
 זלמן עורן־־הדץ באמצעות ווינברגר ערך
וגליק. לבל של שותפם גורביץ׳, אורי

 של מחדש מעצרו חוב. ל״י אלף 80
 לגלידה בית־החרושת בעל לשעבר זזינברגר,
 חדשה. בפרשה באמת קשור היה ,פלורידה

יש משטרת כי לו הסבירו המשטרה חוקרי
 תביעותיה כל על לוזתר מוכנה תהיה ראל
ש ל״י אלף שמונים של חוב כולל נגדר

 אם ההכנסה, מם במשרדי לחובתו. הצטבר
ה השוק לסודות להכניסם ווינברגר יסכים
בסוכר. שחור

 ודינברגר ידע לגלידה בית־חרושת כבעל
 הועמד בעצמו הוא השחור. השוק על הרבה

 טון 70 הברחת באשמת לדין מכבר לא
 הקצינים ל״י. 4000 של לקנס נידון סוכר,
 התווך מעמודי אחד הוא שווינברגר ידעו

 השוק אל הלבן הסוכר מבריחי כנופית של
מעו ייצר לא פלורידה בית־החרושת השחור.

 הסוכר לכמויות מתאימות גלידה כמויות לם
 בית־ בעל היה שווינברגר בזמן שקיבל,

החרושת.
 לדבר, הסכים הוא הרבה. חשב לא העצור

 תיק משפט. כל ללא הארץ עזיבת תמורת
 כשיצאו ליום. מיום והלך התעבה החקירה

 הראשונים המעצרים את לערוך השוטרים
 של מושבה מקום בחיינה, ודינברגר כבר היה

 עוד לחוץ־לארץ על־ידו שהוברחה משפחתו,
אחדים. חודשים לפני

 שערורית החלה כך ל"י. מליון רבע
 למראית־עין, ).1040 הדה (העולם הסוכר

 הקטנים. החנוונים מן במקרה המעצרים החלו
 בחומר המשטרה נעזרה דבר, של לאמיתו
 בתוכו הכיל זה חומר ודינברגר• לה שסיפק
 ספסרי של המלאה הרשימה את כנראה
הסוכר.

 אליהם המכס, פקידי החליטו שעבר בשבוע
 האוצר, שר הוראות לפי החקירה עברה
 כי הכריזו הם המלא. נצחונם את לחגוג
הונ יליד צעיר גוטמן, אלכסנדר את עצרו
 כחשוד שנים, כמה בארץ הנמצא גריה

הגדולה. בשערוריה העיקרי
והצ פיקטיבי בית־חרושת הקים ״גוטמן

 שנתיים. במשך סוכר טון 316 להעלים ליח
 של אחד קילוגראם אפילו ייצר לא הוא

 כי היה נראה המכס. דובר הודיע סחורה,״
נסגר. המוברח הסוכר מעגל
 היה קשה מפתיעות. האשמות אלה היו
 יוכל ביותר הזריז הרמאי שאפילו לתאר

 תחת בפיקוח, סוכר טונות מאות להוציא
 הקצבות קיים. שאינו בית־חרושת של שלט

רש בעשרות מותנות לבתי־חרושת הסוכר
 הסחורה, של החומרים הרכב בבדיקת יונות,

גוט אם שיוצרה. הסחורה כמות ובביקורת
 פקידי את שולל שהוליך האיש הוא מן

 מליון רבע הרוזיח והתעשיה, המסחר משרד
 ספק כמעט היה לא הסוכר, בעיסקות לירות

 נמצאים אלה ספסריות לעיסקות ששותפיו
 אפילו או המדינה, סוחרי גדולי בין אי־שם

עצמו. והתעשיה המסחר במשרד

אילת
■ום בצהרי

 כובעי־קאו־ חבושי ואנשי־עסקים, בוקרים
 באפילה. מצטופפים אקדחים, והגורים בוי

 נשתוק ״האם נרגש. מנהיגם, עומד במרכז
 אינו השריף אם ״לא! שואל. הוא להם?״

 הפושעים!״ את אנחנו נחסל בהם, לטפל יכול
בהחלטיות. הגברים משיבים

 שמם שתרגום — הוויג׳ילנטים הם אלה
 חלק המהודים — ״השומרים״ הוא המילולי

 המערב על הגון סרט כל של בלתי־נפרד
 בידיים, החוק את הלוקחים אזרחים הפרוע:

ב העניינים את לקחת יכול אינו כשהחוק
ידיים.

