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המס תיק ונמצא נעלם
לוי ציון של

ז מישדחת  בישראל: אי
 בלבנון ההנצצווו

 על מקשות ותתתנחוסח
לישראל הסיוע אישורי

 מס־ בעבירות חשדות על תיק״חקירה
 בעל ליי/ ציון המיסעדן של ערך־מוסף

 בחברת בפיר ושותף ״ציון״ מיסעדת
מ מיסתוריות בנסיבות נעלם ״סבן-אפ״,

הוח־ התיק בתל״אביב. מס־קניה משרדי

פגעי
בטיחות

במכוניות
 בארצות־הברית הפדרליות הרשויות

 דגמי של נוספת שורה לתיקונים החזירו
הרא ברבע באמריקה שנמכרו מכוניות,

השנה. של שון
 התגלו ״פורד״ תוצרת קלות במשאיות

 מחוליה כתוצאה במערכת־ההגה, פגמים
 ולגרום בלחץ להינתק העלולה חלשה,

לתאונה.
 בתיבת- פגמים — מוסטנג״ ״פורד

השלי לאובדן לגרום העלולים ההילוכים,
במכונית. הנהג של טה

השאי מערכת — 3201 דגם ב.מ;וו.״״
ויכו לקויה, במיכל־הדלק החשמלית בה
 דלק, של לא״יציבה לזרימה לגרום לה

מהא כתוצאה לתאונה, לגרום העלולה
המנוע. טת

 מע- — ספיידר״ ספורט 124 ״פיאט
 האחורית במערכת-הבלמים רכת־פלסטיק

לב מים לחדירת לגרום ויכולה לקוייה,
הבלמים. לשבירת לגרום העלולה למים,

 פגמים — הדגמים מרבית ״וולוו״,
 לביזבוז־ לגרום היכולים במיכל-חדלק,

 חמים, באזורים מהירה ולהתאיידות דלק
במיכל-הדלק. מסדקים כתוצאה

השש׳בש אלוף

 וצורפה שבועות, כמה אחרי בדואר זר
בדי אנונימית. התנצלות בקשת אליו

 מקוריים מיסמכים כמה כי העלתה קה
התיק. מן נעלמו

 מס־ אנשי גילו שבועות כמה לפני
 כי בתל־אביב אחד־העם ברחוב הקניה

פשיטת־קו־ אחרי מימצאים תיק נעלם

לוי מיסעדן
הסבר נזיכתב

 מיסעדת על מס־ערך״מוסף של מנדו
 חמורה פשיעה לחקירת היחידה ״ציון״.

 תת-ניצב של בראשותו ישראל, במישטרת
ן ב ו ז , ס י ק ס ב קו נ י  עובדי את חקרה מ

 הגיע מכן לאחר ימים כמה מס״הקניה.
 התנצלות בקשת בצירוף התיק, בדואר

 נגד וההחשדות ההטרדה על אנונימית
העובדים.

 ודליון 20 הבסיו
גסותו בחרטה

 עזרא בשש-בש, כאלוף שהוכתר מי
ה, נ סו  אלף 280 לאחרונה הפסיד טי

יש לירות מיליון 20( אנגליות לירות
 במועדוני״ההי- רולטה במישחקי ראליות)

 ו״קלארמונט״. ״קארזון״ בלונדון מורים
ונש ארצה, טיסונה הגיע ההפסד אחרי

 בתי- לבין בינו הסכם שהושג עד כאן אר
 של דחייה לו ניתנה שלפיו ההימורים,

 להמשיך לו והותר החוב, לפירעון שנה
הבאה. בשנה אלה במקומות לשחק

במקו בשש־בש לשחק נוהג טיסונה
כשח נחשב הוא זה במישחק אלה. מות

 מרמת רחוק הוא כי אם מעולה, קן
 עליו העולים האמריקאיים, השחקנים

הנע האליפויות בכל והזוכים בהרבה,
 ובלאס- במונטה־קרלו שנה בכל רכות
 מתירים בלונדון בתי־ההימורים וגאס.

 גם ישחק כי בתנאי שש־בש, לשחק לו
חזק. אינו שבהם אחרים מישחקים

טיסונה מהמר
נוסף סיכוי

אמ (גוף אי״ד של מישלחת״חקר ראש
 למדינות מענקים הנותן פדרלי, ריקאי

ט, ג׳ון נזקקות),  השגרירות ונציגי בנ
 בשיחות הבהירו בישראל, האמריקאית

 כי הכנסת, של ועדת־הכספים חברי עם
 וההתנחלויות בלבנון ההפצצות המשך
לב תמיכה בהשגת המימשל על מקשה
ישראל. של הכספיות קשות

 יושב״ עם לחוד נפגשו האמריקאים
ה ח״כ ועדת־הכספים, ראש מ  לו- שר

 בוועדה, המערך סיעת ראש ועם רנץ,
אי. עדי ח״כ ר מו אמו עם בשיחה א
יש אם לדעת האמריקאים ביקשו ראי
 החל הסכומים את להחזיר תוכל ראל

 כבר המשק קשיי לאור ,1981 בשנת
 המשק מצב כי הבהיר, אמוראי היום.

המע בידי יהיה השילטון שכן ישתפר,
 נוחה תהיה באמריקה דעת״הקהל גם רך.

