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קשקשת 1951
הפעל את דימיונך ונסה למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה׳ אשר
תסביר מה אתה רואה בו .הצעות
לכותרות יש לשלש לפי הכתובת:
,קשקשת -,ת.ד ,156 .תל־אביב .ההג
דרות הקולעות ביותר תפורסמנה,
ובעליה! יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב־אץ בתל־אביב ,קול־
נוע־המכוניות השיר בישראל.

 1ז1שבצ

)המשך מעמוד (17

הטול□

1951

[

למעשה קיבל בלומפילד את התשלומים
האחרונים תמורת הציוד מחבדת אנגלו־
אפריקן )לה העביר מוטי את האופציה,
לכאורה( ,במאי  . 1965בעדותו בבית-
המישפט בתל-אביב טען בלומפילד בעק
שנות בי ידע שהארכת האופציה היא
פיקציה ,אך הסכים לכך לפי בקשתו של
מוטי ,וכי למעשה ,מאז שנת  1963אין לו
כל קשר לציוד של ישקו ולעסקיה בישראל.
למרות זאת ,כאשר תיכנן הגדלת הון
בקנדה בסוף שנת  ,1963הכניס לניכסי
ישקו את מחסני הציוד שכבר נמכר למוטי.
למעשה ,ציוד זה מופיע פיתאום במאזנה
של ישקו בקנדה גם בשנת  ,1967וזאת
לאחר שבמאזן ישקו לשנת  1963לא
הופיע כלל.

טפח
מן ה א מ ת

ף* תו ך ה ה ס כ ר שהתעורר בבית־המיש־
 ■4פט בולטים דבריו של עוה״ד ארווין
שימרון ,המגן על דואה־החשבון לסלי
גולדשמידט  :״החברה הקנדית היתד ,מעוג־
יינת באופציה ,ולהציג כלפי הבורסה ב
קנדה את הציוד כאילו הוא נתון לאופציה
בשנה הראשונה ובשנה השנייה נעלם מן
המאזן .לבן דרש בלומפילד כי רואה־
החשבון שלו יקבל מישראל תמונה של
חוסר נכסים ,והתחייבויות בישראל פרס
לרשיונות לקידוחי נפט ,כדי להציג את
כל הפעולות של ישקו בישראל כאילו נעשו
על ידי צד שלישי .יכול להיות שבלומפילד
שותף להסכמה עם מוטי פרידמן ...אין
ספק כי היתד ,הסכמה כזו...
״אבל מכאן אי-אפשר להוציא מסקנה
כי אני סידרתי את פקיד־השומה בישראל.
אני שימשתי זרוע מוארכת של רואי-

קשקשת 1949

 0פקיד מס־ההכנסה בעיני זזציבור.
משה כן״נאים ,רח׳ ריינס הרצליה
י• כך נראה רבינוביץ׳ לתושבי
ישראל בחלומותיהם.
מאיר אנצ׳ו ,רח׳ אביגיל  ,4רמת־נ!
• תמונת־פספורט של שרשור.
אלה גוטמן ,רוז' תחכמוני
 ,43ירושלים
׳  9הצבר הישראלי בדמות ,הכושי
עשה את שלו.״
נפתלי לביא ,רח׳ אחוזה ,כרכור
!  9מה שראו רגע אחרי שמגרש-
השדים סיים את מלאכתו.
חווה וחזי רעז!* ,רח׳ מנדלשטס
 ,14תל־אביב

פרקליט כירון
אישור לאוצר
החשבון הקנדיים לצרכים קנדיים ...החברה
הקנדית היתר ,מעוניינת בהצגה כלפי קנדה,
הבורסה שם ,המאזן שלה ,ואולי מם־
הכנסה שם ,אינני יודע.״
עורך־הדין שימרון מוכן לחשוף טפח מן
האמת

בשעה 5.00

״נסיר העניים״
בשעה 7.15

״כוכב פרא״
בשעה 9.45

״זמנים סוערים״
י  1ז 1ז ז ? נ ^  ; 1 1 1 1ז ז

בסיטונות
•
•
•
•

שמלות חריין
מכנסי הריון
טוניקות הריון
חליפות הריון

כ הן

מודל

תל־אביב ,רח׳ נחלת בנימין ,4
קומה ב /דרך החצר
פתוח עד  7בערב
)סגור בשעות (2—4
להזמנות ע״י סוכן :טל ,50344 .ודא

