקן : יותר מטובך שני, פטנט צאה.

מוכרת. הוצאה היא שקנייתם אסימונים,

 שר- של ותומכו עוזרו ריין, אבי ד״ר
 את יחליף רבינוביץ, יהושע האוצר
 ההסתדרותית, ״מישען״ חברת מנב״ל
 בימים הושג בך על סיכום ויינר. זאב
בבר רייך ורייך• ויינר רבינוביץ, בין אלה

 ״מישען״, של כחבר־הנהלה כיום מכהן
 בתי־האבות ואחזקת בהקמת המטפלת

 רייך יתמנה הסיכום לפי ההסתדרות. של
 תוך שיפרוש ויינר, של כסגנו בקרוב

וחצי. שנה

בונת במקום סודוסקי
ד רי ד ת מ בנ הל ף ל ס כ

 שימחה או לחתונה מתנות כידוע, כספים. להלבנת פטנט על נודע הימים באלו
 לקנות נא ז במישפחה שימחה וצפוייה שחור כסף יש מוכרת. הכנסה הן משפחתית

 לכתובת אותן לשלוח אחת, כל לירות 500 סך על המחאות-מתנה חמש־מאות
 ולהצהיר לחשבון״חבנק, ההמחאות את להכניס הרבים, המכרים כל בשם העצמית

וצח. טהור הון כעל עליהן

התפטר הנציג
1לעצם חברה והקים

הת ברנס אמגון הפתח-תיקוואי
 חברת-הענק של ממועצת-המנחלים פטר

 ברנס עם יחד .,״דייליף האמריקאית
 השניים, פינקאל. דייב גם התפטר

 את ייסדו קנדיוטי, מקט עם יחד
 במועצת־ חבר נשאר קנדיוטי החברה.

ממשיכים המייסדים שלושת המנהלים.

 מסג- הטורכנת שלישייה על-ידי עתה
 סוז־רסקי ג׳רי סיגולוף, דפורד

סירבאו. ופרסטון
והת הנושים, על״ידי מונה סיגולוף

ב ליפול. מטות חברות בהצלת פרסם
 סודרסקי ״רפאבליק״. חברת של עיקר
שרף, זאב השר בעזרת לישראל עלה

ויינשטיין נעכ״ל
מאיראן יציאה

ב ״רסקו״ של סניפח וראש נציגה
ל מפסיק זעירא, דן עורך־חדין איראן,

בש לעבוד ועובר ״רסקו" בשביל עבוד
 מיפעל באיראן מקים זעירא עצמו• ביל

 ואיראני. גרמני בחון מפלסטיק לדלתות
ש ל״רסקו״, תחילה הוגשה ההצעה
 פעולתה צימצום בגלל אותה לבצע סירבה
זו. בארץ

 צימ- על מעידה זעירא של התפטרותו
 באיראן. ״רסקו״ של העסקים היקף צום

 מכר ויינשטיין, יגאל החברה, מנכ״ל
 ב- החברה של חלקה את אלה בימים

 האיראני. במיפרץ הגדול פרוייקט־חמייח
 חלקה ואת בפרוייקט, 18* חיו לחברה

 ץ אימא הגרמני איש־חעסקים קנה
הפרו במחצית עכשיו המחזיק בוביט,

החב בידי היא השנייה המחצית ייקט.
״רסקו"! החלטת ״הדיש״. האיראנית רה

 פירסוטי כי מעידה הפרוייקט מן לצאת
הכל השואה על )1956( חזה״ ״העולם

 חיו זח, מפרוייקט לחברה הצפויה כלית
 על-ידי הוכחשו שאז למרות מדוייקים,

תוקף. בבל החברה

נמוך שנו מושביץ:
שביתות ומעם

 אירגון־המעסיקים את שואלים כאשר
יחסי- על מושביץ מרק ונשיאו-לשעבר

 מרים דברים שומעים בישראל, העבודה
 הגבוה והשבר הרבות השביתות על מאד

 לגמרי שונים, דברים בארץ. שמשלמים
לישראל. מחוץ אומר הוא

האמרי בשבועון פורסם שבועיים לפני
 פיר־ מוסף ״ביזנס-וויק״ רב־היוקרה קאי

 עם ראיון ובו לישראל, שהוקדש סומי
הע האם נשאל מושביץ מושביץ. מרק
המ תשובתו, להלן יתרה. בישראל בודה
: עצמה בעד דברת

 לא-מאו- וגם מאומנים, עובדים ״גם
ואי באמריקה מאשר יותר זולים מנים
 מאד מסויים בתחום מכך, יותר רופה.

