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עדון במרתף רון מו ט א תי ה

הוברחו* הא□
)15 מעמוד (המשך
ה הפסדי הגיעו 1972 סוף יועד לדהור,

 הסתבך בארץ גם ל״י. ,מיליון 11ל־ יצוא
 20ל־ שהגיעו כבדים, בחופות המפעל
ל״י. מיליון

 החשבונות בדיקת לדרוש החל לבנטר
 על מפסידים מדוע לגלות כדי בארה״ב,

 מתפקידו, פוטר הוא התוצאה: היצוא.
אחר. מנכ״ל מונה ובמקומו
 לפרק בבקשה לבית־משפט פנה לבנטר

ל לקחו הדרום־אפריקאים הקונצרן. את
 שילמו תמיר, שמואל עו״ד את הגנתם

 (העולם ל״י אלף 125 של שכר־טירחה לו
הפירוק. בקשת ביטול תמורת )1525 הזה

הצ 1972 ביוני נכנע. לא לבנטר
 המאפשר צו מבית־המשפט לקבל ליח
 את לבדוק מטעמו ולרואודחשבון לו

החברה. ספרי
 ברוידא, ברוך שלקח, רואה־ההשבון

 בבקשה כנאמר — אולם בבדיקה, החל
 — לבית־המישפט אלה בומים שהוגשה
הור קיום את הכשילה החברה ״הנחלת

 בדיקת את ׳והפסיקה בית־המשפט, אות
 בכך וגרמה הצדקה, כל ללא הספרים
הצו.״ של להפרתו

 על־ידי שהוגשה לבנטר, של זו בקשתו
 כי טענה וולף, סלו ד״ר עורד־דינו,

 כונס־נכסים מינה שבית־המשפט לאחר
 תמיר גרשון עורדיהדין את — למפעל

 פעמים כמה וברוידא לבנטר אליו פנו —
 תמיר החברה. בספרי לעיין בבקשה

 זכות ללבנטר אין כי לדבריהם, השיב
 ה- רשימת לקבל דרש לספרים, גישה

 אם שיחליט כדי המבוקשים, מיסמכים
בהם. עיון להתיר

 רואה־החשבין שהספיק המעט גם אולם
 שנאסר לפני בספרים, לגלות ברוידא

למס להגיע לו ׳איפשר להמשיך, עליו
 לעורך־הדיו במכתב ביותר. חמורות קנות
 הנודע: רואה־ד,חשבון קבע וולף,

 מ־ נראה כי בפניך להדגיש ״ברצוננו
 סריגי חברת הנהלת כי בדיקתנו, מימצאי

 להוראות בניגוד פעולות ביצעה ססיד
 זר.״ מטבע על המפקח

 את לאחת אחת תיאר רואד,־החשבון
 החזק: על עבירה המהוות הפעולות

 שלחה 1972 במרס 1 מיום החל י•
 דוקומנטים כנגד לארה״ב סחורות החברה

 מכן ולאחר — הבנק באמצעות לתשלום
הס את לשחרר לבנקים הוראות נתנה

 שי• אנגרו־אפריקן לחברת הללו חורות
תמורה. ללא ניו־יורק, אוף קומפני ג1פי

 לחברת סחורות שלתה החברה י•
 הוראות עם קוופוריישן טקסטייל דזיו־ה

 אייזנברג לחברת התמורה את להעביר
 למיליונר שייכת אייזנברג (חברת קו אנד

 בדרום־מזרח שהתעשר אייזנברג, שאול
 חקקה שהכנסת לאחר לישראל ועבר אסיה,

 לו שאיפשר אייזנברג״) (״חוק מיוחד חוק
עסקיהם.) על ממס־הכנסה פטור ולדו,מיו

 1ה־ לפני סחורות שלחה החברח י•
 קיבלה ולא שוניות, לחברות 1972 לינואר

 לאוגוסט 1ה־ עד בישראל תמורתן את
 וכן הסחורות, תמורת כי מתברר .1972

 אד לחברת הועברו עליהן, השיעבודים
 כי להאמין יסוד ״וקיים ריקן, אפ—גלו

 ססיל.׳׳ סריגי לקופת נתקבלו לא הסכומים
•  הועברו לא אשר הכספים סכומי י

ל מסתכמים לעיל, שפורט כפי ׳ארצה,
 ״אנו דולר. מיליון 1.4 של בסך פחות

הוע לא נוספים סכומים גם כי מבינים
רואי־החשבוך. קבעו ברו״

 את להחזיר
הפסדי־העגק

 אלה, חמורים כמי׳מצאים צויייד ץץ
לפ כונס־הנבסים על לצוות ביקש

 תחקור זו כי המדינה לפרקליטות נות
בפרשה.