 ביגלל אמוראי, הבהיר לישראל, יותר
לממ יותר קל ויהיה המדיניות, שינויי

 לסיוע תמיכה להשיג האמריקאית שלה
ב הדגישו האמריקאים לישראל. מוגבר
 ממשלת- מעשי כי פעמים כמה שיחה

הא בדעת־הקהל נוגדנים יוצרים ישראל
 הממשלה לרצון ומפריעים מריקאית,

בסיוע. להמשיך

 ..גאוראן•:
 !1וחגב יש
לאנגדה היבוא את

 במדיניות- ממשיכה שישראל בעוד
 ומבזבזת לכל, והפיתוח הייבוא־החופשי

 מוצרי־מות- על שלה המטבע יתרת את
 ),1979 בשנת יבוא דולר מיליון 200( רות
 ״גאר- בבריטניה הליברלי הביטאון קרא

 כדי הייבוא, להגבלת לחקיקה דיאן״
 אובדן מפני הבריטי המשק על לגונן

מח כי קבע ״גארדיאן״ יתרות־מטבע.
 במאזן- בגירעון הסתיימה 1979 צית

 לי״ש. מיליארד 1.9 בסך התשלומים
 והיא משהו, לעשות תצטרך הממשלה

לאב שיובילו דפלציוניים, צעדים שוקלת
ולמיתון. טלה

 באר- הצפוי השפל כי מסביר המאמר
גדו כמויות להפניית יגרום צות־הברית

 הבריטי, לשוק סחורות של יותג לות
הג ימנע הלירה־שטרלינג שחיזוק בעוד
 את להגביל היא ההצעה הייצוא. ברת

הק באמצעות הנוכחית, ברמה הייבוא
 הייבוא של ברמה יבוא לשם מטבע צאת
 לבחור לייבואן האפשרות ומתן עתה,

לו. שאושר בסכום שייבא הסחורה את

ינהל מלון..באזל־
את..סמזאל״

קבו בתל-אביב, ״באזל׳־־ מלון בעלי
ר הקבלן צת אי  על חתמה שפיגל/ מ

 ״סמואל״ מלון את תנהל שלפיו חוזה
 בת-שבע״ ״טירת מלון את וכן בתל-אביב,
 מלונות את כבר מנהל ״באזל״ בירושלים.

 יהפוך ועתה בתל־אביב, ו״טל" ״סיטי״
המלו חטיבת מנהל גדולה. לרשת״ניהול

י הוא ב״באזל״ נות ל ס ר. ל ל ד א
למש במחציתו שייך ״סמואל״ מלון

מן הגרמני קיע ר ד  מלון מחצית (בעל מנ
 ל- ומחציתו באילת) האדום״ ״הסלע
התחיי המלון בעלי ב״׳. לישראל ״חברה

 בשיפוצים לירות מיליון 10 להשקיע בו
לתע שייך בת־שבע״ ״טירת מלון בו.

דכי שיין ם, מר י חי -  בעל שהוא בן
המח בשדרות. ״פרומין״ מיפעל מחצית

נחשב זה מלון ״כור״. בידי השניה צית

יתד משיכות
דבית ללא

ל בדי ו לע יל ב
 בעובדי פעם מדי עוסקים הכל בעוד

ה עבור משלמים שאינם חברת-החשמל,
 כי עתה התברר צורכים, שהם חשמל

 משי- לגבי לאומי״ ב״בנק יש דומה נוהג
עובדיו. של כות״היתר

 בהנהלה כוח־האדם אגף של בחוזר
הנ כי נאמר הסניפים, לכל המרכזית

 זה בשלב לדחות החליטה הבנק הלת
 בחשבונות הרבעונית הריבית חיוב את

ה יולי-ספטמבר. לתקופה עובדי־הבנק
 מצד טוב רצון של כמחווה באה דחייה

הבנק. הנהלת יושב״ראש

וב׳מל הליברליזציה
יאות1הש - הסובסידיות

המדידות את שהרסו
 מראשי ואחד ועדת״הכנסת, יושב-ראש

ק ח״כ הליברלית, המיפלגה ח צ בר י
 את שחרצו השגיאות שתי כי סבור מן/
 הן הליכוד של הכלכלית המדיניות גורל

ובי במטבע הליברליזציה על ההחלטה
 לולא למיצרכי־יסוד. הסובסידיות טול
 המדינה משק היה אלה, שגיאות שתי

 ללא המערך, בימי כמו להתנהל ממשיך
מייוחדות. בעיות

לבי קרא הליכוד מצע כי טוען ברמן
הדרג- בצורה המטבע על הפיקוח טול

כרמן ח״כ
1 שומע מי

ממדי וכחלק שנים, מיספר. תוך תית,
 הדרגתי לפיחות קרא כן כוללת. ניות

 לשנה, 5* של בשיעור הלירה שער של
 האוצר ראשי הייצוא. את לעודד כדי

 וביטול ,50* של מיידי פיחות על הורו
הח המטבע. על הפיקוח של מוחלט

האינ לסיחרור לדעתו, גרמו, אלה לטות
פלציוני.

 ביטול היא נוספת חמורה החלטה
 מקום היה לדעתו אחת. בבת הסובסידיות

 לגרום מבלי שנים, חמש־שש תוך לבטלן
 כל הביא לא הביטול במשק. לזעזועים
 להתייקרויות, מייד גרם שכן חיסכון,
 בסכומים הממשלה הוצאות את שהגדילו

 בשעתו, ניסה, כי טען ברמן דומים.
 את לבטל שלא האוצר ראשי את לשכנע

 שיקשיב מי היה לא אולם הסובסידיות,
לדבריו.

הח היהדות על ומקובל למהדרין כשר
רדית.

 מיג־ אל רבות תלונות הגיעו באחרונה
ובע בו, רמת״השירותים על הל״התיירות

 למצב להביאו כדי לשפצו התחייבו ליו
הדעת. את מניח

■




