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זו! נחהיו היחידה ההצלחה
בעלתשפעאפשוטתנהע

 מלאה ♦אוטומטית
 אוטומטית לא או

 אוטומטי ♦מדמרחק
 הכפולה הדמות בשיטת
 , , עצמי ♦צילום

 לכל חיבור ♦אפשרות
 מבזקים סוגי

 חשיפה ♦מהירות
8+500 עד

 מ״מרגיל 35 ♦סרט
 תמונות 36ל-

 עם לשנה ♦אחריות
• בינלאומי שרות

 ותיקונים שרות מחלקת
 חלקי של מלאי עם

 מקוריים חילוף
 112 רחיאלנבי ת־־א,
615343טל.
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נעלו הנושים
)23 מעמוד (המשך
 בביודהגד גונן את ■נעלו הנושים שני

שו תפקיד את שם שיחק והורוביץ לון
 לספר גונן ידע יותר מאוחר ישראלי. טר

 שוורץ מפני פחד מרוב כי בארץ, למכריו
 ונכנע במכנסיים,״ ״עשה ממש והורוביץ,

להם.
לה האחרונה שתיקוותו להם גילה הוא

 מברמן, רופא־השיניים הוא כספים שיג
באוניבר והירצה בארץ פעם ביקר אשר
יש והוא שלו שיטת״ההשתלה על סיטה
כפר־סבא. של תושב־לשעבר ראלי,

 ואת גונן את אילצו ושוורץ הורוביץ
לגרמניה. מרומניה לחזור אישתו
 הבעייה את פתר לא רופא־השיניים אך

נות לא גונן-שוורץ־הורוביץ. המשולש של
ה ואשת הגברים ושלושת ברירה, רה

ל חזרה והמריאו מטוס, על עלו קבלן
יצ בארץ שרק החליטו הנושים ישראל.

 100 של החוב את מגונן להוציא ליחו
גרמניים. מרקים אלף

שמירה
לוחצת

 בעת מתגוררים והורוכיץ וורץ ***
 ב־ בכיכר-דיזנגוף קומודור במלון

 שביום הבטחה מגונן קיבלו הם תל־אביב.
 של לחדרו יביא הוא בערב השבוע, שני,

 המרקים. אלף 100 את ,407 חדר הורוביץ,
ול בהתחייבותו לעמוד הצליח לא גונן אך

 את קיבל לא ושוורץ הכסף, את אסוף
כספו.
 חזרה הגיעו מאז ימים עשרה תוך אם

 הקבלן יסלק לא המלווים, שני עם לארץ,
 הדירה את יפסיד שוורץ, כלפי החוב את

 אלף 200 ששוויה אשתו, שם על הרשומה
 עורך־דין בפני שהתחייב כפי — לירות
ללוד. בבואו

 על־ הורוביץ, משה השבוע נשאל כאשר
ב מעשיו היו מה הזה, העולם כתב ידי

 לענות. יכול שאינו האיש השיב רומניה,
 והצהיר: עצמו את תיקן שניה, אחרי אך

 אחרת שאלה על שלי.״ דודה את ״ביקרתי
 הקבלן את שחטפת נכון ״האם הכתב, של

אר אותו והחזרת מרומניה, גונן אברהם
 הורוביץ: השיב — גרמניה״ דרך צה

גונן.״ שום מכיר ״אינני
 התחמק גונךגולדברג אברהכדרמי הקבלן

 בנובמבר 10ה־ שעד ומסר מתגובה, תחילה
להתפנות. יוכל ולא מאוד עסוק יהיה

 וילי הגיב הזה, העולם כתב לשאלת
 ותושב־חוץ ישראלי אני ״נכון, :שוורץ

 וניפגשתי ברומניה הייתי בגרמניה. גר ואני
 יותר. לדבר יכול לא אני אך גונן, עם
 אני שלי. עורך-הדין עם לדבר צריך אני
לך.״ לענות יכול לא

 דוד עורך־הדין שוורץ, של פרקליטו
 גירסת את ששמע אחרי אמר, סרנגה
 :שוורץ של חלקו ועל הפרשה על הכתב
 רק בזה, נכונים דברים הרבה יש ״נכון,
 אינפורמציה לך יש מניין לדעת מעניין
 של לעזרתו פועלים אנו מדוייקת. כל־כך
 בהתמוטטותה רוצים איננו גונן. הקבלן

ממנו.״ כספים לקבל מעוניינים שאנו מפני
 גונן החליט השבוע שלישי יום בבוקר

 ״נכון, : הזה העולם לכתב סיפר הוא לדבר.
 ברומניה. שלי לקרובים מפרנקפורט נסעתי

 חייב אני אחרי. באו והורוביץ שוורץ וילי
 שאני ידעו הם מאיפה כספים. לשוורץ
 הייתי אבל יודע, אינני לרומניה, נסעתי
שם. חופשי

ב אותי שאלו והורוביץ שוורץ ״נכון,
 ועניתי כספים׳ לי לתת יכול מי רומניה

 עם התקשרתי לפרנקפורט. נסענו אז להם.
 לא אבל שם, רופא־שיניים היינריך, ד״ר

ליש נסענו מגרמניה, כסף. ממנו קיבלתי
איתי. באו והורוביץ שוורץ ראל.

 על להתגבר מאמצים כעת עושה ״אני
 להמשיך כדי הכל, אעשה אני הקשיים.

