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 להשיג, שביכולתם עוף קילו כל לקנות עתה אצים־רצים ומקורביהם סוחרי־הבשר
 חודש תוך עליהם ירוויח עופות, החודש שקונה מי :הסיבה במחסני״קירור. לאחסנו
 תמימה, בשנה בצמודים להרוויח שניתן מכפי יותר ממשלתית. בערבות .50מ־* למעלה
ימים. חודש בתוך עופות שיקנה מי ירוויח

 התמיכות את הממשלה תקצץ החדש, התקציב הפעלת עם באפריל, 1ב- ז הכיצד
 מחירי יעלו מכן כתוצאה כי הודיעו, כבר החכמים ראשי־האוצר העופות. במכירי
אפריל. בתחילת ,520/0ב״ העופות

 בתקציב לכלול שכחו שבגללה סיבה מאותה אולי זאת! להודיע נחפזו מדוע
שבה בעולם היחידה המדינה היא ישראל במיקרה. שנמצאו הלירות מיליארד את

מדמתיפזראב!

והוועעויה המסחר משרד
ן1י *ישיב* ו ז ■ - ם שלי ירו

״ ׳ בשבת ,מ 5יי1״ ל  ו מ
1975 בדאעגר 9

פר; נזיז

י נ י י ם מ קכ די חו ריו חמל כי ל א ת * 15 .1 י ,1976. י מ רי י ק  סי
ל מיי א על ת בו א כבד י ס)3 כסר קפו ל ס ■ ק"נ לכל לי ( קו ס  נ

2 .3 • לי 3 י קי ם. ח ו י כ

י נ י ס ת בעקבים בא י מ ד רי י י י מי ס א הבגד כ םו ק  ■1• 53-0 ג
ה ר ב לי ר9אוק בחדש ל נ י ו ע ■. בים♦■ ■נ• 23-23 ו רוני ח א מ

ר נ ב כ רב נ
 נן-ססת ■'

מל ן ממיבח סנ ו י ס ח

הממשלתי החוזר
בלתי־חוקי

 בכך דואגת הבאים, הפיחותים ועל הצפויות ההתייקרויות על מראש הממשלה מודיעה
 היא ספסרות בענייני אבל לממשלה, להאמין צריך שלא מובן משקיע. כל להעשיר

עד״כה. איכזבח לא
 הקילו, לירות ועשר תשע שמונה, של במחירים קפואים עופות קונים כיום ובבן,
באפריל. רווחים להפשרת מוכנה, ההשקעה והרי — במחסני־קירור אותם מאחסנים

 שגם לכך לדאוג הממשלה צריכה העופות, מחירי העלאת את להבטיח על־מנת
 הקפוא הבשר מחירי את לחוק, בניגוד מעלה, היא כך לשם יתייקרו. הבשר סוגי שאר

 מיצרבי־חמזון, ייבוא על להרוויח לממשלה שאסור כיוון — לחוק בניגוד הקפוא. והכבד
 בכך עוברת היא האמיתיות, מהוצאותיה הגבוה מחיר תמורתם גובה היא ובאשר

החוק. על
 הקפוא הכבד במחירי גדולה ירידה חלה האחרון, דצמבר בתחילת למשל, כך,
 מחירו את להוזיל הקפוא הכבד לייבואני להתיר צריבה היתח הממשלה בעולם.
 בלתי״חוקי, היטל על־ידי מחירו את ייקרה זאת תחת לערך. בלירה בישראל, לצרכן
שר. של צו על־ידי אפילו או בכנסת אושר שלא

 שבעלי־ ,נסתבר חודשים שלושה לפני
 מישרד-התיק- עם קנונייה עושים עסקים
טל שלהם במקום־העסק המתקין שורת,

 מחיר את חוסכים חם ובך ציבורי, פון
הציבורי, הטלפון הפרטי. הטלפון התקנת

זב״סקוטש־מרקט הטלפץ ז

בלתי־ציבורי

תמו ללא הציבור לנוחיות מותקן כידוע,
 שכל במקום בחוץ, מותקן הוא שבן רה,

ממנו. לטלפן יובל אחד
הק במקום כי הוכיחה קצרת בדיקה

 9 אלנבי ברחוב ״סקוטש-מרקט״, רוי
ציבורי טלפון הדואר התקין בתל-אביב,

חריג עוד
הרפורמה מן

ב אישרה הכנסת של ועדת״תכספים
התי לחוק-הרפורמה, תיקון אלה ימים

 מכל בנת״ד מעיסקות רווחים פוטר קון
 (נייר״תמורת־דולר) נת״ד עיסקות מס.
 הרשומות במניות זר במטבע עסקות הן

 אלו, לעסקות הניתן הפטור״ממס, בחו״ל.
 ומהווה הרפורמה, מן ברור חריג הוא

 לעומת בעלי״ההון של בולטת אפלייח
השכירים.

