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 שמריה. על שוקסת הזה״ ,העולם מערכת אין רואים. שאתם כפי

 לפי יכולתכם את להוכיח הזדמנויות לכס נתנו לשנה קרוב במשך
 ונוכחנו ביותר המענינות ההצעות את בדקנו אחת. תשבץ גלופת

 לפתור — כלומר — חופש לעצמם לקחת התחילו שהקוראים
לעצ אמרתם גדול.״ סטוק בטח להם ״יש לחבר. ולא תשבצים

ו חדשה גלופה לכם מגישים אנו זאת בכל אבל• נכון. זה מכם•
 להם ולצרף מענינים תשבצים זו לגלופה לחבר אתכם מזמינים

המחבר. של אישית תמונה ואף מעינים יותר עוד תולדות־חיים
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ה ער )2 :אונר:
 )10 מכה. )8 :.

 ל־ ?חם )13 והם.
 ווה־ מרכז )14 :ת.

)15 תל־אביבי.
 בפי המנורה לה
 סיטזהיכר )16 ־.

 משכנו )17 ודי.
 אייכמז. של יכחי

 תו־ )20 יוהרה. 1
מל )21 הולנדי.

 דלפה )23 ידוע. ו
 הזמנה )25 כירה.
 לפעולה. או ו־קרב

 בריזנ־ בית־קפה 1
לא ילדה )29 !.
 חני- עיר )30 ה.

 האמריקאית. עיז
 לסמינרים מרכז 1

 צו־ )34 מפא״י.
 עו־ )35 הנדסית.

 הרם. )36 אורח.
לתלייה. אביזר

ישו. )40 הכלם. 1
 עמוד )42 אילו.

 לקשור באניה יה
 )43 מפרשים. יו
 אחד )45 רע. לא )44 נסור. הצידה, ה

הארץ. יורי

 הקולות. מסולם )2 אושר. )1 זאונד:
 נישואיו. )5 כגוף. נוזל )4 .מיארה״.

 )9 שכל. )8 לא. אילו )7 זרוז. מילת
חל בחבור שלם דבר )11 הקולות. לם

מע שקר, )19 שחצנות. )18 כד. )12 ■

 ל־ לתת הטוכז זה )22 אנשים. )21 שיה.
קי חית )24 ילדים. מוסד ניהול איזנהואר

 על השנואה מילה )25 מהודרת. לאשה שוט
 צער. מילת )28 אותם. סילקו )26 בו־נוריה.

 (ר״ת). למעלה נרשם )31 בלועזית. נשף >21*
 שושז. )38 בלועזית. מזכרת .34 הונו. )33
ל העשוי דבר )43 באפריקה. מדינה )41

מאור.

ועמום שייקח
וטווידל־די מווידל־דונז

במדינה
העם

שניה החזית ה
לבטח. אבל לאט, טוחנות טחנות־הצדק

קטנ קומץ הכריז שנים וחצי ארבע לפני
 במישטרת־ השתיתות מישטר על מלחמה טן

 מיל־ זאת היתד. הריעות, לכל כמעט ישראל.
לתבוסה. מראש שנידונה חמה
 צמרת רק לא עמדה הקטן הקומץ מול כי

 סגן־המפקח־הכללי בראשות מישטרת־ישראל,
 בהנהגת ישראל, ממשלת בן־גוריון. עמוס
 לימין כוחה במלוא התיצבה עמום, של אביו

 את שכח מנגנון־החושך אפילו המישטרה.
הת הארצי, המטה עם המסורתית מריבתו

לימינו. ייצב
חזי לשתי המלחמה התפלגה מהר חיש

 דעת־ על הקרב נערך האחת בחזית תות.
 מול לבדו, כמעט בה עמד הזה העולם הקהל.

 שלהם שכירי־העט על השילטון, כוחות כל
 בבית- היתד. השנייה החזית העתונים. בכל

 שמואל בראשות פרקליטים, קבוצת המישפט.
 המישטרה, פרקליטי מול בה עמדה תמיר,
 ה־ של מנגנוני־הבילוש וכל המישפטי היועץ

שילסון.
 עוד מכריע ניצחון הושג דעת־הקהל בחזית

 ופיר־ הזה העולם גילויי הקרב. התחלת עם
 הציבור, את שיכנעו שורת־המתנדבים סומי

 תותחי של המרוכזת הנגדית ההפצצה למרות
 סופי היד, זה שניצחון כמה עד השילטון.
המא גם כאשר השבוע, רק נסתבר ומכריע,

 שלם. כמעט בניצחון נסתיים המישפטי בק
 אף על העליון, בית־המישפט החלטת בי

 בית־ לזעזוע. גרמה לא שוב המפוצץ, תוכנה
הצי אשר הגילויים את אישר רק המישפט

שנים. לפני עוד בנכונותם שוכנע הרחב בור
 אמון השבוע: נוסף אחד חשוב דבר
שהוע המישפט, באי־תלות הישראלי הציבור

מנ יצא קודמים, בשלבים קשה במיבחן מד
 ישראל ששופטי בשעה המערכה. מן צח

ב היסטורי תפקיד עצמם על לקבל עומדים
 היה ולהלן), הנידון (ראה אייכמן פרשת
מפז. יקר זה אמון

שת עמוס פר
,ושות ש״קה
 טרפו הזאבים העיט. בא הזאבים בעקבות
למי האייכמנים — הזאבים כאשר והשמידו.

