
ההסתדרות? כמזכיר ואחר־כך הממשלה חבר
 קם האם הזה? העולם גילויי את בדק האם
 דרכם את חסם האם הטרור? מפעילי נגד
הגאנגסטרים? של

צי שפסוקיו לבון׳ ביטאון של המאמר
 .תקום הכותרת: את נושא לעיל, טטתי
השאלה: נשאלת הסתדרותית!״ חקירה ועדת
כ ועדת־חקירה לבון מר תבע לא מדוע
 המפורטות ההאשמות פורסמו כאשר זאת

 תוך הזה, העולם של לפרטי־הפרטים עד
 משתמש בהן עצמן המלים באותן שימוש

 בעצמו מינה לא מדוע עצמו? לבון מר עתה
ההסתדרות? מזכיר הפן כאשר ועדה
 נאלץ כן על אלה. לשאלות תשובה אין
 העניין כאילו פנים עכשיו להעמיד לבון

 בעוד עתה״, ״זה שנתגלה ״חידוש״, כולו ■
מעורפלים״. ״רמזים רק הושמעו כה שעד

^ ★ ★ ★
מר של יריביו עמדת מוזרה פחות לא ״

הארץ. במערכת לבון
ה פירסם בחיפה המזעזע הרצח למחרת

אינה שלו שהכותרת ראשי, מאמר ארץ

 זקוקים איננו סליחתנו. את לבקש עתה
ה המשפחות לכך זקוקות אולי אך לכך.

והילדים. הנשים — שכולות

★ ★ ★

להר מה על יש במיוחד, הארץ, לעורכי
זו. לפרשה בקשר הר

 איש שהיה שימנסקי, צבי הרצח, קורבן
 אל מעולם פנה לא ונאמן, מסור מפאי

 אחד, לעתון פנה הוא אולם הזה. העולם -
 המפלגתית. מהשקפתו מדי רחוק היה שלא
 למלחמתו הארץ את דווקא לגייס ניסה הוא
בחושיסטאן. הגאנגסטריזם נגד

מאב משלבי באחד שימנסקי, פנה כן על
 אליהו הארץ, של דאז החיפאי לכתבו קו,

ה החומר כל את לו מסר הוא מרקוביץ.
 שהצטבר הסודיות, העובדות גדוש עצום,
 אין זו, באכסניה אז, התפרסם אילו אצלו.

ה כי הרצח, את מונע היה שהדבר ספק
חדשים. פסים על עולה היה כולו מאבק

ארו כתבות של סידרה הכין מרקוביץ
בתל-אביב. שלו למערכת אותה שלח כות,
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 נסזיי וסי־ססתה ל״י. הנדסאית עי נסה
לירי. אלד הגזוז זי ז׳גישי. סל

 יניגז־ם להקפת יסתזית פימזין נסענלד.
 בשיי• פתני. לסזשר- הסב קינלי. קי׳סקיס

 ל״י. אלף נפאתייס סל
יז• לא זפק

כרום לא עוד וזר,
סיזיא• לסקרים ;;*־ו הק־ובקיס רז הלק

סר נאלתי יינו•

 ־ ז *כודתו אח כהן ,חע־דז! המהנדס ק־כר ־זיכן ■
 נוס•! לדירתו הלידיח *1בו1ד לכר-לר הי• ן יד

 א1ר<ו אין אלה ל*אלות רתעווכר. אח - ז בעורם
תיפח •ידית עול ן בפדסוי

ד ו דר בי א וודק נ

 אליי• זיף קסנה. יכונית לקת זזנו יהי*
חו שלושד. נן לססז אי1י ויחי אהתו. את

 אנגליד- נלנית, זיסת. היז-ץ. נאמזליד- שים
ושזיייי- תפיק

 לי סילפה אלך. חוסים שלישי. בסהר
 לי תניז ני אף פלאי- ססנירת רזיריד,

 לפי״לז תן אן אחו. חיפשו. חידש יק
ז תם יודז יסכת ונת. נז

 נם סייילין־ קהיר סוסיי! זם לקשריו פוס
 בשד תלו נזייי אשי כימיו- קילייז זם
 לחורש, לירה פאתי־ס לו כשלם ת־א נ• תי■

 ראינן נזל־תפיסד סר״ל־ו. חותן סמלית
 שהיא לבר לב ישים לא האיש כד• פלז.
 של נפחיר סריסי. <00 נד כרס־סים כיכר
 תסרוסות 140 1*י להלם פנלי *־יסד- 406

 (תפוסה וממשלתי זירוד פס סל הגיספות
■ליד. ונחזור נוסיף ילד בדיון זתי. ומזאת
נקריג>

 סרייליד נאשם נשזתו — לסיבבים ונאסר
 הל ג״ חיפו לפיסר רוסי־שלס יפחד. נפת!

 של לתביחיתיי נשיתף שנאשם ס• שיזארזני.
 שבי גם תיעד גחן תנרחית סלזזקי, אליהו

ריוד שלפת ישךאל תיב ימי. שר תת־ שי

)12,5.55( 917 הזה״ ״העולם

 העולם כותרת של מדוייקת העתקה אלא
 ״גאנגסטריזם — שנים שבע מלפני הזה

 מפסוקיו: כמה הנה בחיפה״.
 של הרעים הימים את מזכירה ״הפרשה

 אמצעי־ על בארצות־הברית, ■הגאנגסטריזם
פוליטיים. מנגנונים מצד ההגנה ועל הם

 עיריית על ברור באופן רובצת ״האחריות
״מפא״י של הביקורת מוסדות ועל חיפה . . . 

