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Sjónvarpsdagskráin
á bls. 5.

...

GleSisögur
Föstudagurinn 21. marz 1969. — 11. tbl. 10. árg. V erð 18.00 krónur.

á bls. 6 og 7

Styrjöld lögreglunnarvið

klúbbana
Næsti mótleikur næturklúbbafélaga
getur orðið voðalegur!
Feiknarleg styrjöld er nú i Lögreglustjóri sendir þjóna
háð milli yfirmanna lögregl- sína til varðgæzlu við klúbb
unnar og meðlima nætur- dyrnar og meinar félögum
klúbba hér í höfuðborginni. | inngöngu í þetta annað heim-

ili sitt eftir klukkan hálf-«
tólf, en forráðamenn a.m.k '
eins klúbbsins vilja ekki gers
sér þetta að góðu — og því
síður þeir, sem greitt hafa
leiguafnot af húsnæðinu með
háu árgjaldi sem félagar
klúbbsins.
Lögfróðir men n telja þetta
slettirekuskap hjá lögreglunni, sem en ga stoð eigi i
lögum, burt séð frá því hvort
vín sé haft þar um hön d eða
ekki.
Því furðulegra er þetta, að
Framhald á bls. 4

ementsverksmiðju
hneykslid

eða an n an hátt.
Hverju á að reyn a
að
bjarga, eða hvað á að reyna
að fela með því að fá þessum
endurskoðanda verksmiðjun n
ar framkvæmdarstjórn in a ?
Eða er en durskoðan din n
að reyn a að bjarga sín u eigin skin n i?
Kunnugir telja, að Svavar
Helga Sigurþórsdóttir syngur með tríói
Guiuiars
sjái fram á, að en durskoðKvaran í næturklúbbnum Playboy við Borgartún. I tríunarskrifstofa han s mu
n i
bíða svo mikin n álitshn ekki
óinu, sem þykir afburða gott, eru þeir Gunnar Kvaran
Það urðu margir undrandi, j hálfu. Þá mun fjárdráttur við þetta mál, að han n telji
þegar það fréttist, að Svav- þessi að sjálfsögðu hafa ver- vissara að tryggja sér an n an
(rafmagnsorgel). Jón Garðar Elísson (bassi) og Einar
ar Pálsson, endurskoðandi, ið dreginn undan skatti á ein n
Framhald á bls. 5.
Hólm Ölafsson (trommur og söngvari).
hefði verið settur framkvæmdastjóri Sementsverksmiðjunnar. Hann hefur um
átta ára skeið verið hinn
daglegi endurskoðandi fyrirtækisins.
Nú eru í rannsókn þar ein hver stærstu skattsvik, sem
frétzt hefur um hérlen dis, og
kunnugir telja að það sé að"25
Það má með sanni segja, um tekist nokkuð lengi að
lega framan i réttarfarið, að að hafa hen dur í hári þeirra
eins byrjun in .
að skammt sé stórra högga á ríða gan dreið á himni svika!
Vitað er að auk þess hafa milli hvað umsvif fjárglæfra og pretta, áður en þeir eru' þegar kom að því að dómur manna, sem ekki er ástæða
yrði kveðin n upp í máli han s til að ætla að eigi „vin i" á
átt sér stað árum saman gíf- manna á fslandi snertir. stoppaðir af.
var
sökin fyrn d!
urlegar óheimilar greiðslur Varla líður svo vika, að ekki
réttum stöðum, og hefur þá
Oft hafa þetta verið men n
Þessi maður starfar n ú oft van tað talsvert á að kapp
til allmargra starfsman n a, sé eitthvert fjársvikamál sem vitað var að voru hlyn tog jafn vel fullyrt að látn um upplýst og er þá sjaldnast ir n úveran di ráðamön n um,' eftir því sem n æst verður hafi verið með forsjá.
mönnum hafi verið reikn uð um neinar smásummur að og þess vegn a hefur sá grui. komist sem fulltrúi íslan ds
Lögreglan hefur oftar en
hjá Alþjóðaban kan um. Sem einu sin n i vakið aðhlátur og
laun í len gri tún a.
ræða, heldur oftast tugi millj ur læðst að fávísum borgurbetur fer veit alþjóð, að umÞetta mun ekki vera kom- jóna.
um, að ef til vill hafi þeim ræddur maður hefur tan dur- nú síðast, þegar slíkum hvirf
ilvindi var þyrlað upp vegn a
ið í ran n sókn en n þá, en da
Ekki ber að efast um að verið hlíft í len gstu lög. Á hreinan skjöld..
smáþjófs, sem falsaði n okkrþótt óhjákvæmilegt virðist hið opin bera hafi augun opin sínum tíma hrækti ein n af
Einhverra
hluta vegn a
að þessi fjárdráttur verði fyrir hvers kyns misferli, en nafntoguðustu
stjór
n mála- hefur löggæzlan verið sn ar- ar ávísan ir og stakk af með
peningana til Þýzkalan ds.
kærður af verksmiðjun n ar þó er eins og oft hafi mönn- mönnum á Islan di svo frekborulegri, þegar þurft hefur
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Endurskoðandi fyrirtækisins settur
framkvæmdastjóri þess, eftir8ára
vanrækt bókhaldsstarf

Interpol eltir karamellupjóf

