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 שאנחנו להן תראי אל תשמעי, אז שיקסות.
ישראלים!״

 לדעת?״ אפשר אם אתם, ״ומה
 יוסי, עונה איטלקי,״ אני אז שחור, ״אני
 אנגלי!״ הוא — בלונדי שהוא ״וצבי,

מ קמה כשאני אמרתי, שלום,״ ״ובכן,
מקומי.
 שאם מפחדים אנחנו תביני, תתרגזי. ״אל

 אתנו!״ תצאנה לא הן מישראל, שאנו נגיד
 הקרן נשף בוינה התקיים מה זמן לפני

 את ראיתי משולחני מה במרחק הקיימת•
הת לא וינאיות. שתי בחברת וצבי, יוסי

אליהם. ניגשתי אפקתי,
 את ישראלי לנשף להביא העזתם ״איך

 הן עכשיו ״הרי לעגתי. האריות?״ שתי
 האיום...״ סודכם את מכירות בבר

לעו השניים צחקו בלילה,״ תמימה ״את
 ספרדי...״ נשף שזה להן ״אמרנו מתי,

צין  הבא המקרה של הגיבור כם.ס. ק
 הגיע וינאי, ממוצא הוא ממש. צבר אינו

 מבתי־ באחד למד מאד, צעיר בגיל לארץ
 הפלמ״ח. מראשוני היה החקלאיים, הספר

 הופעה ממש. טרזן הוא החיצונית בדמותו
 — לתפארת טיפוס חסון, גבוה, נורדית,
מש שהוא טוען החיצונית. בצורתו לפחות

 ומיסתורי חשוב בתפקיד המדינה את רת
בוינה.

 חברה׳מן, אותו בוינה. בבית־קפה נפגשנו
 עתונאי האוסטרי, איש־משרד־החוץ אשתו,

גרמני. ועתונאי יוגוסלבי
המסו כל על נהדר רושם עשה הבחור

״ה בהערצה: אפילו לי לחש הגרמני בים.
 אובר־שטורמאן־ כמו נהדר! נראה הזה אדון

הכלל... מן יוצאת מחמאה פיהרר!״•

 התגלגלה השיחה נעימה, היתד, האוירה
 ביחד שנאכל הציע מישהו לנושא. מנושא

 מן במרחק־מה ־ידועה, במסעדה ארוחת־ערב,
המקום.

ויבורג, רחוב דרך עברנו למסעדה בדרכנו
 בחוץ יהודית. ומסעדה בית־כנסת נמצא בו

 בשטריימל מזוקנים, יהודים מספר עמדו
וקפוטה.
 ציוריים האלה הטיפוסים את מוצא ״אני
הגרמני. העתונאי אמר מאד,״

 לו ענה גועל־נפש,״ מעוררים הם ״ובי
יכול רק ״אילו בהוסיפו: שלנו, החברה,׳מן

״בולם את מחסל הייתי תי, . . .
 השיחה את והעביר נבוך הגרמני העתונאי

 בשלו: המשיך החברה׳מן אך אחר. לנושא
העתי בעיר ״נלחמתי אמר, יודע,״ ״אתה

 איך ראיתי ואז ,1948ב־ המצור בזמן קה
ל מוכנים היו הללו היהודיים הטיפוסים

 מכות בהם להרביץ התחלתי לאוייב. היכנע
 מה הגרמנים... את הבנתי רק ואז רצח,
ביהודים...״ להרביץ נעים

 משהו. ומלמל החויר הגרמני העתונאי
להת שלא השתדל למסעדה, הגענו כאשר
הפלמ״חניק. החברה׳מן ליד יישב

 היה הוא לבקרני. הגרמני בא למחרת
הקודם. הערב רושם תחת כולו. עוד

הנאצי. בזס.ס. גבוה קציך •
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 אצלך שהכרתיו הברנש אותו מי ״הגידי,
 מבלי הראשונה. שאלתו היתד, אתמול?״

