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הורג גרץ

ג ת ההרוג פניג

מקום ההריגה  :המסעדה וחנות המכולת

' .״  7*1י״אני אמות,״ צ־עק בעל בית־תקפה ברוגזה ,והמיל ארצה את מגש הלחמניות ,״אבל אתה לא תמכור לחמניות!״

במרחב

במדיש
)המשך מעמוד (13
אישי ,אינטימי ביותר ,ומחלוקת ממושכת
על רשיונות־יבוא שהושגו במשותף׳ החליטו
החוקרים להכין תיק פלילי נגד שלום שיני
פלד ,אשר יועמד לדין באשמת נסיון לרצח.

לחמניות או חיים
בבוקר השכם פתחו משה פניג וזיגמונד
גרין את בית־הקפה והמכולת הסמוכים זה
לזו ,בפינת הרחובות עליה ופרץ בתל־אביב.
הם תקעו אחד בשכנו מבטי זעם ,פנו כל
אחו לעיסוקיו ,כשהם ממלמלים קללות ו
אלות .ספקי הלחם ,הלחמניות׳ העוגות ו
החלב היו רגילים כבר לריב הנצחי המת
עורר מדי פעם מחדש בין השניים .פניג,
בעל הקפה ,טען שלגרין ,בעל המכולת ,אסור
למכור חלב ולחמניות .גרץ טען אותו דבר
כלפי פניג.
ביום ראשון האחרון נכנס לקוח מקרי ל
חנותו של גרץ ,ביקש בקבוק חלב .אחריו
נכנס גם פניג :״אני אמות ,אבל אתה לא
תמכור כאן לחמניות,״ הצהיר ללא אזהרה
מוקדמת ,והפך את מגש הלחמניות של
המכולת.
פניג לא ידע עד כמה קרובות הבטחותיו
להתגשם אחרי רגע  :זיגמונד גרין בן
ד,־ 62תפש סכין מטבח׳ תקע אותה בגבו
של פניג ) ,(48שפנה לצאת מן החנות
ונמצא כבר על שפת המדרכה ממול .״ניסיתי
לעכב בעדו,״ סיפר עד־הראיה למפקח ה
פשעים צל הנפה הדרומית הקצין ישראל
כהן ,״אך כבר היה מאוחר :פניג היה חסר
הכרה.״
טמפו ב־ 125פרוטה .שכניו של פניג
לרחוב עמוס־העסקים ,כאילו ציפו לסוף ה
טראגי .הם לא היו מופתעים ביותר .״ידענו
שמשהו יקרה פעם,״ אמרה בעלת חנות
הזרעים ,מול בית־הקפה ,״פניג היה איש
ריב ומדון .רק ביום ששי שעבר קילל אותי
על שדיברתי עם רוזנר ,בעל משרד ההובלה,
אתו הוא לא דיבר כבר יותר משנתיים.״
מי שלא היה מופתע ,ממש כמו השכנים,
היו שוטרי הניידת האזורית שהגיעה למקום.
״לא היה כמעט יום שלא נקראנו לכאן,״
סיפרו השוטרים; ״תמיד היה כאן ריב .בפעם
האחרונה היה הריב על מחיר הטמפו .גרין
מכר ב־ 125פרוטה בקבוק ופניג ב־ 150פרו
טה .כששני אנשים מוכרחים לריב — שום
דבר לא עוזר.״

ירידה קלה  . . .כית החרושת הדרומי
ביותר בישראל ,הוקם השבוע באילת׳ על*
ידי )ותיק העיר שרגא יעקובוביץ׳ .בית־
החרושת מייצר סודה בבקבוקים .הצריכה
הממוצעת :שמונה בקבוקים לאיש ליום.

