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 אחוזים כעשרה עוד בידיהם השאירו כונסי־הנכסים
 חסר־ הוא שהתקבל הגבוה הסכום החברה. ממניות
 מישפחת נכסי מעריכי על־ידי גיצפה ולא תקדים,

ויליאמס.
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 קונצרן מייסד וסקביץ, אלכסנדר יורשי
 שנה 40 כמשך ומנהלו ״רוכל,״ הסיגריות

 נגד כמאכל. השבוע פותחים לפטירתו, עד
החכרה. הנהלת

ס כ ת ט צינו הק
ש ■עוצב ד ח מ

 עתה עוסקים קצינת־ח״ן־ראשית כלישכת
 קורס סיום לטיבסי חדש נוהל כהכנת

כשנה. אחדות פעמים הנערכים הקצינות,
 שבועות, שלושה לפני שנערך קורסי־קצינות, סיום טכס
 קצינת־ח״ן־ את שהביא דבר וחסר־חגיגיות, דל היה

 הכנת על להודות רז, דליה אלופת־מישנה ראשית,
יותר. ומרשים חגיגי טכס לעיצוב נוהל

ת רו חי ב ה
ל רי פ א י*77 ב

 ״הכנק מנהל על־־ידי שעוכדה הצעה,
 לראש■ והוגשה קלדרון דויד לחקלאות״
 הכחירות, הקדמת כדכר הממשלה,

 חכר■ ואת רכין יצחק את עתה מעסיקה
עוזריו.

 מפא״י של הגוש תנאי בין היתד. הבחירות הקדמת
 דחה לא החששות ולמרות רבץ, עם מחודשת להידברות

 יש קלדרון בהצעת הסף. על ראש־הממשלה אותה
 את להקדים הצעה אופרטיביות: תוכניות שתי

 הבאה, השנה באפריל ולערכן בחצי־שנה, הבחירות
 הבחירות את להקדים — יותר קיצונית והצעה

 הבאה. השנה בתחילת כבר ולקיימן חודשים בתישעה
 הקדמת בדבר רעיון כל רבין דחה עתה שעד למרות

 להצעה לפחות להיענות, ייאלץ כי ייתכן הבחירות,
המתונה.
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 שבאה אלוני, שולמית של הצעת־החוק
 שרים לפטר ראש־הממשלה את להסמיך

 כעיני חן למצוא נועדה לו, בלתי־־רצויים
 חזרה דרכה את ולסלול רכין יצחק

העבודה. למיפלגת
 ידין, ייגאל של הופעתו עם כי סבורה, אלוני

 להיבחר סיכוי לה אין קולותיה, שארית את שיגזול
 אינו שידין מאחר עצמאית. רשימה בראש מחדש
 אלא ברירה לה אין אותה, לקלוט חשק שום מגלה

ריאלי. מקום שם לה יובטח אם לעבודה, להצטרף

ה ערב■ הון  קנ
ויליאמס ג־כס■

 ״לונרו״, הבריטית חברת־־ההשקעות
 מכונס■ קנתה ערכי, הון על־ידי הנשלטת
 ארץ־ישראל ״בנק של הבריטי הנכסים

 מישפחת מניות מרבית את בריטניה״
 סיטי ״לונדון הנכסים כהכרת ויליאמם

 מיליון 5.7 של כסכום וסטקליף״, אנד
שטרלינג. לירות

 טוענים נחום, ואחיה זינגל־וסקביץ אילנה היורשים,
 מונעת ממניותמזהצבעה, 20ס/ס בעלי היותם למרות כי

 החברה. על מידע כל ההנהלה מהם
 היורשים יתבעו השבוע, החברה, של הכללית באסיפה

 בית־ שופטת החברה. בהנהלת מטעמם מפקח מינוי
 צו הוציאה אבנור, חנה בתל־אביב, המישפט־המחוזי

 למנות, ליורשים לאפשר דובק הנהלת את המחייב
 שלא או שירצו, מי את הכללית, באסיפה כנציגיהם

 אחרי הוצא הצו כלל. הכללית האסיפה את לקיים
 דובק והנהלת כנציגיהם, עיתונאים מינו שהיורשים

לאשרם. סירבה
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 ורטמן, משה ח״כ הקואליציה, הנהלת יושב־ראש
 שני, במקום חיפה לעיריית לבחירות לרוץ מתכוון

 מתוך אך צייזל, ירוחם הנוכחי ראש־העיר אחרי
 כראש־העירייה. לכהן כוונה

 לעירייה, בבחירות המערך יצליח שאם מקווה ורטמן
 את יירש וורטמן רפואיים, מטעמים צייזל יתפטר
 חשבון על הכישלון ייזקף לא המערך, ייכשל אם מקומו.
 עומדים בינתיים צייזל. של על־חשבונו ולא ורטמן

 על להתחרות מיפלגת־העבודה מאנשי כמה עוד
 מועצת־ מזכיר ביניהם העירייה, לראשות המועמדות

 הכנסת, וסגן־יושב־ראש מולק, אליעזר פועלי־חיפה,
שחל. משה

פרץ ■הושע
ד ט.פ. נזזביר שדו א

 עוכדי־התיפעול ועד יושב־ראש שהיה מי
 לרוץ מתכוון פרץ, יהושע אשדוד, כנמל

 מועצת מזכיר לתפקיד הקרובות ככחירות
אשדוד. פועלי

 בתפקיד לזכות סיכוייו פרץ׳ של מקורביו לדעת
 של המלאה תמיכתה לו הובטחה ולדיבריהם רבים, הם