 קשה דבריו, ״לפי המשיך: לתשובתי, לחכות
 מלא יצור או משוגע, סתם הוא אם לדעת

 פרו־ הוא אולי או איומים, תסביכי־נחיתות
בוקאטור?״

 הגרמני לאמר? יכולתי מה עניתי. לא
 נורמלי, שאיש ייתכן לא ״הרי המשיך:

נכון?״ ככה. ויגיד ידבר בנפשו, הבריא
נבוכה. עניתי ״נכון!״

 ״נפגשתי הגרמני, המשיך יודעת,״ ״את
 הוא שגם היוגוסלבי, העחונאי עם היום
 בבחור לחשוד התחלנו שיחתנו. את שמע

 וש־ שלכם, הבטחון בשרותי עובד שהוא
 ד,גבותינו את לבדוק דבריו על־ידי רצה

היהודית.״ לשאלה
לשכ שהשתדלתי מובן והתעלפתי. כמעט

מטומ סתם הוא כי נכון׳ לא שהדבר נעו
 נכון. כן שגם מה רגשי־נחיתות, ומלא טם
 הממשלה שולחת איך היא: השאלה אך

לאו לתפקידים לחוץ־לארץ, כאלה אנשים
מיים?

ציונות
ת קשר■ בו ר ף ת ס כ ו

 המחוזי השופט חגיגית. היתד, ההזדמנות
 ערכו ואשתו ויז׳נסקי צ׳ארלס האמריקאי

 לעידוד האמריקאית הקרן לכבוד מסיבה
 נורמן קרן היא — בישראל תרבות מפעלי

 מפעלי- לרוב קיצבה המשלמת המפורסמת,
 ועד הבימה מתיאטרון בישראל, התרבות

 והסולת השומן התל־אביבי. התרבות היכל
הופיעה. בוסטון בעיר היהודית החברה של

איש־עסקים היה המכובדים האורחים בין

ש גולדפיין, ברנארד בשם מצליח יהודי
נס כשאך שארלוטה. אשתו עם יחד הופיע
 שארלוטה קמה החגיגיים, הנאומים תיימו

 ״בעלי המארח. לשופט וניגשה גולדפיין
וה בתמימות, אמרה אשתך,״ את מעריץ
 דולאר, 1000 על־םך צ׳יק לשופט גישה
ישראל. עם למען

 בדין ישב זמן באותו כי נדהם. השופט
 דולארים, אלפי מאות על חשוב׳ במשפט

 העיקרי. הנתבע גולדפיין ברנארד היה בו
 את בו רשם התיק, את נטל חימר, מלא

 ממנו, נדף השוחד שריח המקרה, פרטי
 את הבין גולדפיין מר אם יודע ״איני ציין:
מעשיו!״ של המשמעות מלוא
סי היה השבוע שעבר. בנובמבר קרה זה
 ארצות של העיקריות הסנסציות אחת זה פור

 הציוני, הנדבן גולדפיין, ברנארד כי הברית.
 את שהעמידה שחיתות, פרשת גיבור היה

רגליה. על כולה ארצות־הברית
 השע- פרווה. ומעילי מלץ בתי

 הסנאט לחוקרי נודע כאשר פרצה רוריה
 הנשיא של, הראשי עוזרו כי האמריקאי
 המושל־לשעבר אדאמס, שרמן אייזנהואר,

 בבתי־מלון חי ניו־האמפשייר, מדינת של
 קיבל גולדפיין, של חשבונו על מפוארים

 אחרות. יקרות ומתנות מעיליפרוזה ממנו
 של שמו את גולדפיין ניצל זמן באותו

 אי־געימויות מכמה להיחלץ כדי אדאמס
השלטונות• מצד חמודות

 איש היה לא בישראל, הדבר קרה אילו
 אחרי שורות. מעשר יותר לפרשה מקדיש

 בן- עמום הכללי המפקח סגן כי שנתברר
 שלום של המפוארת בוילה חינם גר גוריון
 המשטרה הבטיחה זאת תמורת וכי ליגום,
 בקיצוב שהיו חומרים להשיג לליגום לעזור
 מעוררת אדאמס פרשת היתד, לא חמור,

