
 הס- על ושתשגיחי ככה. מטפש שלה
תבעט. שלא שלי ייחה

 הרוג, כחצי הריני שוב אני מזה וחוץ
 כה, בלי מוטל ממש הסיגריות. מחמת

 מוטל אהיה כן גם ודאי אליך וכשאבוא
 שלל, סייחה טובה, ושתהי כן. בחיקו
אהו שאת ושתדעי עלי, תכעסי ושלא

 ופל־ שלי, ופגה שלי, וחמודה שלי, בה
קרו וקרובה ורכה קטנה כזאת שלי, גש
 בשבילי, אותך ילדה שלך ושאמא בה,

 ושאני כך, אוהבן ושאני כך, ובשביל
 כך, ומאד מאד, ומאד כך, אותך צריו
 • מהיותך טוב לו ושיהיה כולך. כל ואת

 אם כי בוכיה, תהיי ושלא כהיותך, לי
 שאמרתי כמו פשוט, פשוט שמחה. גם

פשוט. ופשוט קודם.
שלי ויקרה קטנה ערומה

 ביום לי תחכי ואולי ולהתראות
השישי.

אורי

אהובתי, שלום
 בקשה רק לי ועוד מאד. לי מתקת

הנצחית. הנצחית הבקשה ממך, אחת
לתאבון. ועכשיו הערב, לי וכתבי

 מכתבה דבר הזמן כל מנקר ובמוחי
 היה ואולי וחשבתי, וחשבתי, הני. של
 ממך, אני בקשתי את למלא מועיל זה

 העצבים מתח את לרפות אהובתי,
והמתפרץ. המתמיד,
 הני את וברכתי כן היה אמנם ולוא

מאד.
חמודי אבריך, לכל שלום והרבה

וגעגועים.
למכתבך מחכה ואני

אמיתי גם ושיהיה
טוב גם

ילדתי, טובה, טובה ונשיקה
• אורי

שבת מוצאי
 י הרבה להוסיף לי יש אם יודע אינני

 : זה שחתמתיו הלילה מן מכתבי על
 אמש ליל שאחרי מזאת חוץ אולי מעט.

 ! היי־ ולא בבקר לקום כמובן יכולתי לא
 י מעט. בקפה ישבתי לעבודה. כשר תי

 הצהרים. אחר עד הזמן נתמשך וכך
 מעט, לנוח הביתה, ללכת החלטתי

 עלי (השבוע בערב לעבוד אוכל אולי
״אמ בשביל גליונות שלושה לסיים
 הבא בחדש גם אהיה שלא כדי נות״
 לחפש ל״צינס״, סרתי בדרך רע). בכל
 הצהרים, אחר ממני שאבד חיים את

והו נכנסתי שב, ולא שעה לכחצי הלך
 . יכולתי לא .5.30ב־ שאטלפן דיעוני
 עוד רציתי לא הביתה. ללכת אפוא

 ל״קנקף, וחזרתי עצמי את להלעיט
 דקות חמש ,5.20ב־ ובאתי וחיכיתי,

לפני.
וש צלצולך. ידי על הופסקתי וכאן

 שצלצלת, על שמחתי מאד. עליו מחתי
את כן התגברת רק ולוא שהתגברת.

שלי. ילדה ובאת, מול,
תע אל חמודה, כן, תעשי אל ושוב

 ולי לך טוב אמנם האם תעשי. אל שי,
 היום כל לך מוטלת היית שאת יותר

 התרוצצתי ואני לבדך, שמה, במטה
תע אל לקפה? מקפה כאן, מוכה ככלב

נעל העשוקים אברי כל ילדתי, כן, שי
 עשוקים והם כולם. כולם עליך. בו

מאד.
 ליום בואך טוב לא כי אני ויודע

 באמת הלא אבל שלם. יום גם ואם אחד,
 לבד יום אותו מהיותך הוא טוב באמת
 כן אני גם ומהיותי ורצוצה, לבד,

לך. בחכותי
מת אפילו אני — לפחדים ואשר

 ושנזכרת אותם, שהזכרת מעט פלא
שא מה עליהם לך אמרתי ואני בהם.

 מה בענינם לי אמרת את וגם מרתי,
 זאת? על לחזור את יכולה איך שאמרת.

 לא עוד. יחזור נא אל הזה הדבר וגם
את. יודעת הלא בו. לעמוד אוכל

 תחשבי ואל שלי. כולך שכולך וזכרי
 כל אלי טובה אהובתי. טובה והיי רעה.

 לעמוד אוכל לא כי תדעי הלא כולך.
 על מעט חוסי שלי. אהובה ירך אחרת.