תזכיר
אוד חדש על אוד
מיכאל צו ר ,אחד הגיבורים העיקריים
של פרשת חברת זורו ,שזכתה ליתרונות
בלתי־הוגנים מטעם הממשלה ושגרמה ל־
שערוריה ארצית )בין השאר ,העולם הזה
 ( 1039נתמנה השבוע רשמית למנהל הכללי
של משרד המסחר והתעשיה  . . .הנאשט,
האמיתי בפרשת העלמת מס־ההכנסה ב ;
דפוס מפא״י בתל־אביב ,הועמד השבוע לדין!
בבית״המשפט המחוזי .כפי שגילה העולם
הזה ) ,( 1008היה יוסף אור ,לשעבר המזכיר
המינהלי של מפא״י ,האיש שהיה אחראי
להעלמת סכומים גדולים משלטונות המם
 . . .תיקים פליליים תגיש הפרקליטות
נגד מנהלי המשביר המרכזי ,שמנהליו עסקו
בהברחה סדירה של שמן ,שהיה מיועד ל
בדואים ,אל השוק השחור ,כפי שגילה בפעם
הראשונה במלואו העולם הזה ). . . ( 1076
עיסקת הזהם המוזרה של חברת י .מ.
מחרוב ובניו בע״מ ,החברה המשפחתית של
המפב״ל היוצא ,נידונה בהרחבה לפני ארבעה
חדשים בהעולם הזה )( 1054׳ שגילה כי חברת
סחרוב החליטה להשקיע כספים בחברה ה
ממשלתית הכושלת אינקודה כדי לטשטש
את הפרשה המוזרה ולהתחבב מחדש על
השלטונות .השבוע ,אחרי ששככה הפרשה
המוזרה ,הודיעה חברת סחרוב על כוונתה
למשוך את ידיה מאינקודה . . ,.אויכי
המימשל הצבאי הולכים ומתרבים עקב
המאורעות האחרונים בגליל ובמשולש )העו
לם הזה  1076והלאה( .אחרי שנתן אלתרמן
וכתב הארץ מלחך־הפינכה שבתי טבת יצאו
נגד המימשל ,הצטרפו השבוע למערכה גם
עורך אל-יום ואיש דבר מיכאל אסף ,וכתב
למרחב אמנון דרור ,במאמרים חריפים.

ל ב נ; 1
השבוע השני
לקול יריות ,התפוצצויות ,אנחות פצועים
ותעמולה צרחנית ,נכנסה המלחמה על ה
לבנון לשבועה השני .תחילת השבוע ראתה
את התגברות הפעולה החתרנית של כנופיות
סוריות ואוהדי רע״ם מבין אזרחי הלבנון,
לשיא רמי דמים• מתנגדי השלטון השתלטו
כמעט לחלוטין על עיר הנמל הצפונית
קריפולי ,אזרחים מתמרדים ניהלו קרבות־
רחוב בביירות נגד יחידות משטרה וצבא.
בשטח הגבול ההררי ,נכנסו לפעולה לוח
מים דרוזיים ,בהנהגתו של כמאל ג׳נבלאט,
אויבו המושבע של הנשיא שמעון .לצד
 .הממשלה התייצבו חמולות דרוזיות אחרות,
מאנשי האמיר מג׳יד ארסלאן ,שר ההגנה
בממשלת הלבנון .מעבר לגבול הסורי הגיע
זרם דק אך בלתי־סוסק של נשק קל ולו
חמים .יחידה לבנונית תפסה  100רובים
מוברחים ,אשר נשאו סימונים של הצבא
המצרי.
תוך ימים אחדים טיפס מספרם הרשמי של
ההרוגים ל־ ,77ושל הפצועים ל־ .280בקרב
שנמשך לילה שלם בכיכר המרכזית של
טריפולי ,נהרגו  45מורדים .למחרת בבוקר
התפוצצו שתי פצצות בשוק הירקות של
ביירות ,אשר הונחו שם על־ידי המורדים״
כתגובה על פתיחת החנויות בניגוד להוראות
האופוזיציה להמשיך בשביתה .קציר הדמים:
עשרות הרוגים• ■
נשק ,נשק ,נשק .אך למרות שהקרבות
נמשכו ,היה ברור כי ידה של הממשלה
על העליונה .מטוסים אמריקאיים נחתו בזה
אחר זה׳ פרקו נשק וציוד משטרתי ,ארבעה
ימים בלבד אחרי .שהובטחו על־ידי וושינגטון.
באנקרה גילה שר החוץ התורכי בגאווה״ כי
ממשלתו שיגרה אף היא נשק וציוד לביי
רות .בקצה המזרחי של הים התיכון התרכזו
היחידות הכבדות של הצי האמריקאי השישי,
מוכנות להנחית חיילים ״להגנתם של האז
רחים האמריקאיים״ בלבנון .ואילו בקפריסין
עמדו כוחות בריטיים מוגברים במצב־הכן,

כל י ש ר אל
האוצר נגד המבקר
מחלוקת חריפה נטושה בין האוצר
לבין מבקר המדינה .בעוד האוצר טוען כי
הגרעון המצטבר של משק הממשלה הגיע
ל־8ג 5מיליון ל״י ,טוען מבקר המדינה ש־
הגרעון הגיע ל־ 634מיליון .למעשה גדול
הגרעון הרבה יותר ,מכיוון שהחשבון כולל,
בצד הזכות ,הלוואות והשקעות ממשלתיות
בשיעור  854מיליון ל״י ,שספק אם יוחזרו
אי-פעם  . . .הייצור התעשייתי יורד.
בחודש ינואר  ,1958האחרון שעליו יש סטא־
מיסטיקה ,ירד ל־ 114נקודות ,לעומת 120
נקודות בחודש נובמבר ) 1957הבסיס100 :
בשנת  .(1956הירידה היא אחידה כמעט בכל
הענפים  . . .מתוצאות העשור:
האבטלה ירדה בחדשים הראשונים של השנה
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דורס שינסלד ,שומר ופרקליט אדרת
חסנדר זינק ,חאיש נפל אבל לא סת