המח מחיר — מדעי״תעשייתי מחקר —
באמ מאשר 60* הם בישראל קרים
באירופה". מאשר 70ו-* ריקה,
ב יחסי־חעבודח מחם השאלה על

:חשיב ישראל,
ב מאשר יותר טובים אלה ״יחסים

ירי חיתח בעולם. התעשייה ארצות רוב
 1974ב- בשביתות )26(* משמעותית דה

 חלה הנוכחית ובשנה ,1973ל- בהשוואה
 הוא, חשוב שיותר מה אך נוספת. ירידה

 בהרבה מעטות בישראל השביתות כי
 במיוחד המערביות. הארצות מבמרבית

התעשייתי. בסקטור השביתות מספר קטן

סדדרסקי
נשאר

 לפי אך ״דייליו״, של בעלי־מניות להיות
הא ניירות-חערך ועדת של דיו־וחשבון
 3מ־* פחות מהם אחד לכל מריקאית,

 ב- יחד החזיקו קודם החברה. ממניות
 שלטו ובך החברה, ממניות ברבע כימעט

 מיסחר, ללא ביום הן החברה מניות בה.
 דולר 25 לעומת חמנייה, בדולר ושערן

המשבר. לפני חמנייה
 שבסיסיה חנויות רשת היא ״דיילי!"
קלי בכל התפשטה ואשר בסן־דיאגו,

 חצי-טיליארד של במחזור-מבירות פורניה
 ב- והירידה המהירה ההתפשטות דולר.

 מבית לבקש החברה את הביאו ריווחיות
 סעיף לפי הנושים, מפני הגנה חמישפט

מנוהלת החברה פשיטות־חרגל. לחוק 11

תעבור ייגדוח״
ליוון?

 הבינלאומית הישראלית חברת־הענק
ל רמזה יוחנגוף, האחים של ״גדות",
הש בתוכניות ידונו לא אם כי ממשלה
 סביר, בזמן תשובה לה ויתנו קעותיה

 שהיא הענקי הפרוייקט את תקים היא
ביוון. — לישראל מתכננת

לתש הצעה לממשלה הגישה ״גדות"
ב נפש, תזקיקי עיבוד של ענקית לובת

ה דולר. מיליון 24 של כוללת השקעה
 טרם אך ראשוני, אישור קיבלה חברה

ההש לתוכנית מסוכמת תשובה קיבלה
 חיים שר-חמיסחר-וחתעשייח, קעה.

 להחלטה הסמכות לו אין בי טוען, ברלב
 שאין לשר-חאוצר, הכדור את והעביר כזו,

בנושא. לדון זמן לו
כימי של בהובלה התמחתה ״גדות״

 עשר תוך הפכה נוזלית, בצורה קלים
ב־ בסיסים לה אשר לחברת-ענק שנים

אדדרוטי
בא

לכי חברת־חגג את להקים אותו שמינה
 לאחר־מבן לישראל״. ״כימיקלים מיקלים

 עם חילוקי-דיעות רקע על הארץ את עזב
ב״דיילין״. מניות וקנה חברות־חכימיה,

ה מניהולח גם עכשיו התפטר ברנס
 הום״, דאן ״האנדי חברת של מעשי

 עשה-זאת- מכשירי במכירות המצליחה
בעצמך.

ש בפי במס, של ההתפטרות נימוקי
״פעילות :היו בלוס-אנג׳לס, פורסמו

ל ממנו שתמנע לאמריקה, מחוץ גוברת
 בכוונת בי נראה לחברה". זמן הקדיש

 שהם ממלכתו, לשרידי להתמסר ברנס
״אוניקו״. בנק-למשבנתאות בישראל

 בוועדת־חכס- חברים במה העולם. רחבי
 רבה תרעומת הביעו הכנסת של פים
בנושא. שר-האוצר של הסחבת על

ד י י  ב מוח■ נ
המחשבים מחוקת

 של ערים לבניין המקומית הוועדה
ל ״בנק בקשת את אישרה תל-אביב,

 בבית-קולנוע להשתמש לישראל״ אומי
 יהודה ברחוב הבנק על־ידי שנרכש ״עדן״,

 ליחי- קליטה במקום בתל־אביב, 8 הלוי
המחש מחלקת הבנק. של דת״חמחשב

 איזור, באותו כולה מרוכזת הבנק של בים
 להגדיל רוצה והבנק ״עדן״, קולנוע ליד
חדש. ציוד ולהכניס המחלקה את

ב ישתמש הבנק כי אישרה הוועדה
המחש מחלקת הרחבת לצרבי קולנוע

 הנבנה לבניין קומות שתי יוסיף ובן בים,
.10 לילינבלום ברחוב עתה
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הולך