 ישנו בארצות־הברית אולם נוספת. תמיהה
 ציבור, אנשי של להגינותם אהר קנה־מידה

המדינה. לראשי קרובים כשהם גם
 העתונים העסקנים, קמו המדינה ברחבי

 אדאמס של גירושו את ותבעו והארגונים
ה מן שאכל אחרי הממשלתי, מגן־העדן

 יש לאדאמס כי העובדה האסור. תפוח
 הקלעים, מאחורי עצומה אישית השפעה

 האמיתי לנשיא אותו חושבים רבים וכי
אמ הדרישה. את החריפה רק המדינה, של
 זקוק ״אני וקבע: קם עצמו הנשיא נם,

 היה השבוע אך — לסלקו וסירב לו!״
 מעמד להחזיק יוכל אדאמס אם רב ספק

בתפקיד.
 אולם פנימי. אמריקאי ענין היה זה כל

 שם נשא גולדפיין העלילה שגיבור העובדה
 וכי יליד־ליטא, מהגר שהוא בולט, יהודי

 חשוב תפקיד מילאה ישראל למען תרומתו
האנטי לחוגים חשוב נשק סיפקו — בפרשה
 גולדפיין הנדבן והאנטי־ישראליים. שמיים

 כל על שהאפילה פרסומת לישראל נידב
ועדת־העשור. פרסומי

עתונות
פיטורי־נאום

משלי שחזר אחרי הראשונים בימים כבר
 שמואל ד״ר הרגיש לארצות־הברית חות

רוצה שורר היים דבר עורך כי רולבנט,

 עתון של הגדול בבית צעדיו את להצר
ה בכשרונו שהתבלט לעתונאי ההסתדרות.

 ושהיד, דבר, עתונאי עשרות מכל יחסי
 ניתנה השבוע, דבר של הראשי עורכו בזמנו
 הקודם: מעמדו לגבי פחותת־ערך משרה

מפלגות. לעניני כתב
 ה־ החדש. בתפקידו התגאה לא רולבנם

 הסינית, ד,עליה עם לישראל שעלה עתונאי
 של צורה לו משוזה החיצונית ושדמותו
 רשימותיו את חתם אמריקאי, עורך־דין

ח ״אחז של בכינוי־העם מפלגות בעניני
ה תפקידו כי ידידיו באוזני טען רבי״,
לגמרי. זמני הוא בדבר נוכחי

 הימים, באחד צדק. כמה עד ידע לא הוא
 לכסות רולבנם על הוטל קצר, זמן לפני

ההס מגבית פעילי של שגרתית מסיבה
ביש לביקור שבאו בארצות־הברית, תדרות

 לברר טרח לא לישיבה, איחר רולבנט ראל.
 בדבר, למחרת שפרסם בכתבה פרטיה. את

 נאם חסקין מפא״י חבר כי לקוראים הודיע
האורחים. באוזני

 שלא חסקין, של נאומו נגמר. הוויכוח
 מפא״י ושחבר מסיבה באותה כלל נכח
 האמתלה את לשורר נתן אותו, החליף אחר

 לכללי בניגוד רולבנט. את לפטר המתאימה
 שורר גם חברים בד, העתונאים, אגודת

 בעתונאי להתרות נהוג לפיהם רולפנט, וגם
אחרי ורק פעמים שלוש בעבודתו המתרשל

 מכתב דל שורר חתם לבירור, להביאו כן
סיד. הפיטורין
 ה- לחלונות עד הגיעה שקמה הזעקה

 אצלו לנמיר, סנה רולבנס ביותר. גבוהים
ההסתדרות, כדובר אחדות שנים לפני שחז

ההסתדרות. כמזכיר נמיר כיהן בהם ם ם ג
 ופיו ידיו הצליח. לא אך לעזור ניסה ר נם
 הפיטורים מקום• לכל הגיעו שורר של

 ההסתדרות, של המרכזת הוועדה בפני הובאו
סופית. אושרו שם

 עליו,״ הממונים עם וויכוח היה ״לרולבנט
 ״הוא יערי, יצחק דבר מערכת מזכיר הסביר
 הביקורת רעות של פסק־הוין לפי פוטר