החובות.״ את ולחסל לבנות
 אלה בימים מתרוצץ שהוא הסביר הקבלן

 לסדר כדי לבית־המישפט המישטרה בין
 בעיתונים שהופיעו הסיפורים ענייניו. את

 משם, וחזרתו לחו״ל נסיעתו לפרשת בקשר
 הוא זאת, למרות אך לעסקיו. נזק גרמו
 אליו התייחסה בישראל שהעיתונות טוען

להתאושש. פתח לו והשאירה בהבנה,
 ולקחת צעדיו, את להצר לא ביקש הוא

 רגליו. על שוב לקום רצונו את בחשבון
 אלף 100 בסך שוורץ, כלפי החוב לגבי

ל יכול שאינו גונן אברהם טען מרקים,
 תוך כספו החזרת את זה לנושה הבטיח

 העולם לכתב תחילה שנודע כפי ימים׳ 10
כונס־נכסים. כבר שנתמנה מפני הזה,

 ליד קומודור שבמלת שלהם מהתצפית
 והורוביץ שוורץ עוקבים כיכר־דיזנגוף,

הנו שאינם גילו .לצערם, המתרחש. אחר
1 במירוץ יזכה מי הקבלן. של היחידים שים

במדינה
מיפלגות

ח משחיל■□ ל א ח ש
אלמוגי■ ייצגזרף האם

 תחת לחותרים
רכין? יצחק ממשלת

 ראש־עיריית של הגושית השתייכותו
 העבודה, מפלגת בתוך אלמוגי, יוסף חיפה,
 אינה היא בעיקר וכלל. כלל ברורה אינה

אלמו רבץ. יצחק לראש־הממשלה ברורה
 דויד של העבר ומחסידי רפ״י ממקימי גי,

האח בשנים נמנע דיין, ומשה בן־גוריון
 הגלויים בסיכסוכים עמדה מלנקוט רונות

 מפלגת בתוך ורפ״י מפא״י בין שנפלו
 כבר מחקו במפלגה, רפ״י אנשי העבודה.

 אנשי אולם מרשימותיהם, שמו את מזמן
לרשימתם. להוסיפו מהססים מפא״י
היש קשריו לפתע צצים עדיין ושם, פה

 כמועמד שמו כשעלה אלמוגי. של נים
 אותו תפקיד ההסתדרות, מזכ״ל לתפקיד

 מפא״י של הגוש שם ביותר, אלמוגי רצה
 לראש־עיריית כשנבחר הרעיון. על וטו

 אותו. לברך הראשון דיין משה היה חיפה,
 קלפיו כל את אלמוגי הטיל כחודש, לפני

 שחל, משה ח״כ הגוש, באיש במלחמתו
 של חיפה מחוז מזכיר לתפקיד רץ אשר

 אלמוגי, של מועמדו כנגד העבודה, מפלגת
הוא. גם לשעבר דפ״י איש אגמי, אודי

אלמוגי ראש־עיר
ליריב הפו הבוס

 הוכחת כי אלמוגי החליט כשבועיים, לפני
 הקאר־ את תקדם לראש־הממשלה נאמנות

 מעוזי ביקש הוא שלו. הפוליטית יירה
 הידוע העבודה, צעירי מראשי ברעם,
 רשמי בלתי וכיועץ רבין אצל עולה ככוכב

 של אוזנו על ללחוש דאש־הממשלה, של
 את מגנה אלמוגי, הוא, כי ראש-הממשלה,

הליכוד. עצומת על דיין משה חתימת
ה בתחילת אולם ידיים׳ ללחוץ לא
 את נוספת פעם אלמוגי, החליף שבוע
לתפ הבחירות מאז כי ידוע בחיפה דעתו.

 במחלה אלמוגי חולה המחוז, מזכיר קיד
 השינאה שחל״. ״מחלת הנמל בעיר המכונה

 לבדיחה הפכה שחל אל אלמוגי פותח אותה
 אינו שחל, עם מדבר אינו אלמוגי בחיפה.
באירו להופיע מוכן אינו שמו, את מזכיר

 הצעיר, חבר־הכנסת גם מוזמן אליהם עים
 כנגד היטב משומנת הסתה מערכת ומפיץ
 אורי את לברך שחל רצה כאשר שחל.
 מחוז מזכיר לתפקיד בחירתו על אגמי

 לעבר אלמוגי צעק בחיפה׳ העבודה מפלגת
היד!״ את לו תלחץ ״אל אגמי:
 רבין מונה מאז הוזכר, שחל של שמו

 שר־ לתפקיד כמועמד לראש־ממשלה,
 ראש־ היום עד נושא אותו תיק התיקשורת,

 המשא־ומתן סיום עם עצמו. הממשלה
 שוב התעוררה המפד״ל, עם הקואליציוני

 כי ונראה התיקשורת תיק איוש שאלת
גדולים. אותו לקבל שחל של סיכוייו

 לכך. להסכים היה יכול לא אלמוגי
 שיימנע שיפוד על שחל את להשחיל החליט

 אם כי להבהיר דאג הוא כשר. מינויו את
 הוא השר, תפקיד את שחל יקבל אומנם
ל יצטרף בו, אישית פגיעה בכך ידאה

 ויילחם אבן, ואבא דייו משה של קואליציה
 הכוח בכל רבין, ממשלת את להפיל כדי

לישותו. העומד
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