פלגשי. המסכן, אורי
ויגעים ממורטטים אברי וכל
בזרועותי, הלילה היית לא למה

אהובה?
אורי

2678 הזה העולם

הסכימו □,הבנק
שפירא ע□ להסדר

 של הנושים הישראליים, הבנקים
 שפירא אברהם של קבוצת־החברות

 הסכימו דולר, מיליון 50כ־ של בסכום
לחו קצרי״המועד החובות את להפוך

 שיעורי- להם ולקבוע ארוכי־מועד בות
 להוסיף היינו בעולם, כמקובל ריבית
רי אחוזים. שלושה״ארבעה עוד עליהם

 הבנקאית הריבית מחצית היא זו בית
בישראל.

 קידום את איפשרה הבנקים הסכמת
 קבוצת־המשקיעים עם המשא־והמתן

 פויכט־ אהרון בראשות מניו־יורק,
 דולר מיליון 15 שישקיעו הנדלר,

 מהם הישראלי, במיפעלי־הטקסטיל
 ויתרו הבנקים מיליון. 2.5 הועברו כבר
 את לאפשר כדי הביטחונות מן חלק על

דולר. מיליון 2.5 של הסכום העברת
 אנשי־מקרקעין הזרים, המשקיעים

 על־ידי מיוצגים מניו־יורק, חרדים
 ורואה־החש־ נאמן יעקב עורך־הדין

 באחרונה השלים זה בדמך. גד בון
ש מיפעלי־שפירא, של שווי בדיקת
 לזמן הקצרים החובות דחיית כי קבעה

 להון דולר מיליון 15 והזרמת בינוני,
רג על המיפעלים את תעמיד חוזר,

הש תמורת יקבלו המשקיעים ליהם.
 פחות אך המניות, משליש יותר קעתם

 אברהם בידי תישאר השליטה ממחצית.
שפירא.

 לשמור לשפירא יאפשר זה פיתרון
חברת שלו, ספינת־הדגל על בשלמות

 השנה שהרוויחה האמריקאית, נלנויט
 7כ־ דולר מיליון 40 של מכירות על

 גלמיט החליפה באחרונה דולר. מיליון
מחברת בזמנו שקיבלה ההלוואה, את

שפירא יזם
פטימי1א

 יותר, זולה בהלוואה ישראל. משקיעי
 מדובר .,מרידלינץ מחברת שקיבלה

דולר. מיליון 8.5 של בסכום
ביו אופטימי עצמו שפירא אברהם

נק שאליו מהסבך היחלצותו לגבי תר
האח בשנים חוסר־מעורבותו בגלל לע

בעיסקי־המישפחה. רונות

 חוקרת קולומביה
מישראל נשק רכישת

 קולומביה של מישרד־המישפטים
 רכישות של עיסקות לחקור התחיל

העי מסר כך מישראל, ומטוסים נשק
ב 12ב־ אל־ספקטחר הקולומבי תון

אוקטובר.
עיס־ על קולומביה חתמה באחרונה

ישרא מטוסי״כפיר 13 לרכישת קה
וב דולר, מיליון 200 של בסכום ליים,

הרא המטוסים חמשת נמסרו אוקטובר
הת בנציג מתמקדת החקירה שונים.
 פבלו זו, במדינה האווירית עשייה

 שהחל טובר, פראדם אלברטו
 בזמן ישראליות חברות כמה מייצג
חיל־האוויר. מפקד היה שאביו
 בחש־ האיש מחזיק העיתון לפי

 התברר בישראל. לא־חוקיים בונות־בנק
 חיל־ למפקד השייכת חברה, כי גם

 עם עיסקות־נשק כמה ביצעה האוויר,
ישראל.

 נוספת, עיסקה גם בודקת החקירה
 10 האווירית התעשייה שיפצה שבה

 ב־ בישראל. קולומביים מירא!־ מטוסי
 מקומית חברה מעורבת היתה זו עיסקה
 גם קשורה שהיתה אננל, אנטוניו אחרת,

האמרי החברות עם בעיסקות־שוחד
ולוקהיד. בל קאיות

 בין הסבם
וציירי ישיאו

הממלכ לישראל כימיקלים חברת
 חתמו סוכימיק הצ׳ילית והחברה תית
 עתה ישקיע צד כל שלפיו הסכם, על

