
וגן מאחרי
 ויק־ מלוט-אנג׳לט, היהודי איל״ההון

 האנשים אחד היום הוא קארטר, טור
 הנשיא״ על ביותר הגדולה ההשפעה בעלי

רגן. רונאלד הנבחר,
 ג׳קסון הנרי הסנטור של מינויו

 כך, על מעיד רגן של המצומצם למטה
 מוה קארטר של האיש הוא ג׳קסון שכן

על רגן של השקפותיו גם רבות. שנים

קארטר משקיע
ריווחית השקעה

 הפיתרון אימוץ ובעיקר במרחב, השלום
 קארטר, בהשפעת הוא על־ידו, הירדני
 של הקרובים ידידיו חוג על הנמנה

 של המיזרחנים וקבוצת פרס שימעון
 תל־אביב. ואוניברסיטת שילוח״ ״מכון

 על מאוד רבה השפעה גם לקארטר
ב שר״האוצר שהיה סיימון, ויליאם

 תפקיד למלא ושנועד ניכטון, ממשלת
 ב־ כחבר מכהן סיימון רגן. אצל חשוב

 תל־אביב, אוניברסיטת של חבר״הנאמנים
שלה. היושב־ראש הוא שקארטר
 האחרונות בשנים תמך קארטר ויקטור

והש הלבן, לבית במירוצו ג׳קסון בהנרי
תכו נפגש שנתיים לפני רב. כסף בו קיע
 בו לתמוך שביקשו רגן, רונאלד עם פות

ה הכירו השניים המוקדמות. בבחירות
 פעיל רגן היה כאשר השני את אחד

בעל היה וקארטר בהוליווד, כשחקן

 ומניות הווע!והי1
דודו אוו 700ב־

 ביפו ״המערה״ מועדון-הלילה בעלי
 מיסעדת גם פועלת שבה העתיקה,

 לבעלי למכירה אותה הציעו ״פוסיידון״,
 דולר. אלף 700ב- ביפו, ״אקרופוליס״

 מיס- העברת שוקלים ״אקרופוליס״ בעלי
 המחיר אולם יותר, גדול למקום עדתם
״אק בעלי אותם. הרתיע שנדרש הגבוה

ה הזמנים למרות כי מסרו רופוליס״
 חוזי-אירוח על לחתום הצליחו קשים,

 ומישרד- ״וי-איי-פי״ חברת עם ארוכים
חשובים. אורחי״חו״ל לאירוח החוץ

סופית !סגר לשלאגר
 נאמר שעליו ״שלאגר״, מועדון־הלילה

 מלכודת־מוות, מהווה הוא כי זה במדור
 ביום נסגר יציאת־חירום, היעדר ביגלל

 בית- בפקודת סופית, האחרון השישי
 תל-אביב. עיריית פקחי על-ידי המישפט,

 בעבר פעמים כמה הוצאו המקום נגד
 נעשה לא לפירסום עד אך סגירה, צווי
למימושם. דבר
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 שהפיקה ״רפאבליק״, חברת-הסרטים
בהשתתפותו. סרטים

 בחודשים ידידיו באוזני טען קארטר
ה דיעותיו כי סבור שהוא האחרונים

 שייבחר כדי מסווה הן רגן של שמרניות
 רגן היה השנים כל שכן לנשיאות,

 סיפר קארטר בהשקפת-עולמו. ליבראל
 ועדת לפני להופיע בזמנו סירב רגן כי

 שחקו כל שחייבה מק-קארתי, ג׳ו
 מי וכל קומוניסט, אינו כי לפניה להצהיר
 עבודה קיבל לא על-ידה להיחקר שסירב

 אירגון־השחקנים נשיא היה רגן בהוליווד.
 בתקופה הארבעים, שנות בסוף בהוליווד

 האירגון. של והשמאלית המתקדמת
 פעולה שיתף רגן מדוייק. אינו זה (תיאור

 אנטי-אמריקאיות, לפעולות הוועדה עם
מק־קארתי.) לוועדת דומה שהיתה

 כי רגן, אותו שיכנע קארטר לדברי
 צעיר (שהוא קארטר של היחידי הסיכוי

 בן איש הלבן לבית להכניס בשנה) מרגו
 בו. בתמיכה הוא והשקפת״עולמו דורו

הבחי את מסיבית בצורה מימן קארטר
 את מכן ולאחר רגן, של המוקדמות רות

 אליו התקרב הוא שלו. מסע״הנשיאות
 ההשפעה בעלי על עתה ונמנה ביותר,

עליו.
 הוא בישראל. היטב מעורה קארטר

 גדולות והשקעות בירושלים דירה בעל
 בחברת וקודם דיסקונט״, ״בנק בקבוצת
 מראשי רבים עם מיודד הוא ״כלל״.