 ומצאה הצדדים את ששמעה ההסתדרות, של
בדבר.״ עבודתו להמשך מקום שאין
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בצהרים, אחת בשעה שעבר, ״מישי 0ביי
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״ י ״£*  קודם אחת שעה המשטרה. מן '
 היהלומים על המפקח למשרד בדרכו הבחן,
 187 טמונים היו בו ארנקו, כ קריה׳
 האראמ 285ו־ מלוטשים יהלומים קאראט

 למעלר של בשידי בלתי-מלוטשים, ״לומים
 נ?הל פוקס מכיסו. נעלם דולאר, אלף 24 מ

מדור חיפוש ערך למשרדי׳ חזר היא מאד.
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 על שהודיע אחרי תוצאות. שום ללא אך
 שד ופרות איחוד הביטוח לחברות שקרי■ מה
לירית אלו• 12ב־ יהלומיו מבוטחים בהן

״ ל ך י י ״ ־ ק־ ״ ,־י ״ ? ״ ־ ״ ־ '
ו הביסןח סוכני ,נדורואי י ס א  לוי, לו ^

שלוש בשעה רק אחרת. חשבה המשטרה
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 מי גילד בו הרגע מן לו שאירע מה על
״ * ״ * ! י ל  בעתו קרא בי לביקי יעי ״

ת הפרטים <ןדין ב הלומים, ״

 ל- כשנכנס בשלוש. לבוא נמסר לפוקס
 שמעוו הקצין פניו את קיבלו ב׳ אזור משרד

תי קיאבני ליימן יהסמלים מיקיביז רי ח א

■ ״ ע ־ ״ ״ ״ ?

־ ־ ״ י ״ ל לב״־י־״יי״ז * ,״• •

 עטו- שהיו היהלומים, את הבלגית• לבורסה
5 ״$ ״ ״ ^ ״ הצמוד ארנק בתיך ״

 דחרירית לחדר התפרץ שלוש או פעמיים
 אליו יועק היה גנב!״ ״אתה הררי. השוטר
 ריית להתעשר רוצים אתם גנבים. ״כולכם

 עודד פשוט שוטר שאני׳ בזמן בו אחד,
 ימים!״ חודש במשך לירות מאתים בעד

ארו שעות במשך שתי־וערב אותו חקרי
 יר״ תי* איך :הכל על אוחי שאלי ״•3

 למה באוטובוס, נסע מי עם באוסיביס׳ ^
״ חאינק, קשור היי׳ £

עשוי היה ממה הארנק, ׳!שוי ,האמק

 בו. שחושדים ראה הראשון הרגע מ!
מי אל ולהגיע כיוון למצוא לנסות במקום

״ " י ב ׳ " י י ־ " י  היתה הרגשתו בו. חיציהם כל את ם ר
 פשע, בביצוע חשוד כשל

ט די רי ן. ק פו ל ט  בלילה עשר בשעה כ
״ בחצי לביתו• החוקרים אותו לקחו  י ד
 רוצים'לחל ״אנחנו למשטרה. המכונית חזרה

ך ז ^ י י הקצין לו אפי אמת׳״ במכונת ק

 ביום אמת. במכונת להיבדק הסכים הוא
ר1שי ק ו ב הארצי. למטה אותו הביאו כ

 בו- ששמו שאמר אזרחיים, בבגדים ו ק*
 במכונת החקירה כשנגמרה אותו• חקר ישי,

״ אמת זריקת לקבל לי י־יעי אמת׳  הם- ה
- ״ י ״ סובל היא יאת• ירשה ״

 באפיסת לביתו הלך היא שיתיי• ףלבםי
 ר־ את מצא בביתו השולחן על כוחות•

 גניבת בביום חשוד פוקס ״היהלומן עתונים•
 את שקיבלו העתונים כל כתבו היהלומים,״

 לעורך- פנה הוא טתי״ם• מסוכנות הידיעה
שמש- אלח נגד בצעדים שינקוט כדי דן,

1083 הזח ממולם

וגולדפיין אדאמס נאשמי־שחיתות
משפטיות צרות ומניעת התרבות היכל הבימה, למען