מוכנים אף הם ,להתערב בלבנון ,אם יגברו
סיכויי הציר קהיר־דמשק לספחה בכוח.
מקהיר׳ אותה שעה ,נשמעה הודעה ,ש־
היתה שיא של היתממות .אך נחת המטוס
שהחזיר את גמאל עבד אל־נאצר ממוסקבה,
הצהיר הרודן המצרי :״אנו תומכים בעצמאות
לבנון ולא נתערב בענייניה .הפיכת המהו
מות הפנימיות לעניין חיצוני ,כוונתה לאפשר
למעצמות המערב ,להתערב בענייני לבנון.״
ולמען השלימות המסורתית׳ הוסיף :״אם
תותקף לבנון על־ידי ישראל ,נבוא לעזרתה.״
למחרת הוסיפה מוסקבה את ההזהרה ש
הפכה שיגרתית :היא לא תרשה שום הת
ערבות זרה בענייניה של מדינה ערבית.
אך הפעם לא הראו האמריקאים סימני בה
לה• הצי הששי המשיך לשוט לאורך החוף
הלבנוני ,הצנחנים הבריטיים המשיכו לעמוד
הכן בקפריסין.
במהומה הכללית ,כמעט ונשכח העניין ה
קטן שהצית את פתיל המרעום :התעקשותו
של הנשיא הפרו־מערבי כמיל שמעון ,לה
ציג את מועמדותו בשנית .אם עדיין עומד
הוא בדעה זו ,יצטרך לתקן את החוקה
תוך שבועיים בלבד .ני מועד הבחירות לנ
שיאות קרב במהירות.

מחרח ת
הרמטכ״ר בעקבא
הרמטכ״ל העיראקי ,רפיק עארף,
נוכח אישית בעקבא ,כאשר הגיע לשם ב
תחילת חודש זה משלוח הנשק והציוד
הצבאי האמריקאי׳ שנועד ללגיון . . .
ממשלת סודאן פיטרה כמה מן המורים
המצריים שהועסקו על־ידה .מיד לאחר מכן
מיהר משרד החינוך המצרי'להסביר ,כי לא
היה זה צעד המכוון לסילוקם ההדרגתי של
כל המורים המצריים מסודאן ,כי אם תוצאה
של ביטול השיעורים למוסיקה ועיבוד מט
עים בבתי־הספר הסודאניים  . . .אל
משרד התעמולה של רע״ם הגיעה
בקשה חתומה בידי כמה מהגרים ערביים
באפריקה המערבית״ המתארים את מעשי
החייל של אנשי״עסקים ואישים רשמיים
ישראליים בחלק זה של אפריקה .בקשתם:
שגם הערבים ישלחו לשם אישים ידועים,
אשר ילחמו בחדירה הישראלית בליבריה
ובגאנה  . . .מספר החולים במוסדות
לחולי־נפש בלבנון גדל בקידה ניכרת• מס
תבר כי הלבנונים׳ אשר היו ידועים עד
כה כסוחרים בסמים משכרים ,החלו מש
תמשים בסמים אלה לצרכיהם שלהם . . .
מקורות מצריים הודיעו השבוע כי
עיראק מעיינת בפירוק צינור הנפט לחיפה,
המושבת מאז קום המדינה ב^ , 1948על מנת
להניחו בתוזיי חדש ,עד לנמל צידון ש
בלבנון  . . .הון סעודי רס מושקע
לאחרונה בסודאן .בחלקו הגדול ,שייך הון
זה לבני המשפחה המלכותית הסעודית .עד
כה הרבו הסעודים להשקיע את כספם ב
מצרים  . . .נשואי מלד עיראק לנסיכה
פאדילה המצריה 'נדחו ,עד שתסיים הנסיכה
בת ה־ 16את חוק לימודיה בבית־ספר אנגלי
 . . .תגוגות דוכר צבא השיחרור האל־
ג׳ירי ,על הודעה צרפתית כי למורדים נשק
מתוצרת רוסית :״יש לנו גם נשק מתוצרת
צרפתית — האם זאת אומרת שצרפת
מספקת לנו נשקף״
ומנזלס חזה 1077