מאוזן :
 .1רוח־קדים .5 :שמה הערבי הקדום
של מדינה .10 :מושיע .11 :שטעמו
כלענה  .13 :חדל לדלוק  .14 :שופט על
יון ,ולא אגרנט .15 :פיקח ,אבל נכלולי:
 .16הנאה  .17 :חומת־מים  .18 :״כן,״
בלע״ז .19 :ריקבון .20 :שחקנית־קולנוע
הוליוודית )ש״מ(  .22 :אפם כוחו  .24 :שיר-
לכת צבאי .25 :מימטר .27 :בן־זוגו של
הוושט .29 :מעגל .30 :משקה הריף ,תמ
ציתו משמשת לתיבול .32 :ניע קל.34 :
נש .36 :שונא .38 :צייר ישראלי נודע
)ש״מ( .41 :הרוצח הראשון בתנ״ך.43 :
מישחק־ילדים פופולרי .44 :קלוקל.46 :
מלכסיקון הבקר )הפוך( ;  .47לא קשה .49 :
תכונת משיכת לב ההמונים;  .52חלקיק
זעיר;  .55קידומת המעידה על קיום חו
מר כימי;  .56ארכיאולוג ורמטכ״ל־לשע-
בר;  .58מלך שייקספירי נודע .59 :התי
כון הוא כזה;  .60שודמת;  .62ישן;
 .63בראו אותה מצלע .64 :מנעול.66 :
מדינה תנ״כית!  .67גיאיון;  .69מחלקי
הרגל;  .71חיצוניותו .73 :איכות.75 :
בעל־חיים מדבר .78 :ה״ווישר -של המכו
נית .80 :מספיק! .81 :מאור קטן; .82
מספיק!;  .83התייחסות .85 :בירה אירו
פית .87 :אבר בעוף .88 :כשפים אפרי
קאיים ;  .90בהשאלה  :מרכז  .91 :היו
משהו ;  .92חנק  .93 :מעמידה במיבחן.

מאוגד :
 .1דג טורף;  .2יצירה מוסיקלית בעלת
נושא חוזר;  .3שופט מוסלמי;  .4מכי
נויי האלוהות;  .6יחידה של תפר.7 :
כינוי־כבוד לרבי;  .8ייעשה חמור יותר:
 .9קיבוץ בארץ;  .11קורה עבה;  .12פי
לוסוף צרפתי )1778־ .21 ;( 1712אליל
פלישתי;  .22מארבעת הבנים שבהם דיב
רה תורה;  .23כלי-קיבול עשוי יוטה:
 .24שאון;  .26נאדר;  .28בושם תנ״כי:
 31תמר!  .33אם־הפנינה;  .34אנחנו:
 .35חומר ראשוני המשמש לעיבוד; .37
דיור .39 :שופט;  .40מין מחול; .42
שליט אלדיריה;  .45קנה דק בפרח; .47
סוד .48 :קמילה;  .49דרך תחבורתית;
 .50חצי מישחק־ילדים פופולרי .51 :מחל 
קי האקדח ;  .52הוא פתוח — והיד רו
שמת;  .53נהר באפריקה;  .54אל־המיסחר
המכונף  .57 :קריאת־התפעלות !  .60כשהלב
מלא מהכיל !  .61קיבוץ ליד חיפה ; .63
לא מיקצועני;  .65מנומנם;  .68לוקשים;
 .70כיתה דתית .71 :מילת־בקשה!  .72כל
עובד מייחל לקבלה במקום־עבודתו ; .74
מין יתוש  .76 :בן שבט ברברי>  .77שרף;
 .79ציפור־שיר קטנה .84 :עליו מכה ה
פטיש;  .87ליחה!  .89קריאת־יגון; .91
קריאת־השתוממות.

על

עיסקי

הנפט

של

בלומפילד

בישראל ,כדי להגן על שולחו ,רואה-
החשבון גולדשמידט ,שיוצג את בלומפילד
בישראל.
מבין השורות עולב בוודאות תמונה שבה
ניצל ברנרד בלומפילד — מי שגנב 30
מיליון דולר שהורישה ליידי דיוויס ליש 
ראל — את ישראל ,כדי לרמות את שיל-
טונות קנדה ,את מס־ההכנסה ואת הבורסה
שם ,ותוך בדי כך נתן יד למוטי פרידמן,
לעשות דברים דומים בישראל.
אבל כיום ,ברנרד בלומפילד הוא עדיין
אזרח מכובד וראש הציונות בקנדה ,ולא
סתם ראש הציונות .בבית־המישפט הצהיר
על עצמו כעומד בראש אירגון התרומות
לתנועה הציונית בקנדה ,וכן כמי שעומד
בראש אירגון ידידי ההסתדרות בקנדה.
אירגון זה מקבל תרומות ברחבי העולם,
בעיקר תודות להורשת רכוש באמצעות
צוואות נפטרים .ההסתדרות הפכה את
מגבית־המתים לעסק פורח בהיקף של עש 
רות מיליוני דולרים ,וכאשר נפגש פינחס
ספיר עם בלומפילד לפני שנתיים ,וגילה
לו ,כי הוא יודע על גניבת כספי ליידי דיי-
ווים ,עשה ספיר הסכם שלפיו יעביר בלונד
פילד חלק מכספי ליידי דייווים למגביות
ההסתדרות .על סמך הכנסות צפויות אלו
בעתיד החלה ההסתדרות להשקיע בהקמת
בתי־ילדים ומועדונים .עתה נתקעה ההס
תדרות עם בניינים באמצע ההקמה ,ללא
סיכוי כי תקבל מבלומפילד את התרומות
הצפויות.
שאלה מעניינת היא מדוע הסדירו ספיר
ובלומיפילד ,כי הכספים יינתנו להסתדרות
ילא למגבית המדינה כולה ,אבל על שאלה
זו חייב להשיב פינחס ספיר ,והיא אינה

