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בחרותו. מימי בלבד, בודדות הרשעות
 שהיה מי רוטברג, סם הוא השני הידיד
האמרי הפשע גדולי של לעסקים שותפם

ה בתקופת הונו את עשה רוטברג קאי.
 חברת אז הקים בארצות־הברית, יובש
 ש־ בעת הארבעים, בשנות גדולה. ויסקי

ה לעסקי פנה המאורגן הפשע סינדיקאט
סי באגסי וראשיו, בלאס־ואגאס, הימורים

 אז הקימו רוזן ומורים לנסקי מאיר גל,
 בלאס־ואגאס, פלאמינגו הפאר מלון את

המלון. ממניות 257ב־־ ואחיו סם החזיקו
על מתנות

הציבור חשבון
אמרי יהודים שני צריכים מה שם

ה ונפש, נדיבי-לב זה, מסוג קאים /
 למען תרומות באיסוף שמיים לשם עוסקים
גולדה. כמו לאישים מתנות להעניק ישראל,

 בויאר לו שעושים מה כל שלא מסתבר
 שמיים. לשם נעשה בישראל רוטברג וסם

 למען בישראל. עסקים עושים גם השניים
 למשל, כך, רעים. לא לגמרי עסקים האמת,
 חברת בישראל ורוטברג בויאר הקימו
 ממינהל קיבלה החברה בר. בשם בנייה

 של שטח מיכרז, ללא ישראל, מקרקעי
 סביון. ליד קיראון, במרכז דונמים עשרות

 משר־השיכון אישור החברה קיבלה כן כמו
 לפתור כדי אולי וילות, 167 במקום לבנות

 שר־ד,שיכון בישראל. הדיור מצוקת את
שרף, זאב הוא המתנה את להם שהעניק

צמדחמד
בירושלים. הגולש במסעדת הפלילי, העבר

גולדה. של הטוב ידידה
 בנק את אילץ בכך, הסתפק לא שרף
 להעניק בו, שולט שהוא הממשלתי, טפחות

חמי של בסכום הלוואה המיליונרים לשני
 להתחיל כסף שיהיה כדי ל״י, מיליון שה

 לתת חוייב גם הבנק הווילות. את לבנות
לשנה. 1270 של בריבית הכסף את להם

 ירצה אם ברור היה שלא ביוון ולבסוף,
 השניים שבנו הווילות את לרכוש מישהו
 בלבד במקסיקו הנהוגות בשיטות במקום

 ופיתוח שיכון חברת מידיהם קנתה —
 במחיר מראש, הווילות כל את הממשלתית

לווילה. ל״י רבבות של רווח להם שהבטיח
המכו את ביחד שקנו ורוטברג, בויאר

 מניות בעלי גם הם גולדה, בשביל נית
מפ לפיתוח הממשלתית בחברה גדולים

 ולא הרוויחה לא זו חברה תיירות. עלי
 מצב שלה. המניות לבעלי דיבידנד שילמה

 ושר־האוצר ורוטברג לבויאר נראה לא 'זה
 הפתרון: תרוויח. שהחברה לדאוג התבקש
ברי ל״י מיליון 35 בחברה הפקיד האוצר

 מלווה מצידה החברה .87:־של נמוכה בית
 בריבית תיירות למיפעלי החוצה זה כסף

. יותר. גבוהה
 ידידה בויאר, לו כי נודע השבוע רק
 של מתנה בעוד זכה גולדה, של הטוב

 87 לו מכרה הממשלה מיליונים. עשרות
 ללא שוב — באשדוד, מאדמותיה דונאם
 לדונאם, ל״י אלף 100 של במחיר — מיכרז
 גויאר רכש מיספר שבועות לפני כאשר
 של במחיר דונאם 25 מקום באותו עצמו

לדונאם. ל״י אלף 121
 לא שבישראל מוכיחות אלה עובדות

 פאר מכונית לראש־הממשלה לתת צריך
 בקרקעות מפליגות, בהטבות לזכות כדי
המכ נוספים טובים ובעסקים מיכרז ללא

 להיות מספיק למיליונרים. מיליונים ניסים
 של — המתאימים האנשים של ידידים
חש על מתנות לקבל כדי — וספיר גולדה
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בן־שמחון. אצל וששון
כאי ידיעות הגיעו הזה העולם למערכת

 ההסתדרות של בוועד־הפועל מזכירה לו
הבכי מעובדיו אחד נגד תלונה הגישה

 לפי יחסי-מין. עליה לכפות ניסח כי רים
העובד כי הזה העולם הסיק ידיעות אותן
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אחר. אדם כלפי אלא בן-שמחון,
 שאול את לסבך ניסה שמישהו כנראה

 במידע הזח העולם מערכת ואת בךשמחון
 קשור היה שהדבר ייתכן במתכוון. מוטעה

ל העבודה מפלגת של המועמד לבחירת
 בשבוע שנערכה אשדוד, עיריית ראשות
במקום. המפלגה בסניף שעבר

ב בן־שמחון זכה החשאיות בבחירות
 פה״אחד נבחר זאת ובעקבות גדול, רוב

גלוייה. בהצבעה המפלגה, למועמד
 שאול בפני מתנצלת הזה העולם מערכת
 לו שנגרמה עוגמת־הנפש על בן־שמחון

 לא הכתבה. פירסום בעקבות ולמשפחתו
 בו לפגוע המערכת מצד כוונה כל היתה

 אישי נזק כל על מצטערים ואנו אישית.
לו. להיגרם היה שעלול ציבורי או

הפיוסום אחו׳ לבן־שימחון שניתנו המיסמנים שנע
 חבר בן־שמחון, שאול הינו מדובר בו

המרכזת. הוועדה
הנ״ל. הכתבה פורסמה לכך בהתאם
 מייד יזם ״בן־אהרון כי נאמר גם בכתבה

 בגורל אישית והתעניין בתלונה, חקירה
התקדמותה.״

 עמוקות ונפגע נרעש בן־שמחון שאול
 ופנו! בסיס, כל משוללת שהיתה מהידיעה,

 יצחק ההסתדרות, של הכללי למזכיר מייד
■ . בן־אהרון.

 יו״ר אזניה, לברוך מכתבים הריץ כן
 יו״ר ארצי, לצבי המרכזית, ועדת־הביקורת

 הו־ ולמ. הוועד־הפועל, של ועד־העובדים
במוסד. האדמיניסטרציה מנהל לנדר,
 לבדשמחון מייד השיבו הנ״ל הגורמים כל
 מאף נגדו תלונה כל הוגשה לא כי בכתב
 וכי במוסד, עבודתו שנות כל במשך עובד

 תקיפה שהיא. חקירה כל נגדו נפתחה לא
תצ (ראה בכתב תשובתו היתה במיוחד

ברו שפסק ההסתדרות, מזכ״ל של לום)
להד״ם.״ — להודיעך ״הנני רות:

מער שערכה נוספים בירורים בעקבות
הת אכן כי לה התברר הזה העולם כת

 ולא מוטעה מידע על הנ״ל הכתבה בססה
 אמנם הזה העולם שבידי המידע לפי נכון.

 בוועד־הפועל מזכירה בידי תלונה הוגשה
כלפי מופנית היתד, לא היא אולם —
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