 במקום ■באילת. דומה דבר אירע השבוע
 תחנת־המשטרה סביב הצטופפו הבוקרים,

 שקיבלו רגילים, תושבים עשרות הקטנה
בער יוטבתה אנשי מבין רצינית תגבורת

 נגד ציד־אדם למשטרה. להציע באו הם בה.
 על ׳מוראה את שהטילה פושעים כנופיית

- הדרום. נמל
 ימים חודש לפני לאילת. בא מלך

ה (״חיים חיים שחרחר. ענק לאילת הגיע
חוד מששה עתה זה השתחרר דהאן גדול״)

משכרים.* סמים החזקת בעד מאסר שי
 דף לפתוח החליט לפניו, אחרים כרבים

באילת. בחייו חדש
 ב־ במפעל־הנחושת לעבוד שבמקום אלא
 יפו של הגדול השטח מלך קיבץ תימנע,
 הדף צעירים. ביריונים של חבורה לשעבר
נפתח. הגדול חיים של . החדש
 סיפורי־זוועה. במהרה נרשמו הדף פני על

ה הפחד. של הקרה ובזיעה בדם שנכתבו

ה בחקירת המרכזית הזמות היה דהאן •
 שיתף ׳הנרקומניות, בפרשת )1019(הזה עולם

הנגע. לגילוי המערכת חברי עס פעולה אז

לחנו התפרצה תושבים, היכתה כנופיה
ה בדירה שפטים עשתה ולמסעדות, יות

 השטח מלך ״הייתי לתחנת־המשטרה. סמוכה
 מלך אני ״עכשיו חיים, הכריז הגדול,״
אילת״.

ה השיבר, התושבים, של העזרה לקריאות
שוטרים, מספיק אין בחוסר־אונים: משטרה

 הגמל גב נשבר השבוע כלילה. אנסים
 הכנופיה חברי 12 האחרון: הקש הנגבי.

רהי ניפצו המקומיים, בבתי־הקפה התהוללו
 המסעדות, מאחת 17 בת עובדת תפסו טים,

 אילת של הוויג׳ילנטים זה. אחר בזה אנסוה
לפעולה. יצאו

(ה בן־יהושע דוב והסמל בוגלר הקצין
 האזרחים, בראש התייצבו )1040 הזה עולם
 ביניהם נעצרו, האנסים 12 לפעולה. יצאו
הגדול. חיים

 השלטונות גם התעוררו השבוע בסוף
 המנדט, מימי תקנות על בהסתמכו לפעולה.

 שמונה מאילת לגרש קצין־המחוז ציווה
 מחכים באילת, עדיין שהסתובבו ביריונים

חדש. למלך

תצפית

תל־אביב
ושעון מי□ מיס,

 החודש שזכו המאושרים, תל־אביב אזרחי
הח שלמטבע גילו החדשה, לדירתם להיכנס

 שמחת של האחד הצד כנגד צדדים. שני דש
 יותר: עצוב שני, צד גם נמצא חנוכת־הבית,
מוגה־המים.

 את הטרידה השתית במי החיסכון בעיית
 מאחר ביחוד האחרונות, בשנים העיר אבות

 המים בביזבוז התפרסמו תל־אביב שתושבי
וירושלים, חיפה כמו אחרות, ערים שלהם.

שמורות) הזכויות (כ?