 כך כי טוענים פרץ של מתנגדיו מיפלגת־העבודה.
 לאשדוד יביא פרץ וכי האחורית, בדרך לנמל יחזור

שלה. מועצת־הפועלים כמזכיר נזקים, רק

ר אינו זנבו־ ב ד מ
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ר שורר ב ייאל־על* דו
 ״אל־על״ דוכר לתפקיד הוודאי המועמד

 ותיק, ״אל־על״ איש שורר, אפריים הוא
 צה״ל, דוכר כלישכת שנים כמה שעבד

(מיל.). אלוף־מישנה דרגת כעל והוא
אחרות. הצעות כמה על הועדפה שורר של מועמדותו

ד ־ ויסמונסק■ י ק פ ת ל
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 גיבעת־שמואל, המקומית המועצה ראש
 שהיה מי ויסמונסקי, (״יענקל׳ה״) יעקוב
 מיפלגת־ ככית כפרשת־השוחד מעורב

 של תל־־אביכ מחוז כמרכז יוצע העבודה,
 מיפלגת־העבודה. של לשילוב״ ״חוג

 יוכל לא ויסמונסקי כי קבע, זו מיפלגה של בית־הדין
 המיפלגה, במרכז שנים חמש משך מועסק להיות

 אינה זו קביעה אולם השוחד. פרשת בעיקבות
 ידידים הם ראשיו אשר לשילוב, החוג את מחייבת
ויסמונסקי. של אישיים

ר אילץ אלון רי שג
ר בו מ ש ל מיגר

 ישראל משגרידי אחד אילץ שר־החוץ
 המיגדש את למכור בדדום־אמריקה

 כמדינה רכש, הישראלי שהדיפלומט
משרת. הוא שכה

 מיגרש• כהזדמנות, קנה, השגריר
 למישרד־חחוץ ודיווח רבי־עדך, בנייה

 במיש* בכירים פקידים הרכישה. על
 גילד שעם אלץ את הזהירו רד־־החוץ
 תגובות לעורר הדבר עלול העיסקה,

 אחרי מדינה. כאותה אנטי־שמיות
 למכור השגריר מיהר אלץ התערבות

 לא ששמו לו והובטח המיגרש, את
 במילוי יפגע לא והדבר ברבים יתגלה

תפקידו.
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 בן■ נמל־התעופה מישטרת מפקד
 יגל, רומן ניצב־מישנה בלוד, גוריון
 האזרחיים הגופים מנהלי מכל ביקש

 לעובדיהם להורות כנמל-התעופה
 ״אדון או יגל״ ״מר בתואר אליו לפנות
 כשם• או הפרטי בשמו ולא יגל״,

 תואר. ללא מישפחתו
 מישטרת מפקד תפקיד כי סבור, יגל

 כבוד מחייב בינלאומי נמל־תעופה
 הבאים האזרהים, על וכי לנושאו,

 ולדרגה למדים כבוד לתת במגע, עימו
שלו.

 המפקח־על־ עם רב ישראל״ ״בנק נגיד
 עימו ניתק ולמעשה מסר, עודד הבנקים,

 הביאו אלה מעורערים יחסים מגע. כל
 מצד הבנקים על כפיקוח מוחלט לזילזול
 מעולם כי הטוענת הבנקאות, מערכת

 טוב. כה לה היה לא
 מפקח־ של חחיוני לתפקיד מסר את הביא זנבר

 על בפיקוח נכשל חת שמאיר אחרי על־הבנקים,
 הפלמ״ח, מוותיקי מסר, בריטניה.—ארץ־ישראל בנק

 במינוי כי קיווה וזנבר אלון, יגאל על־ידי הומלץ
בממשלה. אלון של התמיכה את לעצמו יקנה זה

ש מי ״ר
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 (״ביני״) בנימין האלוף חיל־הים, מפקד
 אשר הקצין שם את יודע אינו תלם,
החיל. מפקד בתפקיד אותו יירש
 רות תלם, של ובתו רעייתו סיפרו למעריב בראיון
 יהיה מי יודע אינו המישפחה אבי כי ורוני,

חיל־הים. של הבא המפקד

ת 1־13 ח צ תו  שמו ד
קו של רג מר מן תו

 על־ידי תוקם גדולה ציבורית קרן
 של שמו להנצחת התארגן אשר הציבורי הוועד

 זו תהיה מהתקף־לב. שנתיים לפני שנפטר האמרגן,
 כספיים פרסים שתעניק בארץ הראשונה הקרן

 בתחום השיגיהם על לאמנים, גבוהים בסכומים
הבידור.

 ובידור אמנות מופעי מהכנסות תמומן הקרן
בהתנדבות. שיאורגנו גדולים

■ עורך - בידן בלבל
 של הכלכלי כעורך התמנה כידן אהרון

 נתמלא זה תפקיד אחרונות״. ״ידיעות
שביט. יוסף על־ידי זמני באורח כה עד

 בנק כדובר אחדים חודשים משך שימש כידן
 אשכול. לוי של מעוזריו אחד היה ובעבר טפחות,

 לעורך־ המישרה הוצעה לתפקיד, כידן שמונה לפני
 אך הליברלית, המיפלגה מצעירי לין, אוריאל הדין

לו. שהוצעו תנאי־השכר בגלל לקבלה הסכים לא לין