וצ ואם ניסויי, בפרוייקט דולר מיליון
 במיפעל דולר מיליון 100 ישקיעו ליח

 ופוטשיום־ פוטשיום־כלוריד לייצור
סולפדיק.
ד העיתון מסר על־כך פרטים  א

 צ׳ילי מטעם בספטמבר. 13ב־ מרקורי!
 חוליו החברה, נשיא העיסקה על חתם

 שליט של חתנו שהוא לידו, פונבה
פינושה. אוגוסטו צ׳ילי,

רכי של עיסקה גם בודקת החקירה
התע נציג ותחמושת. רובי(ליל שת

 לדין עומד כבר במקום האעיריח שייה
 במיק־ נשק ברכישת עיסקת־שוחד על
אחר. רה

מס־ההכנסה
צו מילא לא

בית־המישפט
 בית־ צו את קיים לא מס־ההכנסה

לבין בינו המתנהל במישפט המישפט

ויינרוט פרקליט
פנה

מת ולכן פיקנטי. מיפעלי תישלובת
 מס־ההכ־ את לחייב בית־המישפט בקש
 של הודעות־השומה את לקבל נסה

 הד״ר עורך־הדין פנה זו בבקשה פיקנטי.
 אריה המחוזי לשופט ויינרוט יעקב
נשמעה. טרם הבקשה בתיק. הדן הגין,

ה אצל המתנהל המישפס במיסגרת
הו־ את לבטל פיקנטי מבקשת שופט

 להכות רשות״ניירות״הערד של החרב ממשיכה בארצות־הברית
 היעזרות תוך רווחים לעשיית הכוונה מניות. של פנימי בסחר כמעורבים

הציבור. לרשות עומד שאינו המעורבות, החברות על במידע
 ושהודה שנעצר הראשון כה. עד המואשמים הם מי לבדוק מעניין

 הוביל הוא (יהודי). לווין דכיס סוכן־הבורסה היה בארצות־הברית
 ספיח (יהודי).מילקן למיכאל ושהוביל שהודה (יהודי),בוסקי לאיוון

ממיאמי(יהודי). פוזנר ויקטור של הרשעתו היא בוסקי פרשת של נוסף
 עם הקשורים של ולהאשמות למעצרים הובילה באמריקה החקירה

 חברת-המשקאות מנכ״ל שהיה מי ופוטר נעצר כה עד בבריטניה. בוסקי
 סטיין, הרולד בתור נולד הרולד סיר טאונדרס. הרולד גינס, הענקית

(יהודי). מרגוליס הנריק מואשמים עימו יהודי.
 בעיתונות דווקא. לאו פנימי! בידע בסחר מואשמים יהודים רק האם

 נגד דומים אישומים על ידיעות יום בכל כמעט מתפרסמות האמריקאית
 כנגד לאישומים הקבלה אין אולם לגמרי. שונה לאומי ממוצא אחרים,

 בבורסה בסחר עסקו לא אלה פוזנר. או מילקן בוסקי, כמו לווייתנים
 באמצעות חברות-ענק על השתלטות של טכניקות פיתחו אלא בלבד,
 מחברות־הענק כמה אדירים. בהיקפים במניות וסחר הצעות

זה. מסוג להשתלטויות טרף נפלו האמריקאיות
אחר) לאומי ממוצא לאנשים (או ליהודים ניתן לא רבות שנים במשך

 לחדור פרוטסטנטי) אנגלו־סכסי (לבן טהור ואס׳־פ שאינו למי או
 מי הכבדה התעשייה או הביטוח הבנקים, בצמרת אין הגדולים. לעסקים

 קולנוע, כמו חדשים לעסקים רק לחדור יכלו המהגרים ואס״פ. שאינו
 למכור סירבו פשוט הוואס״פים מקרקעין. או מיסחר בורסה, טלוויזיה,

כמוהם. שאינו למי
 בראשונה החדירו ופוזנר מילקן בוסקי, כמו היהודים שפיתחו השיטות

לתעשיות״היסוד. זרים בארצות״הברית
 אולם כשלעצמה, צודקת שהיתה ודאי הרשות״לניירות״ערך חקירת

 כדי האסורים. מהאיזורים הזרים סילוק של המגמה את משרתת גם היא
 לחקוק האמריקאי הקונגרס עתה עומד כזו, חדירה לחלוטין לסגור
 עתה שנעשתה זו כמו הלוואות, בסיוע השתלטויות־ענק שימנעו חוקים

 26 של בהיקף הלוואות באמצעות שנרכשה נביסקו, חברת-הענק על
ד ר א י ל י יהודית. היא אגב, שהשתלטה, החברה דולר. מ

ד׳ מישפחת סנ

ברמן ומנהל פפדי יו׳׳ר
מתחרים

הבינל הבנקאית ההצלחה בעיקבות
 מישל מישפחת של הגדולה אומית
 נכנסה אדמונד, ובנו ספרא עזרא

ותי יריבה בניו־יורק לעסקי־הבנקאות
ספדי. מישפחת שלה, קה

בסו בחלב מקורן המישפחות שתי
 אדמונד וגם ספרא אדמונד גם ריה.

 עברו ואחר־כך בביירות, למדו ספדי
 בש־ בנק פתח ספרא לדרום־אמריקה.