מ השאירו מלאכתם, את סיימו — ניהם
 גם אלא גוויות, מיליוני רק לא אחוריהם

 זה רכוש, על בעלים׳ ללא שנישאר רב רכוש
ה כנפי מכל ספטרי-השואה — העיט עט

היהודי. עולם
ה חוקרי חשדו כך — נימנו אלה עם

ב ישראליים, אנשי־עסק כמה — משטרה
 קיבלו הם ירקוני. (״שייקר,״) ישעיהו הנהגת

 בגרמניה להזמין כדי אירס״ו,* מחברת כסף
 מישטרת־ חוקרי לידי בתי־מלון. של ציוד

קיב ושות׳ שייקר, כי ידיעות הגיעו ישראל
כוז חשבונות הגרמניים הספקים מידי לו

 אשר הזר, המטבע מן חלק להעלים כדי בים׳
מאירס״ו. קיבלו
 על בעבירה חמור חשד רק לא זה היה
מוס בעבירה החשד היה ממנו גרוע החוק.

 של (באגלית) ראשי-התיבות — אירס״ו *
 של מעמד ססד על לפיצויים יהודי ־אירגון
יורש.״

1•■* - •י־
 הרוצחים, אחי עם קנוניה — מבחילה רית
ההרוגים. של בכספם ברמיר״ לזכות, כדי

 רק היה לא ירקוני שייקר, חמד. צמד
 הקרוב ידידו גם היה הוא בעבירה. חשוד

 בן־ עמוס סגן־המפקח־הכללי, של והבולט
 כמו קבוע, צמד־חמד היו השניים גוריון.

למראה. במבעד וטזזידל־די טווידל־דום
שהת לפני עוד נסגר שייקר. של התיק

 להוכיח היד, אי־אפשר רצינית. חקירה חילה
 גם והדבר — אותו לסגור פקד עמוס כי
ה השליט היה עמוס כי חשוב. היה לא

 יחזקאל של גבו מאחורי במישטרה, אמיתי
 לחוקרים היה די וחסר־האופי. החלש סהר

ה של הקרוב ידידו הוא החשוד כי לדעת
שיר כדי שלהם, הקאריירה את הקובע איש
כבולים. עצמם גישו

הר ההאשמות מן אחד פרט רק זה היה
 הן בן־גוריון, עמוס נגד אז שנתעוררו בות
 רקע על והן שייקה עם ידידותו רקע על

להכ כדי חמור די היה לא פרט אף אחר.
או היסוד. עד מושחת כאיש עמום את תים
 על כבד צל להטיל כדי הספיקו הם לם

 ועל נקיונה על במישטרה, השורר המישטר
אי־תלותה.

 הקרב. החל זד. רקע על
הרא הרמז מבפנים. אורבת סבכה

 חזר, העולם בגליון .1955 בנובמבר, בא שון
 המגן, מקרן למשתמטים מוקדש שהיה ),944(

 של המוזרה לידידות מיוחד פרק הוקדש
 לי־ שלום ירקוני, שייקר. בן־גוריון, עמום

 קבוצה אנשי של עסקיהם ועל ואחרים, גום
 פירסמה שבועות כמה כעבור באירופה. זו

 המתנדבים״ ״שורת בשם סטודנטים קבוצת
 את שהאשימה מבפנים, אורבת סננה חוברת,

עצ זמן באותו ו. אירס״ תיק בסגירת עמוס
 סידרת והלאה) 953( הזה העולם פירסם מו

 הד שעוררה וסהר, עמום עסקי על גילויים
הארץ. ברחבי עמוק

 להגן כדי מישפט להגיש חייב היה עמוס
 נגד להגישו רצה לא הוא מעמדו. על

 היו השבועון שגילויי למרות הזה, העולם
 מן ומקיפים חריפים יותר שיעור אין עד

 אולם המתנדבים. של הספורים הפסוקים
ב נוהלה הזה העולם חקירת כי ידע עמום

 באחריות נוסחו תוצאותיה וכי מומחים, ידי
 מיש- להגיש קל יותר הרבה היה קפדנית.

 החובבנית שחוברתם המתנדבים, נגד פט
 בנוסח חסרי־נסיון, צעירים בידי נכתבה

למדי. בלתי־אחראי
השבוע. שנסתיים המישפט, החל כף

הז שד,מתנדבים מכיוון "1 ושלום ״חם
ל זה תיק הפך איו־ס״ו, תיק את רק כירו
 התיק נסגר האם המישפטי. המאבק מרכז
עמוסי בהשפעת כחוק, שלא

 את למנוע כדי הכל את עשתה המישטרה
 היד, לא '״שייקה השופט. בפני התיק הבאת
 סהר, יחזקאל הכריז ושלום!״ חם — חשוד
 הציבור. בשלום יפגע התיק גילוי כי וטען

 הודעה על חתם חסר־הישע שר־המישטרה
 ושר־המיסחר־וד,תעשיה ״חסוי״, התיק שאמנם

למעל. ידו את הוא גם נתן אז של
בית־המיש־ ציווה כאשר בא הגדול המיפנה

 המחוזיים השופטים על למעשה העליון פט
 בניין התמוטט רגע מאותו החיסוי. את לבטל

 העולם גילויי כל ואנשיו. סהר של השקרים
 המתנדבים של אחד גילוי רק הוכחו. הזה
 — להוכחה כלל ניתן לא ואכן הוכח, לא
 את לסגור ידידיו על פקד עצמו עמום כי

התיק.
 המחוזי השופט של פסק־דינם עורר לכן

 יצא הוא תדהמה. חבריו ושני צלטנר זאב
הרשעת במחיר אף עמוס, את לנקות מגדרו
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