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ת־3 מצריות ט31ארו
ישראל בתתו□ נשכחו

 יבוצע שהסכםלהביניים אחרי גם כי מסתבר,
 הנפט שדות כל את לידיהם יקבלו והמצרים במלואו

 בשטח יישארו עדיין ואבו־רודס, ראס־סודאר של
 פעילות. בארות־נפט מיספר צה״ל בידי המוחזק
 המצרים, לידי שיוחזר השטח תיחום כעת

 בארות את רק לא לתבוע המצרים שכחו
 לאכו■ המים אספקת מוזרמת שמהן המים
 בודדות כארות־־נפט כמה גם אלא רודם,

לאבו־רודם. מדרום הגמצאות

בין מתיחות
לרבינוביץ רביו
 אינה כלכלה, בענייני ראש־הממשלה של התערבותו

 הכרזת בה הרואה שר־האוצר, בעיני חן נושאת
 הידיעה, גונבה גם רבינוביץ לאוזני ביכולתו. אי־אמון

 את מנהל שרבינוביץ רבין אמר פרטית בשיחה כי
במכולת. חנווני כמו האוצר

תפגע במי
החדשה המיפלגה

ד כו לי * ב
 הליכוד, את המרכיבות החטיבות שש מתוך שלוש

 הן: השלוש אחת. למיפלגה להתאחד עומדות
 ואנשי המרכז־העצמאי הממלכתית, הרשימה

 8 יהיו החדשה למיפלגה השלמה. ארץ־ישראל
 הליכוד. של הח״כים 38 מתוך ח״כים

 בראשותו שהמרכז־החופשי, כלבד זו לא
 בעין זה איחוד רואה תמיר, שמואל של

 מצעד חוששים החרות בתגועת גם רעה.
 המיפלגה של בכוונתה כי נראה שכן זה,

 חטיבת עם מו״מ לנהל החדשה המאוחדת
 למיפלגה איחוד על בליכוד, הליברלים

 צ0 הליברלי לאגף יהיו כזה כמיקרה אחת.
 תתבטל וככר חרות, שד 16 לעומת ״כים, ח

בליכוד. חרות של ההגמוניה

תה* פורצת מתי שבי
 בשביתה. זה את זה מאשימים כבר החלו באל־על
 על מצביעים בן־ארי, מרדכי המנכ״ל של מקורביו

 הנוכחית, זו כולל האחרונות, השביתות שלוש כי כך
 על־ידי נוהלה והחברה בחו׳׳-ל היה שהוא שעה פרצו
דווידאי. בני סגנו,

 בי בד, על אחרים מצביעים זאת לעומת
 ביום כדיוק פרצה הנוכחית השביתה

 המוזלים, תעריפי־החורף לתוקפם שנכנסו
 השנה. בכד ביותר הגרועה כעונת־הטיסות

 רכה לתועלת השביתה היתה זו מבחינה
החברה. להנהלת

ימנעו מחנות ■וצאי
שר ״בוא מגרמניה ב

 לייבא מישרד־המיסחר״והתעשייה כוונת
 בין עזה התנגדות עוררה מגרמניה, כשר

השואה. ניצולי
לשר־ שאילתה הגיש זיידל, הלל חבר־הכנסת

 הגרמני הבשר כי ביקש ובה המיסחר־והתעשייה,
 רוצה שאינו למי לאפשר כדי מיוחד, בסימון יסומן

 אחר מוצר כל על כי טוען, זיידל לקנותו. לא בו,
 הקונה. לנוחות המוצא, ארץ מצויינת מגרמניה

 בחוגים רב תימהון עורר מגרמניה הבשר ייבוא
 מקום, מכל בשפע בשר לקנות ניתן כיום כלכליים.

 על לשמור תדע ישראל ממשלת כי לצפות היה וניתן
 בעת גם בשר לה המוכרים ספקים עם מיסחר יחסי

 מסרבות אירופה ארצות כל כאשר מחירים, עליית
בזול. לישראל למכור

בין הוצאות הסדר
דמויידים העיתונאים

 המו״לים איגוד עם חתם העיתונאים איגוד
 לעיתונאים ישלמו שדפיו המכס, על

 חקלאיים. למדריכים במו הוצאות־רבב
 59 שד קבועות הוצאות יקבלו העיתונאים

 האגורות 41 (כמקום לקילומטר אגורות
 רישום. כל ללא האחרים) לכל המוכרות

 כן אגורות. 64 יקבלו ברישום נוספות נסיעות על
 הוצאות מלוא את יקבלו העיתונאים כי הוסכם

 על מס ישלמו המו״לים השנתית. והאגרה הביטוח
הללו. התשלומים כל

 ,50׳ל״ב־ תגדלנה הן כן הוסכם הטלפון, הוצאות לגבי
במס. חייבות ותהיינה

 של קרן־ההשתלמות לגבי הוא אחר מעניין סעיף
 על מס לגבות שלא הסכים האוצר העיתונאים.
 הוצאתם בעת בקרן העיתונאים של הפיקדונות

 של בשיעור מהפרשות באות הקרן הכנסות ממנה.
 מהשכר 4.50/0 של ותוספת העובד, משכר 2.59־׳

המעביד. שמוסיף

לדולוג״ן ״טץ רון3
 ברון, נתן תל־אביב, עיריית ראש של היקר יועצו
 אריה של מסע־הבחירות ומנהל יועץ גם ישמש

 ברון בין המשדך היהודית. הסוכנות לראשות דולצ׳ין,
 הליברלית, המיפלגה של החזק האיש היה לדולצ׳ין