 הגיש לבנטר כי מגלה גם הבקשה
 ואנגלו־ דזירה נגד בניו־יורק תביעה

 את ססיל לסריגי שיחזירו כדי אפריקן,
 בבקשתו ציין לבנטר הדולר. מיליון שני

 תקטין ססיל לסריגי הסכום החזרת כי
 — המפעל של הפסדי־הענק את כמובן

 מעוניין להיות כונס־הנכסים צריך ולכן
בתביעה. בעצם

תביעתו: את לבנטר סיים
 בגללן ואשר כאן, שנעשו ״הפעולות

 דולר מיליון בשני רכוש החברה איבדה
 ל־ שדורשות כזה מסוג פעולות הינן —

פליליות.״ אינן הן אם ולברר לבנן

 הללו המימצאים כל של פירושם *
שלחה ססיל סריגי ויחיד: אחד הוא

 ייצרה שאותה סחורה — לחו״ל סחורה
 מסרה התמורה ואת — ממשלתי בכסף

אחרות. לידייס

במדינה
ת עו ד

מלחמת
הכרוזים

 הריגה, ש? הכרוז על בתשובה
 — מהארץ להגר ?ערכים שקרא

 לליגאים הקורא צרה הופץ
זאת לעשות עצמם

ביש להגנה היהודית הליגה לחברי
ראל.

 יסכימו לא המדינה שתושבי הוא, ברור
ההו היחסים, ריקמת על לוותר לעולם

 היהודית האוכלוסיה בין ונרקמת לכת
הערבית. לאוכלוסיה

 להיווצר שעלול בעובדה, מכירים אנו
 הדוגל הרוב בין מתמיד, מתח של מצב

תחתיו. החותר והמיעוט בשלום
 כדי מראש צעדים לנקוט רצוי אי־לכך,

זו. סכנה למנוע
 לכם ומציעים אליכם פונים אנו לכן,
מישראל. להגר

להצעתנו, להענזת אתם מוכנים באס
האמצ בכל לכם ונעזור הודיעונו, נא

לרשותנו. העומדים עים
חדש, כוח — הזה העולם צעירי

ת״א. ,136 ת.ד.
ה ׳הקטן, הכרוז מוזרים. יצורים

 הארץ, ברחבי השבוע שהופץ וורדרד,
 הכרוז של מדוייק העתק בסיגנונו היה

יהודית להגנה הליגה אנשי שהפיצו

 להבנה היהודית הליבה לחברי
ניתריל

גי1■ה חום, בדוי  לוותר לעולם יסכיםו ל■ חסיינה *
ן זורע*ת חחולכח )ים6חיח רעפת על י  הווכלוסיה נ

ה היהודית יי לו ב הערבית. ליו

ה, •בירי• •וו  פיות •ל נ1ם להיונר תעלול בעוגי
חתותר והסיעו■ בסלו■ הרובל הרוב בין •הסיר,

בוי ■י-לכן־, • ר סכנה לפגוע כר• פר*■ בעדים לועו

םי*ר*ל. לחבר לכם ופביעיס ■ליבם ■וניס ■גו לכן,

ו, נ■ להגעתנו, להענות ■הס פוכנים ביס נ עו די  הו
ר עזו נ נו. העופרים היסנעים בכל לכם ו תי לרבו

 תד* הזה-כת העולם בעירי
ת״* 136 ו,.ר.

הצעירים של הכרוז
!הביתה לכו יאנקיס,

 לערביי ושקרא ערביים, יישוב במקומות
מהארץ. להגר ארץ־ישראל

 תנועת־הנוער של תשובתה זו היתד,
 לכרוז חדש כוח —חזה העולם תנועת של
 דעתם יאת שהביעה תשובה, הליגה. של
 ילידי- מבין בייחוד וטובים, רבים של

ה החדשים שלעולים ההרגשה הארץ:
 אין בזרותם, הבולטים הללו, מוזרים
כאן. לעשות מה בדיוק

אובייקטי לא מאוד הרגשה זו היתה
מעומק־הלב. אך — בית

דרכי־חיים
הטבח

קדימה במושב
?ורבגות, 50?■ שגרמו ר לאה

 להורג הרוצחים שגי הוצאו
צימרמן כידי

 כלבי־הזאב שני של להוצאתם־להורג
 נתניה, שליד קדימה תושב מן, חיים של

 תושבי רוב לדעת מלאה, הצדקה היתד,
 הנוראיים הכלבים צמד :הסיבה המושב.

ה תרנגולי על חיתיתו את הפיל מן של
המושב. אנשי של ד,ודו

 מרדכי היה העיקריים הניפגעים אחד
תרנגולי־הודו, של לול בעל צימרמן,


