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הטלוויזיה מכשירי על לורנץ״

 ״הילסון״ גם
 מהרים

ישראל את
משרלוטס- ספיגלמן ק. מ. הקורא

 בריש- הצהיר בע״מ, כינורי״ ״חגרת לישראל׳ לורנץ״ ״שאוג טלוויזיות יבואן
 בגרמניה. וחלקן באוסטריה חלקן בספרד, מיוצר חלקן בי הטלוויזיות של יונות״הייבוא

 היא הי החברה הצהירה השנה, באוגוסט שאושרה מכשירים, מאות לייבא בבקשה
בספרד. גם מיוצרים הן אולם ואוסטריה, מגרמניה המכשירים בל את מייבאת

 המיוצרות טלוויזיות רק מייבאת החברה כי אמר ״כינורי״, מנהל פיללר, הנרי
 לחברה, יהיה שניתן בדי אחרות, בארצות ייצור על מצהירים ברשיון בגרמניה.
 בפועל אבל ומאוסטריה מספרד אותם לייבא בגרמניה, במכשירים מחסור של במיקרה
 בספרד, מיפעל כל ל״שאוב־לורנץ״ אין כי אמר פידלר בגרמניה. המכשירים מיוצרים

 ייבאה שנים, שלוש לפני אחת, פעם רק כי אמר, עוד שם. לייצרם יבולה אינה ולכן
 למישרד״התעשיה שנמסרו העובדות בפורטוגל• שייוצרו מכשירי״טלוויזיה החברה

 ואין החברה, של קודמות בבקשות גם לדבריו, מופיעות, אוגוסט, של הרשיון לצורך
בספרד. או באוסטריה המיוצרים מכשירים מייבאת אבן שהחברה לומר כדי בהן

חיה לא
זיוף•

 זה למדור זגמן יהודה ששלח הקבלה
 נשאה לא ואשר ),2241 הזה״ (״העולם

 שהסביר, כפי על־ידו, נשלחה תאריך,
 קטע כי לעובדה ליבו ששם בלי בתום־לב,

 צולם לא התאריך את הנושא הקבלה
 שקיבל קבלה תצלום שלח זגמן בהעתק.

 שכר- על שטראוס ישראל מרואה״החשבון
לשטראוס. ששולם טירחה

בתי הקבלה תוייקה זגמן של במשרדו
 על- ,לצלמה הורה וכאשר החשבונות, קי

 כפי צולמה היא זה, למדור לשלחה מנת
ה חלקה כאשר לתיק, מחוברת שהיתה
 כך בתיק. מקום מחוסר מקופל, תחתון

ה את הנושא התחתון, החלק בי יצא
מה חלק רק ונשלח צולם, לא תאריך,
 כאילו להסיק היה ניתן שממנו קבלה,
 — תאריך ללא קבלות שטראוס הוציא

עבירה. המהווה דבר
 במיש־ התיוק שיגרת כי הראה זגמן

 הקבלות וגם שהביאה, למה הביאה רדו
 ולא דומה, באופן מתוייקות האחרות

 או מיוחד לטיפול כוונה בל לו היתה
 מבאן שטראוס. של בקבלה יוצא-דופן

 או לזייף כוונה בל לזגמן היתה שלא
 התיוק ושיטת מצג-שווא, על-ידי להטעות
 בהצגה לכאורה, האשמה, היא במישרדו
העובדות. של המטעה

כ׳ מציעי□
יזאל־על״

תעזוב
יאט״א את

 על״ ״אל על כי סבורים, תעופה חוגי
 מהגבלות ולהשתחרר ׳אט״א את לעזוב

 מועיל היה האירגון הבינלאומי. האירגון
 מחירי- שמירת על החברות הקפידו באשר

 טיסות- באשר עתה, בטיסות. מינימום
הסדי החברות מחירי את חיסלו השכר

 האירגון באירגון. תועלת עוד אין רות,
 הטבות, לנוסעים להציע על" מ״אל מונע

 במטוסיה, לטוס אותם לפתות העשויות
 איירליין״ כ״סינגפור חברות שנוהגות בפי
פסיפיק״. ״קאטאיי או