ארליך. שימחה

~הטלווי!יה3ת3
מחוסר ניסן אלי

ה3ע 3ארה״3 וד
 לפני שנשלח ניסן, אלי הישראלית, כתב־הטלוויזיה

 הכתב את שם להחליף כדי לארה״ב ימים חודש
 עדיין הצליח לא אחימאיר, יעקב בוושינגטון,

 כאילו בתפקידו ממשיך אחימאיר לתפקידו. להיכנס
 התחיל ולא כליל מניסן מתעלם דבר, קרה לא

 ארצה. לחזור להתכונן
 את להשתיק מנסה רשות־השידור

 הוראות ניתנו הריטות ולדובר השערורייה,
 ניד את להכיר ילמד ניסן שאלי להסביר,

 יפגוש ואחר־בך ימים, חודש במשך יורק
 לתפקידו. להיכנס ויתחיל אחימאיר כיעקב

 כך ימים, חודש של אחרונה ארכה ניתנה לאחימאיר
ארצה. לחזור ייאלץ דצמבר שבתחילת

30<>ד של ירידה
הקולנוע בצום■

 כשעה הטלוויזיה שידורי הארכת
 לא עדיין הלילה, תוך אל נוספת אהת
 הביאה אבל לפועלים, נזקים גרמה
 כתי־ לבעדי ניכרים הפסדים ככר

 שנערכו זמניים סיכומים לפי הקולנוע.
 שידורי הארכת גרמה כה, עד

 302; של ממוצעת לירידה הטלוויזיה
 : קורלציה קיימת הקולנוע. צופי בקרב

 כמיספר הידידה כין ישירה
 השידורים תחילת לבין הצופים,

הארוכים.
 הגדולים, כתי־הקולנוע נפגעו כעיקר

 כרמה מיסחריים סרטים המציגים
 הירידה מסתכמת שם בינונית.

 הקטנים, בכתי־הקולנוע .502ככ־;
 מגיעה סירטי־איבות, המציגים

כילכד. 103ל־< הצופים במיספר הירידה

ל דאו תב בו ספר כו
הנור חיל־האוויר קצין כול, אוד הגנרל

 לפני בארץ או״ם משקיפי כראש שכיהן ווגי
 ככתיבת עתה עוסק ששת־הימים, מילחמת

זה. כתפקיד חוויותיו על ספר

חוזר מישפט צפוי
לייורד״

 בירושלים, במישרד־המישפטים קדחתניים דיונים
 על עירעור מהגשת מנו־ס אין כי למסקנה הביאו
 הגיע לממשלה המישפטי היועץ ורד. מנהלי זיכוי

 . וגם הרשות־לניירות־ערך שגם אחרי זו, למסקנה
 פסק־הדין. את בחנו האוצר ראשי

 ורד, מנהלי את להרשיע דווקא מכוון אינו העירעור
 לגבוהים קורבן שימשו כי פלוגתה אין שלגביהם

 הלכה הכולל פסק־הדין את לשנות אלא מהם,
מסוכנת.

לדווח שלא מנהל דשאי פסק־הדין לפי

קופצים אין
לחאוניות-הפיבחר

 שתישא אוניית־המיבחן פרשת
 דרך לראשונה ישראליים מיטענים

 בדיחה. להפוך עלולה תעלת־סואץ,
 שמנעה הטכנית התקלה בי מסתבר
 מיטענים שתעביר אונייה מציאת

 שהמצרים אחרי בתעלה, ישראליים
 מן נובעת לכך, מובנים היו בבר

 של לטיפולו נמסר שהעניין העובדה
 זה, כנושא מושג לו אין שכימעט אדם

 אחרי גם כי מסתבר, עתה עוד. לא
 תעבור הראשונה שאוניית־המיבחן

 כעיקכותיה יעברו לא כתעלה,
 מהיר. בקצב נוספות אוניות

 כמישרד בפרשה, המטפלים האנשים
 למצוא מתקשים דאש־הממשלה,

 להעביד מוכנות שתהיינה אוניות
 למרות כתעלה, ישראליים מיטענים

העדפה. תנאי להם שמובטחים

 הוא עוד כל המלאה, האמת את במאזן
 באלו לקביעות בעל־פה. אותה אומר

 והאוצר המישפטים מישרדי מתנגדים
תוקף. ככל

מטיילים עיתונאים
ת ון3חש עד סו סו ה

 אריה הנהלת־הסוכנות, יו״ר ממלא־מקום כלפי
 מעודד הוא כאילו האשמות, יועלו דולצ׳ין,

 חשבון על לחו׳׳ל, ישראליים עיתונאים הטסת
 התמיכה את להגביר במטרה הסוכנות,

 הנהלת־הסובנות. כיו״ר לבחירתו הציבורית
 לתפקיד אלמוגי יוסף של בחירתו תומכי

 כין מוזרה קורלציה התגלתה בי טוענים זה
 בעיתוניהם התומכים העיתונאים

 שדווקא העובדה לבין דולצ׳ץ כבחירת
הסוכנות. מטעם כ״שליחויות״ זבו הם

הטט״ח יתרות
ר מיליון 505 ל דו

 ישראל של הריאליות מטכע־החוץ ירזרות
 נתוני מגלים דולר, מיליון 305ל־ ירדו

לסטטיסטיקה. המרכזית הלישכה
 רבינוביץ יהושע התמנה כאשר ,1974 ביוני

 נתוני לפי הריאליות, היתרות היו לשר־האוצר,
 דולר. מיליארד 1,3 הלישכה,

 הפיחותים מדיניות בגלל נגרמת ביתרות הירידה
 הדולר. אל לבריחה האנשים את המביאה והאינפלציה

 פחות הוא דולר מיליץ 305 של הסכום
 ממשלת־ של קניות לחודש הדרוש מן

 מתקרבת המדינה כי ומשמעותו ישראל,
כלכלית. לפשיטת־רגל
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