הבנק יאשר השאר, בין יוגדל. לישראל האמריקאי המענק •
 מהלוואות חלק דולאר. מיליון מאה על שיעלו ארוך, לטווח הלוואות ויבוא ליצוא

המענקים על־חשבון ארצות־הברית, ממשלת על־ידי ישר לבנק יוחזר אלה
לישראל. שיוקצבו המוגדלים

 ועודפי• חמאה חיטה, של גדולות כמויות גם תקכל ישראל
מארצות־הכרית. אחרים מזון
 האו״ם, משקיפי ראש ממלא־מקום של הסודי הדו״ח •
החולה, כאזור המבוצעות הישראלית הפיתוח עכודת על

 במועצת הדיון חידוש םע לישראל, יסייע זה דו״ח ישראל. לטוכת הוא
ישראל. נגד הסורית התלונה על האו״ם של הבסחון

כאו״ם דיון ויתפתח כמקרה הישראלית, התעמולה קו •
ת ו עי כ כ כ ח ר מ  לתוכניות־ וראשונה בראש זקוקות הנחשלות יערב ארצות : ה

 השאר, בין הנוכחי. הצבאי הסיוע כנגד ׳האו״ס, באמצעות לבצען יש אשר פיתוח,
.הירדן מי לחלוקת נ-ונססון תוכניות את הפועל אל להוציא לאו״ם ישראל תציע

לשיפור מאומץ נסיון תעשה כאו׳׳׳ם ישראל משלחת •
בין מגע יתקיים העצרת מליאת במסגרת כרית־המועצות. עם היחסים

הסובייטי. הגוש של האנטי־ישראלית העמדה את לרכן במגמה המשלחות, שתי
 מתוך באו״ם ישראל למשלחת צורף אבידר יוסף במוסקבה ישראל שגריר
הדרוש. המגע ביצירת להקל עלול הוא כי חשבון

ביה לאו״ס. העממית סין קכלת נגד תצכיע לא ישראל •
הקומוניס המעצמה קבלת בעז להצביע ישראל על תאסור שארצות־הברית בשעה

 בקבלת האפרו־אסיאתי הגוש יתמוך האו״ם, כחברת בעולם במעלה טית.השניה
תימנע האפרו־אסיאתיות, המדינות את להרגיז שוב רוצה שאינה ישראל, סין.

מהצבעה.
שטרס או שילומים, לקכל העומדים גרמניה יוצאי לידיעת •

 ערך יועלה החורש בסוף כי לוודאי קרוב שקיבלו: השילומים את לארץ העבירו
ישראליות. בלירות שילומיהם ערך את שיגדיל דבר הגרמני, המארק

 מזמן התבשלה זו החלטה מפ״ם. את יעזוכ שמיר משה
מבקש הבאיה, בשנה פרס־ישראל את לקבל המצפה הסופר, של בלבו

לבין מפא״י בין המקשר המדינה. ראשי לחיק חזרה דרכו את למצוא
ועידת בתום רשמית ממפ״ס יצא שמיר אלתרמן. נתן היה שמיר

לא אולם יערי, מאיר של החדשות ׳זזטיזות את שתקבל בחיפה, המפלגה
קארייריס־ היא שמגמתו הרושם את לעורר לא כדי למפא״י, ישר יצטרף

דהאן ויפה חיים
המלך מכל, אכזר

פשו שיטה אחדות שנים לפני כבר הנהיגו
 להתקין נתבקש תושב כל חיסכון. של טה

 לשלם דירתו, של המים צינור על מונה
 ש־ מים מעוקב מטר כל בעד קבוע סכום

חשמל. בעד משלם שהוא כפי ממש יצרוך,
הסי על העיר מועצת החליטה בתל־אביב

 כל השנה: רק המים לחסכון הפשוט דור
ל מהראשון החל חדש, לבית שניכנס דייר

בדירתו. ממזדמים להתקין חוייב ספטמבר,
 החדשים הדיירים המוזרים. התנאים

 פקידי העירוני. המים מפעל למשרדי מיהרו
 מקופל, נייר גליון לפניהם פרשו המחלקה

 מעטים רק לחתום. באדיבות מהם בקשו
 של סעיפי־המשנה 25ב־ עיינו מהחותמים

 אלה חתמו. עליה מים״ לאספקת ה״בקשה
 באוזני מחאתם את מיד הביעו זאת שעשו
 ״אני הפקיד: תשובתו.של המחתים. הפקיד

 לא תחתמו, לא אם הטופס. את המצאתי לא
מים.״ לקבל תוכלו

מוצדקת, היתד, הסרבנים של התמרמרותם
)16 בעטור (המשך

 נגד שמיר הטפת של רקע יעל כביכול תיעשה הפרישה בלבד. טית
המארכסיזס.

