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ם י ס י ט ר .81 אלנבי ״הכנף״, ׳116 !יזנגוף יונית״, ב״רדיו — כ

ם י ש ק ב ח את מ ר ר! עז בו צי ה
 ,15 בן ילד של מתיקו חשובים מברקים )3(שלושת■ אבדו הבוקר
הנבחרים. בית ליו״ר מיועד הללו המברקים אחד המברקה! שליח
ומש הוא וישאר ממשרתו הילד יפוטר תימצא, לא האבידה אם
־מחיה. אמצעי ללא פחתו

 הציבור עזרת את ־ מבקשים אנו ־
האבודים. המברקים אחד בחיפוש

 לפנות האדיב הקהל מתבקש האבידה, עקבות ויימצאו במקרה
תל־אביב. ״זמיר״׳ לקולנוע

תודה.

ל3א רגואססלה 1י
 של החוץ מינויי שבוע • מדי נשלחים
הישראלי, החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 המוסר במדינה, 'ביותר הנקרא• העתון

 כל על ומלא נאמן דו״ח בניכר לישראלי
החדשות. שטתי בכל בארץ, הנעשה .

במדינה
חקירות

שנעלם האיש
 בעולם ביותר המושמצים האנשים אחד

 מד״ נמון־קו אדם הוא התל־אביבי העסקים
 הונגארי, וחיזזוו־דיבור עגלגלות פנים בעל

אחדים. חודשים לפני מישראל שנעלם
 בקרב מעולם בלט לא ווינברגר מרסין

 מבתי- באחר קטן כפקיד הסוחרים. חבריו
 עליתו היתד, בתל־אכיב לגלידה החרושת

 ההצלחה, בסולם ביותר מהירה וזינברגר של
 הפן ווינברגר הפקיד מפתיעה. לא .כי אם

 הקים קטן, גלידה לתעשין אחדות שנים תוך
פלורידה. המפעל את אחרים סוחרים בשיתוף

 של מכריו מבין מעטים סוחרים רק
 קצר בזמן הפך שפלווידר, ידעו ווינברגר

 ביותר הגדול השחור כר הס, לשוק מאד
 הבריחו אפלות קומבינאציות בעזרת בארץ.

וממ גלידה יצרני רבי* שימורים תעשיני
 בהקצבה, שקיבלו הסוכר כמויות את תקים,

השחור. השוק אל וזינברגר, דרך
 האריכה לא ח־ינברגר של הצלחתו אך
 עצומים בחובות לבסוף כשהסתכך ימים.

 בנסיון ונת־ש הכנסה, למס ל׳״ק אלף 90(
 מזויף ן דרב בעזרת הארץ את לעזוב

 במשטרה זזינברגר נעצר ),1054 חזה (העולם
 לבסוף. ונשבר ארוכות, נחקר הכלכלית,

 אחדים, שבועית אחרי מישראל ברח כאשר
מר לעצרו, תנסה שהמשטרה מבלי  עברו '
 כנד, מ רשימה עם הכלכלית המחלקה בלשי
 שותפי הסוכר, מבריחי את עצרו לבית, מבית

 מרשתות אחת את חיסלו לשעבר, ווינברגר
המדינה. בתולדות ביותר הגדולות ההברחה
שבע העבר. מן עולה רוח  התברר ה

 מעסקים גש ידו את משך לא וזינברגר כי
 כשהובא בסוכר. קשורים שאינם אחרים,

 אברהם התל־אביבי והמבריח המקררים סוחר
 מכירת באשמת לדין, מיליקין־מיליקובסקי

 פטי־ חלקי מכיל שהוא בטענה ת -גרוטא. שק
/042 הזה (העולם פונים  בפני מיליקי! טען ו

 הוא ווינברגר. לי נתן השק ״את השופט:
לירות,״ באלפי אותי רימה

קנס, ל״י !500ל־ מיליקין את דן השופט

 להתנהג כיצד אילני את לחנך זליקסון עזר
 קנס הוא גלויותיו. את המק-צת כמדינה

 לבל אוחו הזהיר ?״י, בעשר אילני את
 הפקידים של עדותיהם בהגדרת עוד יעסוק

אליו. הפונים הממשלתיים

ישראל כל
הלאומי ההון המפסיד:

 לרשימת נוספה הקומוניסטית סץ
 השבוע מישראל. סחורות הקונות ד.מ.ינות

 תני- ח! אלף 34 של משלוח לשנחאי יצא
 תוצרת דולאר, אלף 40 של בשווי זכוכית,
תע ציוו לייצר המתמחה טזל־פיל, המפעל
. מיהלומים שייתי .  ״רסקו״, חברת .
 ד,!וליטר, פרוגרסיבי, סולל־בונה מעין שהיא
ה רגילות מניות על דיבידנדד, 9ל4 לשלם

 על 4סל רק אולם פרטיות, בידיים נמצאות
 המפסיד: קרן־היסוד. בידי הנמצאות המניות

רס פעולות את המממן הלאומי, ההון
. קו . תח ת האמריקאי הה׳&זפעה .