 להציע על״ ל״אל תאפשר יאט״א עזיבת
 אלכוהול, של חופשית שתייה לנוסעיה
 הנראות מתנות חלוקת ובן חינם סרטים
הנוסעים• בעיני יקרות

 איגוד נלחם נו
 ■צוני־האוננה

תשלום בסובנ׳
 שהוקם בישראל, האופנה יצרני איגוד
 יצרנים. 70מ״ יותר מאגד השנה, בתחילת
שחו רשימות שלוש כה עד הפיץ האיגוד

 בהתחייבויות עמדו שלא קניינים, של רות
 אלה ברשימות שמופיע מי תשלומיהם.

 הפצת האיגוד. מחברי סחורה מקבל אינו
ב דראסטי לצימצום הביאה הרשימות

ולהפסקת החוזרות, ההמחאות כמות

$ אופנה $ $ 
בישראל

 שהיו פליליים, אלמנטים של פעילותם
 מבלי ונעלמים סחורה עונה בל רוכשים

עבורה. לשלם
 גיצל, (יקטיר האיגוד, יושב-ראש

 הקמת שעד מסרו מזרחי, נטים ודוברו,
 בעייתם הסרבניים הלקוחות היו האיגוד

להתמו וגרמו היצרנים, של העיקרית
 התחלת עם רבים• עסקים של טטותם

אלמנ שקיימים התברר, הרשימות ריכוז
 קבועים באזורים הפועלים קבועים טים

 פעלו אלה אלמנטים נשרפים. שהם עד
 ו- בדיזנגוף רומנו, בית באיזור בעיקר
שלום״. ״בל-בו באיזור

 ארבע חוזרת שלו שהמחאה מי בל
 כמה אם לרשימת־אזהרה. מוכנס פעמים

 משלם, אינו בי מדווחים איגוד חברי
 הרשימה לרשימה״השחורה. מוכנס הוא

 עונה ומדי העונה, סוף עד בתוקף נשארת
 או למוטב חזרו הסרבנים אם בודקים

 בזה במיקרה בסורם. ממשיכים שהם
 השחורה ברשימה שמט את משאירים
החדשה.

 המכתב את לי שלח בווירג׳יניה אשר ביל
: הבא

יש כי הידיעה את בעיתונבם ראיתי
״שרתון״. מלונות ממפת הוצאה ראל
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״הילטון״ מדריד תוכן
ישראל בלי•

 אני היחידה. אינה ״שרתון״ רשת אולם
 לאנשי״ ״הילטון״ רשת מדריך את מצרף

 ישראל כי לראות אתה ויכול העסקים,
בו. גם חסרה

קומיסיו!׳□ החזר
את מערער

הביטוח משק
 חברות״הביטוח בין הגוברת התחרות

 הביאה גדולים, ביטוחי-תעשיה השגת על
 להורדת חברות״ביטוח במה של להיענות

להפ להן גורם שהדבר למרות תעריפים,
 הגיעו חברות שבמה אחרי ניכרים. סדים

 הן אפשרי, למינימום התעריפים בהורדת
 חזרה לשולחן מתחת לשלם עתה מובנות

 מהפרמיה, אחוזים כעשרה למבטחים
 מציעים סוכנים כמה בביטוח. לזכות כדי

 כתנאי לחברות״הביטוח, כאלה הצעות
 חברות ויש אליהן, הביטוח להעברת

 הפסד להן הגורמת להצעה, הנעתרות
••*$״ ודאי.

..אויסליה״!לכב׳וה
אשוא■ גוטיס׳ נעלי על
 בחברת כרטיס״טיסה לרכוש שרוצה מי

 יגלה בכרטיס־אשראי, ולשלם ״אליטליה״,
 מסלול מחצית את לפחות לטוס עליו כי

 מסרבת היא אחרת זו בחברה הכרטיס
בברטיסי־אשראי. למכור

 זו, עובדה לפרסם נוהגת אינה החברה
כרטי ברומא לרכוש המנסים והנוסעים,

 מרה עובדה מגלים לטיסות-המשך, סים
 למשוך ניתן שבו בנק בנמל אין כאשר זו

במזומן. ל״אליטליה״ לשלם בדי בסף

,.הוואנה" סיגר• מחיר הוכפל
,1979 לשנת הוואנה טבק יבול את לחלוטין במעט השמיד בקובה אסון־טבע

