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 מר מאבק שנים מזה מנהלת בתל״אביב, 53 ארלוזורוב ברחוב הבית ,נציגות
 ליעוד בניגוד מגורים׳ בדירת הממוקמת כהן, גלעד ד״ר של המירפאה לסגירת
 לחקירה הזמינה ראשון־לציון ומישטרת ראשון־לציון, תושב הוא כהן גלעד הבניין.

 שימוש על למישרד־הפנים, המוזמנים של תלונה סיבה. ללא — מתנגדיו ראשי את
היום. עד נענתה לא המישטרה, בסמכות לרעה

 שני לסגירת פעלה תל־אביב עיריית שכורה. בדירת־ממרים פועלת המירפאה
 מונעת אינה העירייה בילבד. למגורים נועד הוא כי בנימוק בבניין, אחרים עסקים

למגורים. לו משמש מהדירה חלק כי בנימוק כהן, של המירפאה הפעלת את
מצוי שבה בדירה בראשון־לציון, גר הרופא כי, הוכחות הוגשו לבית־המישפט

המוזר המישטרתי דיסמך
מי? לטובת

 הזמינה ראשון־לציון ומישטת מוזר, משהו קרה שם גם שמו. על טלפון
 מחזיק שהוא תל־אביב עיריית את שיכנע הרופא בבניין. לו המתנגדים את לחקירה

 חלקית, לדירת־מגורים הדירה הפכה וברן מנוחה, ומיטת חשמלי קומקום בדירה
לפנותו. אין ולכן

 קיבלה מדירות־מגורים,"* עסקים לפינוי רב במרץ הפועלת תל״אביב, עיריית
 וקומקום טיטת־מנוחה להכניס מישרד בעל לכל עתה שתאפשר הטענה, את משום־מה
פינויו. את למנוע וכן* למישרד,

 להרוויח איך
שנה של אינפלציה

 יהודה בין הסכם נחתם בינואר 31ב״
 מיפעל בעלי שמרלינג, למשה זגמן

ת״, דו ישר רואה־החשבון מונה לפיו ״פל
 החברה, נכסי להערכת שטראוס אל

 ל־ שמרלינג של חלקו מכירת לצורך
הער שטראוס הגיש במארס 27ב״ זגמן.

 לירות) מיליון 103( החברה נכסי של כה
 חשבון לזגמן נתן לכן קודם ויומיים

 ועוד לירות, אלף 541 בסך שכר־טירחה
 שלח במארס 26ב־ מע״מ. לירות אלף 65

 המחאה עם אישור מיכתב לשטראוס זגמן
ב 2ה״ לתאריך לירות, אלף 606 על־סך

 ללא קבלה החזיר שטראוס אפריל.
 כי מישפטי, בתצהיר קבע זגמן תאריך•

 דחוי לתאריך המחאה ביקש שטראוס
 מדוע מס־עצמי. תיכנון מטעמי בשבוע,

בתא שבוע של דחייה שטראוס ביקש
 מתן אוסר החוק הרי ? ההמחאה ריך

 הכנסה כי קובע וכן תאריך, ללא קבלה
 התהוותה. בתאריך כהכנסה נחשבת

הפעו משמעותה החוק לפי ״התהוות״
 שעל מכאן חשבון. והוגש הושלמה לה

קב לתאריך קבלה להגיש היה שטראוס
 היינו: החשבון, והגשת ההמחאה לת

אפריל. בתחילת ולא במארס
ב והקבלה ההמחאה דחיית על-ידי

 ו- הבאה, לשנת־המס נכנסה היא שבוע
 על מס תשלום בשנה דוחה שטראוס

זו. הכנסה
 !אלה פעולות לעשות היה יכול כיצד

 בחוקי שהתקבל ת׳׳קון, ניצל שטראום
 זה, תיקון לפי ידוע. ושאינו מס־הכנסה

 חופשיים מיקצועות לגבי ההכנסות
 :היינו מזומנים. בסיס על תחושבנה

קובע ההמחאה פירעון תאריך
^ י

 זהב מצא גורודיש
 מנהר ואחיו

ת ״ א פ א ר ב ס ״
 זהב מצא גונן (״גורודיש״) שמואל

ברפוב שלו, מיכרות״היהלומים באיזור
 מצא גורודיש המרכז״אפריקאית. ליקה

 ועתה מיסחריות, בכמויות יהלומים כבר
שות הזהב. להפקת מימון מחפש הוא
 אמריקאיות• חברות הן להפקות פיו

ל התמנה גויודיש, ברון אחיו,
השיי ״סבן-אפ״, חברת כמנכ״ל אחרונה

 הוא לוי. ציון למיסעדן בעיקר כת
 שעבר דגן, (״מיור״) מאיר את החליף

בניו־יורק. בינלאומיות לעיסקות

ל כ ב  זאח, ו
יבוא ק■ נם ל

 יוסף הד״ר שר־הפנים, הודעת למרות
הבי מאישור לסגת החליט כי בורג,

מת לנסקי, מאיר של בישראל קור
ספטמ בתחילת כמתוכנן לבוא זה כונן
 בישראל, לנסקי של עורך־דינו בידי בר.