 המכשיר: הארץ. למשק במישרין עתר, דור
 שהצטבר האמריקאיים, עודפי־המזון מחיר

 להם היו לא אשר רבים, למיליונים בינתיים
 ליצירת עתר, ישמשו אלה כספים הופכין.

 או לחברות־בת יינתנו כספיה אשר קרן,
לחב או אמריקאיים, מפעלים של סוכנויות

אמרי מזון של הצריכה את שיגבירו רות
החשו ד,פירמ,ת כל התוצאה: בישראל. קאי
 במוסדות במישרין תלויות יהיו בארץ בות

אמריקאיים. ממשלתיים

תזכיר
ך ציר סו כ ס ה

ב השבוע, פרץ קואליציוני סכסוך
 גולדה החוץ שרת של החלטתה עקבות

 ציר לשעבר לינטון, יוסף את למנות מאיר
 ץ. בשוו ישראל ציר לתפקיד ביפאן, ישראל

 ),1052 הזה (העולם תצפית מדור שניבא כפי
של מנויו את לאשר החוץ שרת סרבה

בכית־המשפט* בוכה ווינכרגר עציר
מתוק כשרון

 ש־ בשעה אך תנאי. על מאסר ושנודוחצי
 משפט לבירור בישראל עדיין מצפה מיליקין

 באוסטריה, וד־נברגר עתה שוהה אחר, פלילי
 ימצא שם הדרומית. לאמריקה לעקור מתכונן

המתוקים. לכשרונותיו יותר נאות מרחב

עדות
של ה מחירה־ דר הג

 והש-טרעזרא נחמיאס אברהם האוצר פקיד•
 אילני זאב של לבית־המלאכה שבאו לק, פ

 שוחקות: פנים לו הראו לא בתל־אביב,
 בבת־המלא־ הסחורה על צו״עיקול לנו ״יש
נחמיאס. הכריז כד״״

 אני עיקולז ״איזה לצעוק. יל החח אילני
 בתשלומים!״ משלם ואני ל״י 400 חייב.

 סקרנים קהל התאסף אחדים רגעים תוך
 הוא מאד. מרוצה היה אילני החנות. ליד

 את שינה נחמיא!, של בפניו 'מבס הטיל
 באתם גנבים, ״פרנקים, צעקותיו: תוכן

בהצבי וסיים צעק, שלי,״ הסחורה את לגנוב
 פרח!״ ״פרנק נחמיאם: על עו

אלי״ ד״ר האשכנזי השופט החליט השבוע

 עין־שמר חבר הרמה, למשרד, מפ״מ מועמד
 שנים שהיה מי זילברטאל, (״מיטק״) משד,
ב והש׳ימר־הצעיר מפ״מ של נציגה רבות

. המערבית אירופה ארצות ק . . ו ח  לי ה
, חיסול. ת ט א ה בחדרי הכנתן שעל ה

 חיים לממשלה המשפטי היועץ של חדרים
 השבוע יצא ),1049( הזה העולם מסר כהן,
 היועץ שיגר מוכפל בתזכיר העולם. לאור

 בה בלל לעוזריו, הצעת־החוק את המשפטי
 ליטול יהיה אפשר לפיהם חמורים סעיפים

 בדין שהורשע עחון עורך של רשיונו את
 שינתן ההיתר על נוסף זה, חוק פי על

 ש־ורשעו עתונאים, על לאסור לבית־המשפט
.במקצועם ולשמש סיף לה בדין, . ר . ד ת ג ו  בי

ת ו ר ב ק ממ השבוע הוסטה חנה בפרדס ה
 בכר להביע שרצו אלמונים, בידי קומה

 המושבה רב של 'סירובו על מחאתם את
 (העולם שטיינברג אהרון הילד את לקבור

 נוצריה. ואש יהודי לאב בן ),1052 חזה
 של קברו עתה נכלל הגדר, הסטת על־ידי

שטח,ביתיהקברות. ך בת, הילד

 משמאל המכלית, מימין.בלש־סטשמרח •
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