לבנ נכנס ספרא ספדי. גם וכך ווייץ,
 גם ועתה שנים, 10 לפני בניו־יורק קים

ספדי.

לניו־יורק באה
 משה הישראלי הארכיטקט אגב,
 צורף ואף בן־מישפחה, הוא ספדי

 החדש הבנק של למועצת־המנהלים
בניו־יורק.
 ניריורק, אוף בנק נורסיאל1ק הבנק,

 מלון של בבניין הראשון סניפו את פתח
יע הוא מנהל־הבנק ולדורף־אסטוריה.

 דיס־ בנק נשיא סגן שהיה ברמן, קב
בניו־יורק. קונט

 עם יחד בסאן־פאולו, מחזיק ספדי
 קבוצת־ ממניות 55ב־^ הררי, יעקב

 בידי הן המניות יתר סיטאדה. הבנקים
 מעשרת אחד דה־פריס. נשיונאל בנק

 זו שותפות בעולם. הגדולים הבנקים
השוו קומרסיאל בנק בעלת גם היא

ובז׳נווה. בציריך סניפים לו שיש ייצי,
 הבנק כי אמר הוא ברמן עם בשיחה

 לפתיחת מוקדם (תנאי ללקוחות יתן
 50מ־ פחות לא של סכום הוא חשבון

 הגישה שווייצי. אישי יחס דולר) אלף
 יעסוק והבנק ביותר, שמרנית תהיה

 ולא בטוחים, בניירות בהשקעות בעיקר
 נדל״ן, עסקי לבורסה. כלל ייכנס

 את אם רק לממן הבנק יסכים למשל,
 שכירות המשלם שוכר נושא הנכס

בטוחה.
 באף־ד׳־ לקוחותיו את ביטח הבנק

ל הממשלתית (חברת־הביטוח אי־ס׳
 אלף 100 עד המבטחת הלקוחות, כספי
 בניו־יורק אין לדבריו ללקוח). דולר
 יהיה וזה אישי, טיפול הנותן בנק

ינהל. שהוא הבנק של היתרון

 מס- על־ידי לה שהוצאו דעות־השומה
 הודעות־השומה את ולקבל ההכנסה,

 באחרונה שהגיש לבקשה בהתאם שלה.
 מס־ את בית־המישפט חייב ויינרוט
 לכמה תשובה יום 30 תוך לתת ההכנסה
 במהלך ויינרוט על־ידי שנשאל שאלות

 בזמן, השיב לא מס־ההכנסה המישפט.
 לשאלות ענה לא באיחור השיב וכאשר

כנדרש.
 במיתקפה פתח מס־ההכנסה נציב

ההא מפני להתגונן כדי תיקשורתית,
ב טעו, היתר בין נגדו. שהועלו שמות

 חב־ כי בטלוויזיה, זה־הזמן תוכנית
 רויטל רואת־החשבון רתו־לחיים,

 בתיקי־נישו־ מטפלת אינה אבירם,
 ולכן מס־ההכנסה, שילטונות אצל מים
עבירות. כל עובר הוא אין

 לפי אף נכונים אינם אלה דברים
 כי הודה שבו הראיון, בהמשך דבריו

 עבור ללקוחות חוות־דעת מכינה היא
בעניי המופיעים אחרים, רואי־חשבון

 מס־ההכנסה. שילסונות לפני ניהם
 נכללת מכינה שהיא זו חוות־דעת

מס- לשילטונות המוגש בחומר תמיד

 הקשרים את היטב היודעים ההכנסה
מס־ההכנסה. לבין שבינה

 מס־ כי הנציב אישר ראיון באותו
 שחיברה ספרים, עשרות רכש ההכנסה

 כי והוסיף פקידי־השומה, עבור חברתו
ו חינם ניתנו ספרים מאות כמה עוד

לפקידי־השומה. הם אף חולקו
אבי של ספריה של הוצאת־הספרים

 רוא-החשבון מישרד בבעלות היא רם
ו אבירם, עובדת שבו שטראוס־ענבה,

 ברור מס־ההכנסה. נציב שותף היה שבו
 היא! לפקיד־השומה מתנה נתינת כי

ברורה. עבירת־שוחד
 מרצה חברתו כי הכחיש לא הנציב
מס־ההכנסה. עובדי לפני דרך־קבע

 תדמיתו, לשיפור מסעו במיסגרת
 זה בחודש 12ב־ מס־ההכנסה דובר הפיץ

 למרות כי נמסר שבה לעיתונות הודעה
הנ נגד בכלי־התיקשורת הפירסומים

 בנציב. מלא אמון שר־האוצר נותן ציב,
 ההודעה־לעיתונות של זהירה בדיקה
גילתה אותה שקיבלו עיתונים על־ידי


