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הזה, העולם אחרי עוקבים שאינם ישראל, מאזרחי לאלה
 ושר־החינוך־והתר״ ראש־הממשלה סגן כי במפתיע השבוע נודע
 ההודעה כנוסח קל״, מהתקף־לב לגמרי ״החלים אלון יגאל בות

 תל־השומר. בית־החולים הנהלת על־ידי השבוע שפורסמה הרפואית
 הזה (העולם שבועיים מלפני הזה העולם גילויי את שהחמיצו אזרחים, אותם שגם אלא
 המידע על זה לעיתון תודה חייבים ראש־הממשלה, סגן של האמיתית מחלתו על )1871

 של השער כתבת שלוליא סבירות, של רבה במידה להניח יש לידיעתם. שהגיע החיוני
 ביתי את עוזב אלון היה אלון, של מחלתו טיב את להעלים הניסיון אודות הזה העולם

 שעבר מה את שיפרטו כלשהיא הצהרה או רישמית, הודעה כל ללא שעבר בשבוע החולים
אושפז. בהם השבועות בשלושת עליו

שבועיים לפני פירסמנו כאשר
 הלב התקף אודות המלא הסיפור את
 החלמה כדי תוך אלון, נתקף בו

 ב- אושפז בגינו קודם לב מהתקף
 נגד שזעמו רבים היו בית־החולים,

 למשה ישיר שירות ״זהו הפירסום.
 מחסלים ״אתם לנו, אמרו דיין!״

 מצב על הגילויים בעצם אלון את
 אלה. מעין טענות קיבלנו לא ליבו.״

 במיקרה הכריע העיתונאי השיקול
 בהם האחרים המיקרים בכל כמו זה,
 פיר־ מניעת לשקול מתבקשים אנו
אחרת. או זו מסיבה ידיעה של סום

פולי אישיות של בריאותה מצב
 אישית בעייה אינה מרכזית, טית

 של זכותו רק זו אין שלה. פרטית
 את לדעת דמוקרטית במדינה אזרח

 המנהיגים האנשים על הנתונים כל
ב כך נהגנו חובתו. גם זוהי אותו,
 מחלות להסתיר ניסיונות כלפי עבר

 היו כאשר בריאותיים ליקויים או
 אשכול, לוי כמו באישים קשורים

 היתר, ולא ספיר, ופנחס מאיר גולדה
 על האמת את נפרסם שלא סיבה כל

 פיר־ כלפי הגישה עצם אלון. מחלת
לפ שנועד שלילי כפירסום כזה סום
מת ובלתי פסולה גישה היא גוע,

הדעת. על קבלת
 שדרשנו אחרי כי היא, עובדה

 על הרפואי המידע כל את לפרסם
הצ אליה דרישה — אלון מחלת
 בהארץ מרכוס יואל אחר־כך טרף

 עם רפואית, הודעה פורסמה אכן —
ההו מבית־החולים. אלון של צאתו
 בית־החולים של הלב מכון מנהל נויפלד, הנרי הפרופסור בידי החתומה המפורטת, דעה

 הזה העולם פירסומי את לחלוטין כמעט אישרה בית־החולים, מנהל שני, מרדכי והד״ר
 האמת, את להעלים הניסיון להיפך, דבר. נגרע לא אלון של מכבודו שבועיים. מלפני

מכובד. בלתי כאקט נראה היה
 רק כדאי בעתיד. טובה בריאות לאלון המאהלים אלה לכל מצטרף הזה• העולם

ביוז שוטף מידע למסור להבא ותדאג מחלתו מפרשת הלקח את תלמד ישראל שממשלת
האומה. מראשי אחד אצל מחלה של מיקרה בכל מתה

לאזעקה כתובת ^
ע שבו ר ב  ויינברג, מרים צעירות. אלמנות שתי המערכת במישרדי אירחנו שעב

 ליבן את לשפוך כדי אלינו באו מינכן, טבח חללי מאלמנות שתיים רומנו, ואילנה
 להן. המגיעים הפיצויים כספי על האחראים על־ידי להן שנעשה העוול על ולטעון

הישראלי האולימפי הוועד נגד מינכן חללי אלמנות שהגישו המישפט על הידיעה
למ בדרישה בראשו, והעומדים

 על מלא כספי דו״ח להן סור
 שהגיעו והתרומות הכספים
העיתונים. בכל פורסמה למענן,

 העיתון היה זה עיתון אבל
 רק בידיעה ראה שלא היחיד

 סיפור אלא יבשה, כרוניקה
דעת־ אזעקת את המחייב אנושי
הקהל.

 רומנו אילנה ישבה כאשר
ש היה אי-אפשר במערכת,

שאי אחר, מאורע לזכור לא
 כאשר חודשים, עשרה לפני רע

ה חללי ארונות ללוד הגיעו
 אבנרי אורי ח״ב במינכן. טבח

הממלכ בהלווייה אז השתתף
לפתע, לקורבנות. שנערכה תית
ה האבות אחד לעברו פרץ

ל ״לך כאב: בזעקת שכולים
 היה !״עראפת של סוכן ! פתח

רומנו. משה של אביו זה
נש אחר־כך חודשים עשרה

 הכתובות אחת הזה העולם אר
לאלמנות שנותרו האחרונות רומנו

ב רומנו ולאילנה הקורבנות,
 השבוע להן. המגיעים הכספים את לגזול הניסיון נוכח דעת־הקהל את להזעיק כדי תוכו׳
 כחצי עוד מינכן חללי לאלמנות למסור הסכים הישראלי האולימפי הוועד כי נודע

למענן. כתרומות אליו שהגיעו גרמניים, מארקים מיליון
 יש האלמנות, לצד ולהתייצבותו זה בנושא הזה העולם לפירסומי כי ספק לי אין
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