 מתוספת- 70* רק מקבלים השכירים
 90* מעתה יקבלו בעלי-חתון בעוד היוקר,

חד איגרות״חוב על מהפרשי-החצמדה
 לא הישנות. על ההצמדה ומלוא שות,

 ב- בהשקעות העוסקים טס שום ישלמו
 על מס משלמים השכירים בעוד נת״ד,

לשעת״עבודה. תמורה בל

 עמוק נמצא הטלפון .59500 שמיספרו
 שולחן־הכתיבה מאחרי המישרד, בתוך

 לבעל-חמקום שפרט כך חמקום, בעל של
בו. להשתמש יכול איש אין עצמו

טל חיברו הציבורי לטלפון :מכך יותר
 כך שולחן־הבתיבה, על שניצב רגיל, פיו

 השלוחה מן שיחות ולקבל לחייג שניתן
הציבורי. הטלפון מן ולא הפרטית,
 מי־ זפריח מישרד-התיקשורת, דובר

העביר זאת, להסביר שנתבקש זרוצקי/
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 של קציו״הביטחון לטיפול העניין את
נת הטרדות של חודשיים אחרי המישרד•

שבט נמצא בי תשובה הדובר מן קבלה
 בית- בתוך הציבורי הטלפון הותקן עות

 יוסר. הוא ובקרוב בחוץ, במקום העסק,
 נתקבלה לא הטלפון. הוסר לא זה רגע עד

 הפרטית השלוחה חיבור לעניין תשובה
שהח מי בדבר וכן הציבורי, הטלפון אל

 בעסק הציבורי הטלפון את להתקין ליט
הפרטי.

ך י ם א י ב ל ו ך ח ת ו ם א י ק נ ב ה
ס מוסרים הננו  את לחייב תונלו לא אם נ• לפנינו רשמנו אצלכם. חשבוננו לזנות להעביר תואילו שתמורתם הנ״ל• השיחים את בזה לנ

ם •וחזרו אם אי עלינם. משונים בשיקים המושך חשבון  חשבוננו את ותח״בו נאלה שיקים לנו תחזירו אחרים בנקים על משונים שיקים לנ
םאינ נו חזרה.  ארעי באופו החשבון לזנות ״זקפו השיק׳ם לננוו שתמצאו דרך בנל להעשות שיונל נמשלוח שיאבדו' יקיםש בעד אחראים נ

י עבורו. הזינו׳ יבוטל אבדו"שיק של במקרה גבייתם יפני תמורתם את למשיד רשאים אנו ואיו

ת מ תי ח ח הלקו

האחריות את הבנק מסיר שבו הפעי!? נוסח
בלתי־סביר

 אי- ויש מפקח-על-הבנקים, בישראל יש
ולמ — מישרד-האוצר ויש גוד־הבנקים,

ה — בולם בידיעת אולי או בולם, רות
בהם. המפקיד את חולבים בנקים

 בחשבון בבנק, מפקיד אתה : דוגמה
 לעולם הבנק יום. באותו לפרעון צ׳ק שלך,

 שהוא ביום־ההפקדה, חשבונך יזבח לא
 אותך יזכו בדרך־כלל הצ׳ק. פרעון יום

יוצאים- ובמיקרים ימים, שלושה כעבור

 אתה :התוצאה יומיים. בעבור מן־הבלל
 הכסף. על ריבית ימי שלושה מפסיד
 באותו עוד הכסף את מקבל עצמו הבנק

 לבל או בבוקר, היא ההפקדה אם יום
 הכסף עם עובד הוא למחרתו. המאוחר

 ריבית. לך לשלם מבלי יום־יומיים, שלך
 ברשימות נרשמים אינם אלה, כספים

מאפ הזה הפאטנט הבנקים. של הנזילות
הצ׳- בל עם לעבוד למעשה, לבנקים, שר

ב יומיים משך אצלם המופקדים קים
חינם.

המו צ׳ק, לשלם צריך אתה אם אבל
 אותך מחייבים לפרעון, לחשבונך עבר
בע ולא לפרעון, הצ׳ק הפקדת ביום בבר
ימים. שלושה בור

 לשם בבנק צ׳ק מפקיד אתה מדוע אגב,
 האם !בטוח יותר שתהיה כדי ז גבייה

ה הקטנות האותיות את לקרוא טרחת

 צ׳קים הפקדת טופס בל של מודפסות
 שם כתוב אותן• שתקרא כדאי ן לגבייה

 צ׳קים בעד אחראים איננו ״כן :במפורש
 בבל להיעשות שיוכל במישלוח, שיאבדו

 ה- את לאבד רשאי הבנק היינו, דרך."
!לדבר אחראי ואינו שלך, צ׳ק

 אישור את זח מגביל סעיף קיבל האם
 לחוזים או עיסקיים להגבלים המועצה
חוקי. אינו כן, אם שלא. נדמה ז אחידים
ב הלוואה שלקחת נניח :ועוד זאת

 תשלומים 20ב־ להחזירה צריך ואתה בנק,
בנ שנה כי יודע אתה האם חודשיים.

ה אצל ז רגילה שנה מכל שונה קאית
 בריבית, אותך לחייב צורך כשיש בנקים,

שב בעוד ימים, 31 בני חם החודשים בל
 וחודש יום, 30 בני חודשים 4 יש שנה
 הבנק, מוסיף בך ימים. 29 או 28 בן אחד

 ימים 7 עוד שלך, הריבית חישובי לצורך
 על אחוז חצי של תוספת שהם לשנה,

ימים. 365
 הכספות פריצת בגלל לאחרונה, רק

 אין כי התברר ברמת-גן, ברקליס״ ב״בנק
ב הכספות. לשמירת גם אחראי הבנק
 את יבדוק בלתי-תלוי שגורם רצוי : קצרה

לציבור. הבנקים שנותנים השירותים טיב
13