 שבע לפני הארץ זאת אמר לא מדוע
 ראשי במאמר לעיין השבוע טרחתי שנים?

 במאי 13נד שהתפרסם מאמר — הארץ של
 הראשונים. גילויייו הופעת למחרת ,1955

ה החרם את הארץ תקף אומנם זה במאמר
 מטעם הדה העולם על שהוטל טרוריסטי

 להסתייג מבלי לא אולם — חיפה עיריית
 הזה: העולם של ממאמרו בפירוש

 המצוייר השבועון של האחרון ״בגליון
חרי אישית התקפה נתפרסמה הזה, העולם

חו אבא חיפה, עיריית ראש על ביותר פה
 בעירייה הפקידות מבכירי נמה רעל שי,

.זו .  ופוגעת חריפה השבועון ׳התקפת .
אצ המקובל מם בהשוואה אפילו מאוד,

.לנו . ל לעיתים מנוצל חופש־העתונות .
 כאן.״ כזה לרמה ניצול היה ואולי רעה,

ב בודד הזה העולם עמד ההם בימים
 ובלתי־ מוחץ גאנגסטריזם מול מערכה,
ש אחד עתון אף בארץ נמצא לא מרוסן.
 הצבעה אז נערכה אילו לימיננו. התייצב

 היתד, אילו (למשל, העתונים עורכי בין
 היו בוודאי לעתונות״), ״מועצה אז קיימת

 למנוע כדי פינו, סתימת בעד מצביעים
 ב־ אך חופש־העתונות. של לרעה״ ״ניצול

 של גופם סיכון תוך — זאת מערכת־יחיד
ה השיניים את עקרנו — הברי־המערכת

 והקלנו — חושיסטאן של ביותר מסוכנות
 ושם פה לגלות אחרינו, שבאו אחרים, על

בחיפה. הנעשה מן טפח
 ניראה טובה. בחברה נמצאים אנחנו היום

 להוכיח כדי הרוגים כמה דרושים שהיו
ב גאנגסטריזם שקיים מכובדים לאנשים

 שהעמידו הזה, העולם גילויי וכי — חיפה
 דברי־ היו ראשה, על הארץ את בשעתם

 ומתונים. שקולים אחראיים, אמת
יבואו דאז שמשמיצינו דורשים איננו

 בלתי קטן, קטע רק לפרסמה. סירבה היא
אח ועלובה, קטועה בצורה פורסם מחייב,

העורכים. של קפדנית צנזורה רי
ו התפטר המסקנה, את הסיק מרקוביץ

 היד, מה להרהר אפשר כיום לצהרון. עבר
 את מועד בעוד שימנסקי מסר אילו קורה

 אחד לו שיעץ כפי הזה, להעולם החומר
היום. חי שהיה יתכן הקרובים, מידידיו

 של המוזרה עמדתו נסתיימה לא בזה
 שלח מעשה־הרצח, אחרי זו. בפרשה הארץ
 נשר, אריה בחיפה, הארץ של הראשי כתבו

 האשים בד, מפורטת; כתבה שלו למערכת
ש במה החושיסטי המישטר את בגלוי
בבית־המטבחיים. אירע

 מתנגדת המערבת כי לנשר נודע איכשהו
קיצו אמצעי נקט בן על הדברים. לפירסום

 גרשום את הזעיק הוא וזארץ: לגבי ני,
 כתוצאה ארוכות. עמו התווכח עצמו, שוקן
 המאמר עם יחד — הרשימה פורסמה מכך

 הכותרת תחת לעיל, שציטטתי הראשי
בחיפה״. ״גאנגסטריזם

מ כמר, הסוף. היה לא זה גם אך
ו חשובים אזרחים שימנסקי, של חבריו

 מודעת־אבל להארץ שיגרו בחיפה, ידועים
 הבר־ של קברו ״על הבא: בנוסח בתשלום,
 בידי שדוד שנפל שימנסקי, צבי נעורינו,

 וגבורה, סבל רוויית במערכה עורלה, בני
 מתנשאים של ושררה בצע מעשי לבעור

האגרוף.״ לשלטון
 אזרחים עשרה של חתימותיהם למרות
 צה״ל, של אלוף־מישנה ביניהם מכובדים,

 (אחרי המודעה את לפרסם הארץ סירב
 צחורה אחרי אלא שולם), כבר שמחירה
 ימים כמר, של משא־ומתן בתום קיצונית.

 פיר־ בהארץ, הפירסום על החותמים ויתרו
הצהרונים. באחד המודעה את סמו

 כדי עתונים, של בקיומם די לא המסקנה:
 השלטון. וטוהר האדם חרות את להבטיח

אמיצים. בעתונים צורך יש

ממזבים
 לקח אייכמן

אייבמן לקח או:
ה בטיקצת. מריר לצוז לו חסד הגורל

 עסוקה תמורה חולל א״כמו שמשפט עובדה
 עליו שלימד הצעיר, ובטנברוד של בחייו

ל חייבת ),1301 הזה (העולם סניגוריה
וה התחזיות כל למרות כי מחשבה. עורר

של מקרים הרבה על שמעתי לא הצהרות,

 משפט בעקבות ומחשבה אורודחיים תמורות
תל־אביב כה!, אשר זה.

ה עצה צ עו ד: לי י ברו בטנ  לו
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