ה הקבוצה עם בעיקר מיפלגת-העבודה,
 עבד שעימה הפועלים״, ״בנק של כלכלית
 היא בירושלים דירתו ״כלל״. בקונצרן

 השייך ״מוריה״, מלון של בקומת־הגג
הפועלים״. ל״בנק

 עיצבו פרס, שימעון וגם אלה, חוגים
 הסיכסוך על קארטר של השקפותיו את

 רגן לרגו. הועברו אלה והשקפות כאן,
 כי בהודיעו היבחרו, עם מייד הפתיע,
 את והזמין ירדן, הוא לפיתרון המפתח
לשיחות. חוסיין

ראשי הודחו
מנוחה ה בתי־

לזקנים
 ״בית אגודת חברי של כללית אסיפה

 החסות אירגון בבני״ברק, לזקנים״ מנוחה
 המירטה שמעשי הצעיר״, ״ישראל של
 ב״העולם בהרחבה תוארו מנהליו של

 את באגודה תפקיד מכל הדיחה הזה״,
תלו הוגשה שעליהם למעשים האחראים

למישטרה. נה
 צבי את תפקיד מכל הדיחה האסיפה

ה המבקר יוליוס, שימעון מירוני,
 יובל יהונמן מישרד-הדתות, של פנימי

 הנהלה נבחרה ואחרים. ממישרד־הדתות
 בן־דויד, ראובן בראשות חדשה,

כר־ משה של (אחיו זניצקי אהרון

החברה את רוקן
־ מרווחיה

ר הו מ !ו
 עתה מייעצים בכירים רואי-חשבון כמה

 מראות חברותיהם שאם ללקוחותיהם
בצו הרווחים, את להוציא כדאי רווחים

 תוך רטרואקטיבי, תשלום־משכורות רת
 מס״ אי-העברת על פיגורים קנס תשלום

 הגשת היא האלטרנטיבה בזמן. ההכנסה
שיג דבר השומה, לפקיד ריווחי מאזן
ה לתשלום וכן מקדמות, לדרישת רום

 כי מסתבר רווחים. על המיוחד היטל
ב גבוהות ההיטל, בתוספת המקדמות,

 המשכורות על הפיגורים מקנס הרבה
המדומות.

 מ״צא ״,■■אצבעונ
 עיתורלוים

וגומרה
 עיתון- של המו״ל שיה מיכאל

בהצ מייצא ״אצבעוני״, המצליח הילדים
 הגרמנית בשפה עיתון-ילדים רבה לחה

 ״חרגון״, נקרא העיתון ולהולנד. לגרמניה
 לחברת״ עותקים אלף 90ב- נמכר והוא

ל נמכר העיתון בגרמניה• גדולה הפצה
הגליון. מרק 3.5 של במחיר ציבור

 בישראל, כולו העיתון את מייצר שיר
 הכותב גרמנים, של צוות כאן ומחזיק

 אותו הביאה העיתון הצלחת העיתון. את
 יוון, עבור דומה עיתון לייצר עתה

הקרובה. בתקופה יישלח ראשון ועותק

? המישטרה
 רו־ יחיאל זימרוני, שלמה מל),
ואחרים. זביץ

 המישפטי היועץ גם השתתפו באסיפה
 של המישפטי והיועץ מישרד-הרווחה של

ה יושב-ראש שפיגל. יהודה האגודה,
 למרות כי מסר בן״דויד, ראובן אסיפה,
ש התלונה על בבית-המישפט שהדיון

החודש, יתקיים וחבריו טירוני נרד הגיש
 לחקור החלה טרם ישראל שמישטרת הרי
 כי החשש את הביע הוא התלונה• את

 לה שסייע יוליוס, על מחפה המישטרה
 ביקש כי מסר בן־דויד אבו־חצירא. בפרשת

שריי. גדליה מישרד-הדתות, ממנכ״ל
 פועלת המישטרה אין מדוע לבדוק בר,

 מיליון 60 לגניבת האחראים לאיתור
מנכסיה. האגודה וריקון הלירות
 כמה אליו טילפן מירוני כי מסר הוא
 אותו ישאירו כי וביקש מציריך, פעמים

בהנהלה.
 מישרד־הרווחה של המישפטי היועץ

 יתפוס הרכוש על האופוטרופוס כי מסר
 מכירת למנוע כדי האגודה, נכסי את

 שלקחו הלוואות על ששועבדו נכסיה,
 נעשה מה ברור ושלא ואחרים, מירוני

בהן.
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והבריחו ממשגיחי ומישרד
)34 מעמוד (המשך

 דרום־ ממשלת שנתנה ההיתר את מנצל
 כתרומות הניתנים כספים להוציא אפריקה

 כספים להוציא גם ניתן ישראליים. למוסדות
 להבאת במיפעלי־תעשייה. כהשקעה לכאן

 קנת נתן עורך־הדין פעם נסע כזו השקעה
 לא כדבריו, אולם, בית־הזקנים, חשבון על

העניין. מכל דבר יצא
 המה* מקבל המשולחים אירגון

 את להוציא הרוצים מאותם אות
 ברשי■ המצוי מוסד שם על כספם,

 הלפרין של שמחלקתו מת־מוסדות,
 ל־ נשלחת ההמחאה לו. ■שולחת

 נכתב ובמקביל מישרד־הרווחה,
למ שיבוא הנתרם, למוסד מיכתב

ההמחאה. את שוך
 ניומן, הרב של ממיכתבו שעולה כפי

 את ומוסרת ההמחאה את פודה האגודה
 בניכוי בא־כוחו, או הכסף למעביר תמורתה
 האגודה, בידי נשארת העמלה העמלה.

