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 מאז כי הכלליים, כציונים כוחו .אני
 משטר צומצם לממשלה נכנסו שהם

 חוק עוכר אינו שום והאזרח הפיקוח
 כלכליות כפעולות עוסק הוא כאשר

 פלילי פושע היית כעכר רגילות.
עוץ*.״ מעט או כיצה קנית כאשר

ת1א19ר סוכן
 מיכלץ יאיר
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 כי הכלליים, כציונים בוחר .אני

 משרדי של היעילה כעכודה נוכחתי
 משרד עומדים. הם כראשם הממשלה
הש לשוק קץ שם למשל, הבריאות,

לה כיום יכול חולה כל כתרופות. חור
זקוק.״ הוא לה תרופה כל שיג.כמעט

בוחרים

המשק
ה הכלכל

אה ו הנ ־ו ל ל פ
 הומוריססן של האחרונים חישוביו לפי
 ההוצאות מגיעות קישון (חד־גדיא) אפרים

 שלושה במשך בינונית מפלגה של הממוצעות
לי 82.346.839ל־ טרומבחירותיים חודשים

 רמקולים על — (מזה פרוסות 850ו־ רות
 לבחירות מומחים על < לירות מיליון 10

 על ) 8000 רעל על ! אלף 40 מחוץ־לארץ
 והתקנתם האזנה מכשירי ועל 2000 שמשית

אלף). 90
 עד מא׳ המפלגות, כי להניח יש כי אם
 זה, משוער מסכום פחות קצת מוציאות ת״ו,
 מסר משק ענפי כי למדי ברור זאת בכל

 הבחירות. מן מבוסלת לא הנאה ייהנו יימים
ורמקולים. אולמות בתי־דפום, בעלי : בעיקר
הב מן היחידים הנהנים יהיו לא אלה אך

 ו־ססד מיליון לשאר גם המתקרבות. חירות
ה מן חומרית הנאה צפוייה הישראלים אלף

 יהיו לא : השבוע שנתגלה כפי ליולי, סב
 כאלה העלאות כי אז, עד מחירים העלאות כל
 ״להביאו הבוחר, רוח את לדכא עלולות היו

הרצוי. הפתק עם לא לקלפי
 להעלות לא ההחלסה :הראשון הסימן

להסת באוטובוסים, הנסיעות מחירי את
ממשלתיות בהענקות־ביניים זה במקום פק

והמקשר. דן לאגד,

יצוא
ן חינני□ ו ב ל
 עמדה עוד השבוע כבש הישראלי המשק

 בני־ אסרוחים משלוח : היצוא בחזית אחת
 לא ואלג׳יריה. איטליה יוון, לקפריסין, יומם
לתי הלול של היחידה התרומה זאת היתד,

 יוחל חודשיים תוך המסחרי. המאזן קון
ביו העשיר ליבואן ביצים מיליון 30 ביצוא

 שקנתה המערבית, גרמניה : באפריקה תר
 ביצים מיליון 2500מ־ יותר שעברה בשנה

תושב. לכל ביצים כחמישים מארצות־חוץ,
ב עדיין להתחרות יכלו לא ישראל ביצי

המע גרמניה של העיקריים הביצים ספקי
 ביציהן את המוכרות ודניה, הולנד — רבית

 כי הביצה. פרוטה 75 של ממוצע במחיר
התו הוצאות עקב הזול, הביצה מחיר מלבד

 והמיות ההולנדיות לביצים הנמוכות, בלה
:הישראליות הביצים על יתרונות שני עוד
 עדיף חלמוניהן של הצהוב־כהה הצבע •

 החלמון צבע על הגרמנית הבית עקרת בעיני
הבהיר. הישראלי

ה מקליפות בהרבה עבות קליפותיהן •
 אחוז את בכך מורידות הישראליות, ביצים
המחיר. הוזלת מאפשרות במשלוחים, השבר

פריטים
ה דד ש וכ

 את לשווק בלדבנד חברת החלה השביע
 רבבות לחודש, מרגרינה טון 500( מוצריה
תמ של רבות וטונות תלמה מיונז צנצנות

חדי קירור במכוניות רק לא מרק) ציות
הוש שבנייתו חדיש, ממפעל גם אלא שות,
ה הסקנדינביות ישמכונותיו בחיפה למה

 ב־ מצטיינות מחלידה בלתי מפלדה עשויות
הן. אף חדישותן
 מנהל טלטש, שמעון גילה הזדמנות באותה
 : ביותר מעניין ייצור סוד הצעיר, בלו־בנד

 לאקלים בנד י ו בל מרגרינת את להתאים כדי
 מן יותר רכה בחורף היא מיוצרת הישראלי,

הרגיל. מן יותר קשה — בקיץ הרגיל,

ש ד ה ח רוו מ ו
 לא יינות המשחקת מזרחי כרמל חברת

 הוק מכרמל בחיץ־לארץ, .גם אלא בארץ רק
 בתכסיס החודש נקטה ראשון, קונייאק עד

 המתארח תייר לכל : ומרודה חדש תעמולה
הירושל דוד המלך או התל־אביבי דן במלון

 :כרמל־מזרחי שי הבוקר ארוחת עם הוגש מי
טוקאי. יין בקבוקון

חני וד מוונ-ן
 בית יצוא בין ביותר המעניין היצוא פרים

 לחצי (המתקרב תיא לתמרוקים החרושת
ממו כדים אלף 120 1 לשנה) לירות מיליון

 תפוזים בבושם המבושמים ירדן מי לאים
 שהוצאו לאחר פרחים כאגרטלי והמשמשים

מימיהם.
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