יחזקאל של דוקרוב לסילוקו הסיכויים רכו שום •
בן• עמוס עתיה עומד מאחורי־הקלעים סהר נגד המערכה בראש סהר.
המתנדבים. שורת במשפט סחר של מכשלונו להיבנות המבקש גזדיון,

 יחזור שלא אבידר, יוסח כיוס: ביותר ׳הרבים הסיכויים בעל המועמד
באו״ס, הנוכחית שליחותו גמר אחרי לברית־המיעצזת זה במקרה

 תעודת־הכשרות את תחדש לא הראשית הרבנות •
והמרכז שתנובה למרות השנה. ראש אחרי ״תנוכה״, לחלב
 לא חזירים, לגדל יחדלו הקיבוצים כי הרבנות בפני התחייבו החקלאי
למשקיהן הודיעו ואחדות־יהעבודה שמפ״ם לאחר זאת, החלטה תבוצע

הדתי. ללחץ להיכנע לא

הפני־ התנאים סביב שערוריה כאופק מסתמנת •
לשערוריח כארץ. היסודיים ככתי־הספר השוררים טריים

 שיבקשו הורים של פנייתם עקב בבית־המשפם, הדים לחיות עלולים זו
מקומיות, רשויות ונגד והתרבות החינוך משרד נגד משפטית התערבות

בתלמידים. כהלפה מטפלים אינם שהם על
הפא כחודש תעלה תוספת־היוקר כי לוודאי קרוב •
באוגוסט, נקודות 6ו־ ביולי נקודות 6 של עליה אחרי ל״י. 15כ־ שוב
לממשלה החודש. בסוף ליעליה לגרום כדי נקודה 0.6 רק חסרה

סובסידיות. על־ידי המדד את לזייף כדי כספים הנראה כפי נשארו לא

בעיקר ובגדים, נעליים יעלו: שמחיריהם המיצרכים
מפני לתוקפה נכנסה טרם 10ל4ב־ אתא מחירי עלית בגדי־טריקו.

1........— , — ------ —---- ■ ספטמבר, בחודש הקובע היום למחרת רק יועלו שהם תנאי התנודה שהממשלה
האינדכם. על החודש ישפייע לא שהדבר כדי

קיימת חק״ג. ל״י 10■ ל החגים לקראת יעלה הכשר מחיר
חלב. מניבות פרות אפילו לשחוט לבעלי־פרות כדאי זה במחיר כי הסכנה

 והפיקוח הקיצוב חידוש חנויות־המכולת. כמצב שיפור־מה יחול •
נודד שהחל אחרי אלה, לחנויות שוב הצרכן את יקשור דגים נזיצהביס על

וכל־בו. לחנויות־מעדנים
לודאי, קרוב יהיה, העולמי המכבי של החדש הנשיא •

 נתנאל אהרון של מקומו את שיתפוס מבריטניה, גולדסגיים פיאר
בארץ. מתאים מועמד נמצא לא המנוח.

לחגיגות יירתמו שמאליות ועיריות מקומיות רשויות •
ר. שו ע  לעזור יתאמצו לא כי הבהירו הימניים שראשי־הערים לאחר ה

 המקומיות ולמועצות לעיריות ההסתדרות הורתה במלאכתו, וויסגאל למאיר
העשור. חגיגות למיבצע להתגייס להשפעתה, הניתנות

הבאה הקיץ לעונת מתאימה: גיזרה בעלות לנשים בשורה •
 מחשוף בעלי יהיו ךא למעלה, עד מלפנים סגורים שיהיו לבגדי׳ים לצפות יש

לחגורה. עד שיגיע אחורי

ם1יהע 10414 הזה ל