להברחה. סייע שמה אשר
 כי מראה בידי המצויה חליפת־מיכתבים

 בית־הזקנים לבין המשולחים אירגון בין
 ערה. כספים תנועת היתד, מירוני של

 אירגון־ מודיע לדוגמה, אחד, במיכתב
 10.043,60 בסך המחאה שלח כי המשולחים

היש למישרד־הרווחה אמריקאיים דולרים
המשו לבית־הזקנים. שתשולם כדי ראלי,
 רישמי אישור מבית־הזקנים מבקשים לחים

 של החשבונות הנהלת עבור התרומה, על
 לבית־ד,זקנים אחר במיכתב המשולחים.

 מנהל־ של הטלפון מיספר את גם מוסיפים
 על שייקל כדי במישרד־ד,רווחה, המחלקה

ההמ את ולקבל לגשת בית־ד,זקנים !נציג
הנכסף. האישור את ולשלוח חאה

 בית־הזקנים בענייני אי־הסדרים כי נראה
 הלפ־ שכן בעיות, לעורר החל מירוני של
 אל רישמי במיכתב ביוני 26ב־ פנה רין

 ייפגש האגודה נציג כי וביקש בית־הזקנים,
 כדי מראש, תיאום אחרי בהקדם, עימו

קוד למשלוחים בנוגע הפרטים את לברר
מדרום־אפריקה. מים

״אפשר________
ם׳ להוציא ,כספי

 להס- הסכים עצמו פרין הד ימשון
 הברחת־ ברשת מעורבותו את ביר
 :המלאים דבריו ולהלן הכספים,

 אי-אפשר מדרום־אפריקה, כי ״מקובל
 הוא המשולחים אירגון כספים. להוציא
 המשולחים הציונית. הפדרציה של שלוחה
 לישראל. כספים להעברת הצעה מגישים
 הכסף את מפקידים כאן המוסדות שליחי
 אמסור כי מבקשים ממני ניו־יורקי. בבנק

 המוסד, של רשמי לשליח רק הכסף את
 שולח אני קטנים סכומים קבלה. עם שיבוא
 סכומים קבלה. לי ושולחים למוסד, בדואר
 חותמת עם יבואו כי מבקש אני גדולים
המוסד.
לדרום־אפריקה. הקבלות את מעביר ״אני

 ההמחאות שלחו אז בעבר. היד,.ד,נוהל זה
 דרום- של הציונית הפדרציה באמצעות

שול ועכשיו בלירות, בתל-אביב אפריקה
 רק אני בנידיורק. מבנק בדולרים חים

הדוור.
המח המקבלים מוסדות, סוגי שני ״יש
 להיות חייבים על־ידי המוכרים אלה אות.

 קרובי- בה שאין חוקית, עותומנית אגודה
 ושאינה מאושרים, מאזנים ולא מישפחה,
 ברשימת שמם את שמים אנו רווח. למטרות

תרו לקבלת על-ידינו המומלצים המוסדות
 ישראל בשגרירות מצויה והרשימה מות,

בדרום־אפריקה.
ל גם מעבירים מדרום־אפריקה ״אולם
 לקח מירוני על-ידי. לא־מוכרים מוסדות

 אחרי על־ידי, לא־מוכרת לאגודה השיק את
 השיק. את לקחת לבוא ממנו שביקשנו

 הכסף, את שמסר זה התקשר חודשיים אחרי
 כבר שמירוני ואמרתי הכסף, היכן ושאל
בא. לא היהודי מאז אותו. לקח

 אל סכום עוד הגיע חודשים כמה ;לפני
 להיות והחלטתי מירוני, של אירגון אותו
 בבנק. ההפקדות של צילום וביקשתי זהיר

 ניומן הרב של בכתב־יד מיבתב קיבלתי
 לדרום- כתבתי להעביר. ביקש שמישהו
כס יותר להעביר שלא וביקשתי אפריקה

 אקבל לא ושלהבא לא־מוכר, למוסד פים
לא־מוכרים.״ למוסדות שיקים

 ער אחת מידה לחוסיך צורך אין
 המחלקה שד הבכיר המנהל דברי

כמישרד־הרווחה.
■ לביב ינאל
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