 שר- של רשמי מיכתב שפטל, יורם
 תייר אשרת הנצאת אישור ובו הפנים,

 יכול אינו השר כי מצא שפטל ללנסקי.
להו ייאלץ ולכן ממיכתבו, בו לחזור

 כאחד שתואר לאיש האשרה את ציא
בארצות-הברית. המאפיה מראשי

מדליות תעלומת
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מטב ידועות המטבעות אספני בשוק
 ירושלים״, ״אינא הקרויות נדירות עות

 מ״אינא להבדיל קלל, מנחושת העשויות
עד ארד. העשויות הרגילות, ירושלים״

 נדירות מטבעות שמונה על ידוע כה
ה לירות אלפי עשרות שערכן כאלה,
 ״אינא מטבע התגלתה לאחרונה אחוז•

מייד נרכשה המטבע מכסף. ירושלים״

7 מהכספת לקח מי

בעיסקת ישראלים
ענקית קאזינו

בלאסיוגאס
 אר- נוודה, מדינת שילטונות חקירת

 המלון פתיחת את מעכבת צות־הברית,
הושק שבו ״שאננדוה״, המפואר והקזינו

המשקי בין דולרים. מיליוני עשרות עו
 איש״העס־ בראשות ישראלים קבוצת עים
לנגר. דויד מלוס-אנג׳לס, קים

 כי שהתברר, אחרי החלה החקירה
 טאקר, ג׳ון בקזינו, העיקרי המשקיע

פדראלי בבית־מישפט 1975 בשנת הורשע

לנגר משקיע
למכירה קאזינו

 הונאות של בעבירות ושינגטון, במדינת
בניירות-ערך.

 בגובה חדרים, 150 בן הוא המלון
 אס״ג׳י-אם. של הקזינו ליד קומות, תשע

 כ- מחזיקה לנגר של הישראלים קבוצת
מ 26״/״ לטאקר המלון• ממניות 10״/״

 משקיעים מחפשים ועתה החברה מניות
 פתיחת את ויאפשרו חלקו את שירכשו
הקזינו.

 ״אינא״, מטבעות של ותיק אספן ועל-ידי
לירות. אלף 100כ״ בעבורה ששילם

העל בדיקה ! האלה המטבעות מהיכן
 ״אינא״ מטבעות הוטבעו כאשר כי תה,

 ניצל שנים, עשר לפני מארד, הרגילות
השג ללא רגע במטבעה הפועלים אחד
ירוש ״אינא פרטי באורח והטביע חה,

 מי לאתר קשה כיום קלל. מנחושת לים״
זאת. שעשה הפועל היה

ב כי התברר, הלבנה, למטבע אשר
 לבנות מטבעות עשר הוטבעו 1970 שנת

 מארד. הרגילה למטבע נסיון כהטבעת
 ל- לכספת, הוכנסו אלה לבנים מטבעות

 מהן יותר או אחת כי נראה מישמרת.
 טרם כה עד האספנים. לשוק עתה הגיעו

למדל הממשלתית החברה מנכ״ל פנה
ישר למישטרת שילוצי, אליעזר יות,
!:פרשה. שתחקור כדי אל,

נעלמו להיכן
אלפים 10

צעירים? זוגות
 אלף 26 בישראל נישאו 1979 בשנת

ב לא־יהודי. ממוצא 4000 מהם זוגות,
 צעירים לזוגות הלוואות לקחו זו שנה

 קרה מה זוגות. 8994 רק במישרד־השיכון
קיבו חברי מהם חלק ז הנישאים ליתר
עז המקבלים ערבים הם חלק צים.

כפ לבנייה האגף באמצעות בשיכון רה
נכנ שאינם כסף בעלי כמה גם יש רית•
נזק צעירים זוגות של לקטגוריה סים
 צעירים זוגות אלפים כעשרת לגבי קים.
 טוענות חברות-בנייה כמה נעלם. קיים

 והם אמצעי-מימון, כל חסרי הם שאלה
 ההורים. אצל או שכורות בדירות גרים

 פשוט מהם ניכר חלק כי נראה אולם
לישראל. מחוץ דירה שכרו

 נוסף, קזינו ברכישת מעורב גם לנגר
ה הזמר עכשיו רכש אותו אלאדין״,

 :שישולם המחיר ניוטון. ויין ידוע
מיל שני שולמו מזה דולר, מיליון 105
 מחפשת ניוטון קבוצת כמיקדמח. יון

 מהם דולר, מיליון 15 עם משקיע עתה
 שליש ומבטיחה כהלוואה, מיליון שמונה

ההשקעה. תמורת מהבעלות