 הסיגרים. מחירי הוכפלו מכך בתוצאה הוואנה. תוצרת בסיגרים חמור למחסור וגרם
 (בקופסה דולר 90 בז׳נבה דוידוף אצל עתה עולה 3 מס׳ קריסטו״ ״ממטה קופסה

סיגרים). 25
 הופמן״ ״קרל (במו הידועים הסיגרים את למצוא והקושי המחירים הכפלת

 גבוהים מחירים להציע הסיגרים מעשני את דחפו השונים) לסוגיו כריסטו״ ו״מונטה
בחנויות. הרשמי מהמחיר

מסעדות נמכרו
,לדראגסמזרי
ו״מוךז׳אורדך

 דיזנגוף ברחוב ״דראגסטור״ מיסעדת
 ״נוימן לחברת נמכרה ארלוזורוב פינת

 יואל איש-העסקים של מזון״ שרותי
 לירות. מיליון 1.5 של בסכום נוימן

הכי מיום החל המקום את יפעיל נוימן
 נמכרה תכולתה על המיסעדה פורים.
 ״סיטי בעל ארביב, אברהם על-ידי
ה של היחידי הבעל היה ארביב פאב״.
שאו רפי על־ידי בשעתו שהוקם מקום,

 בן- ישראל ועורך-דין לרנר דני לי,
 בלוש- בתיווך עתה עוסק לרנר ציון.

 לניירות״ ייעוץ בעסקי ובן־ציון אנג׳לס
בניו״יורק. ערך

ב מיסעדות, שתי כיום מפעיל נוימן
 ובדיזנ• באלנבי לצרכן״ ״המשביר חנויות

 ונוימן לקבלן, שייך המיבנה סנטר• גוף
 מתכוון נוימן שבירות. הסבם על חתם

ה טיב ועל המקום אווירת על לשמור
מאכלים.

 בסכום נמכרה ז׳ארדן״ ״מון מיסעדת
 דייל למישפחת לירות מיליון 20 של

 המקום קימלמן. עמי לשעבר על" ״אל
 בן״יהודה, ברחוב בדמי־מפתח חזקה בולל
ל נחשבת ז׳ארדן״ ״מון ארלוזורוב. ליד

 בתל-אביב. הרומניות שבמיסעדות טובה
 הרומני השגריר השאר, בין בה, סועדים
העבודה. מפלגת וראשי בישראל

 וסלטים חומוס של נוספת מיסעדה
 על- ״פאר״ קולנוע מול בקרוב תיפתח

ק, גאזי ידי ק  בפינה מקום שרכש ח
 שנים מזה מפעיל חקק הקולנוע. שמול

 יתמחה לדבריו גהה. בכביש סטיקיה
ויק ובסלטים בחומוסים החדש המקום

במיוחד. נמוכים מחירים על פיד

ניכר שיפור
ב״בנק־לאומי

בריטניה
 בשנת הראה בבריטניה לאומי״ ״בנק

 לירות אלף 340 של נקיים רווחים 1979
 .1978 בשנת אלף 262.3 לעומת אנגליות,

 לי״ש, מיליון 180.5ל- גדל המאזן היקף
 הגידול •1978 בשנת מיליון 157 לעומת

בהיקף היה ,40/״״כ־ ביותר, המרשים

מעוז סכנו עם קדישאי(משמאל)
מיליון 180

 ל- 1979 בשנת שהגיע בבנק, הפיקדונות
 מיליון 140 לעומת ל״יש, מיליון 161.3
קודמת. בשנה

 קדי- ד״ר הבנק, של הכללי המנהל
 לנהל שנים שלוש לפני שנקרא שאי,

 עובר רווחי, לא ממצב ולחלצו הבנק את
 לאומי״ ״בנק נשיא לתפקיד השנה בסוף
 אליעזר תחת המערבי, הכדור בחצי

הפורש. לרנר




