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בע׳׳נו. הזה העולם :לאור המוציא
 .31139 טל. ת״א, בע״ס, שהם משה דפוס

תל-אביב. ובניו, טופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 הראשי: העורך
*כנרי אורי

 המערכת: ראש
כחן שלום

 משנה: עורך
איתן רוב

ראשי: כתב
מבור אלי

המערכת: צלם
אומר דויר

 כיתוב: עורך
גילן מעסים

 המערכת: צייר
והי

המערכת: חברי
 גלילי. לילי נלור, שיינו בח-ינור, נורית
 אבו־חמרי, יוסח ורה רומי הורוביץ, רויר

 הינז, עמום פרי, אבנר סמן, אביבה
השה. סילבי
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 מארטין הריגת על שלנו שהסקופ אחרי
 כדור את סובב ),1185 הזה (העולם בורמאן

האמרי וניוזוויק פוסט מניו־יורק הארץ,
 סובא' וניפ הצרפתי סואר פארי ועד קאיים
 לעתונות גם הגיע הוא ההונגארי, משאג

הערבית.
 את העולמית העתונות העתיקה כלל בדרך
אל־אהראם כלשונו. יותר או פחות הסיפור

 בורמאן את לחסל לרופא יעץ אשר יהודי״
אותו. שחיסל כסי

 נוספת אינפורמאציה למסור הפניות לכל
 בשלילה. המערכת השיבה הרופא, זהות על
 ״הארגון זהות — השני לסוד בקשר רק

נו פרטים למסור מוכנים היינו — היהודי״
לגור רק כמובן׳ נמסרו, אלד, פרטים ספים.

עליהם. לסמוך היה שאפשר ישראליים, מים

פ״אל־אהדאם" כורמאן פרשת
 לו לתת לנכון מצא זאת, לעומת הקהירי,

 הראשון: בעמודו העתון כתב משלו. צביון
 חדש בינלאומי בפשע הודתה ״ישראל

 שלה הטרוריסטיים הארגונים בידי שבוצע
 מארטין היה קורבנו ואשר לגבולותיה מחוץ

 של ועוזרו לשעבר הנאצי המנהיג בורמאן,
 כי אמש, נמסר מתל-אביב בידיעות היטלר.
אר אדמת על הוא אף בוצע החדש הפשע
 הוציאו אשר הוא ישראלי רופא וכי גנטינה
 לבורמאן. רעל זריקת מתן על־ידי לפועל,

 בביצועו מודה ישראל אשר השני הפשע זהו
חטיפת היד, הראשון ארגנטינה. אדמת על

 גם זכו לא למערכת, שפנו זרים, עתונאים
 להסתפק יעצנו להם גילויים. של זו למידה

 שיבוא עד — הזה בהעזלם שפורסם במה
היתר. את לפרסם הזמן

★ ★ ★
 פירסום תוצאת הוא אחר מסוג סיפור
 סוני הגרמניה הקולנוע שחקנית של תמונתה

 שבאה ),1187( הזה העולם בגליון זימאן יה
 חלאס־ מארק ידידה עם להתראות כדי ארצה

לגרמניה. עימה לשוב ולשכנעו קו
 טילפן הזה, העולם גליון הופעת למחרת
מבעלי שהוא ליסוינסקי, חיים מר למערכת

השמיים! את אוהב אני רינה,
 גזויגז גנז הקולמוס הנטבזנוזך נזביא נזגיגייך, לרזגז\ גזלזף

רינה. .-הזוז זזטזבזפ■ גנזג\3 *ןהגרינג. לפזנזזנינז

בברלין" ב״רדיפה זימאן סוניה
והו אייכמן, אדולף לשעבר הנאצי המנהיג

בישראל.״ לדין בלתו
 במלואה העתון מצטט זו, הקדמה אחרי

 סוכנות כתב על־ידי שהוברקה הידיעה את
העו סיפור של תמצית מתל׳אביב, רויטרס

המקור. ציון תוך הזה, לם
 של היחידה ההשתלשלות זו היתד, לא
 ארצה שהגיעו גרמניים, עתונאים זו. ידיעה

הוד קיבלו אייכמן, פרשת את לכסות כדי
 פנו בורמאן, סיפור על ממערכותיהם עות

 נוספים. פרטים לקבלת הזה העולם למערכת
 של מאד גבוה סכום הציע אף מהם אחד
 של שמו את המערכת לו תמסור אם כסף,

בסיפור. המוזכר היהודי הרופא
 הקונגרס ממזכירות אפילו פניה קיבלנו

 פורסמה שהידיעה אתרי בתל־אביב. היהודי,
 הקונגרס אל פנו בעולם, רבים כה בעתונים

 וכך, נוספת. אינפורמאציה שביקשו יהודים
 הראשונה שהידיעה אחרי שבועות שלושה

 הרשמית לתודעתו גם חדרה בארץ, פורסמה
העו למערכת הוא אף שפנה הקונגרס, של
אינפורמציה. בבקשת הזה לם

הוח בהעולסהזה, הסיפור פירסום בשעת
ה החישוב בסוד. פרטים מספר לשמור לט

 זיהוי של אפשרות כל למנוע היה עיקרי
 אחר: חישוב בבואנוס־איירם. היהודי הרופא
ה ״הארגון זיהוי של אפשרות כל למנוע

עומ אנו שבוע ״בעוד בתל־אביב. גת קולנוע
 אשר בברלין, רדיפה הסרט את להציג דים

 הודיע, הראשית,״ כוכבתו היא זימאן סוניה
נמ זימאן הגברת כי הזה בהעולם ״קראתי

 כ־ להזמינה רצוננו כן ועל בארץ, צאת
סרטה.״ של הבכורה להצגת אורחת־כבוד

 השחקנית, של כתובתה את ביקש הוא
שבו כשלושה כאן ושהתה ארצה שהגיעה

 על לו נמסר אותה. יגלה שאיש מבלי עות
 מלון לאחרונה: הכוכבת נראתה בו המקום

 מצטערים, שהם הודיעו במלון תל־אביב. דן,
שם. איננה כבר זימאן הגברת

 הגברת את תפגוש אם יקר, קורא כן, על
 או זה, צילום פי על לזהותה ותצליח זימאן

ש השבוע בגליון שפורסמו הצילומים אחד
 להצגת מוזמנת שהיא לה מסור אנא עבר,

 קולנוע עם תתקשר אם סרטה. של הבכורה
 הכוכבת את למצוא היכן להם ותספר גת

תש הקולנוע שהנהלת בטוח אני החמקנית,
 ליד זוגי, כרטיס־הזמנה לך להעניק מח

הכוכבת. של מושבה מקום
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