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 אולם תגובתו. את לראות וביקשו קבוע,

אכזבה. להם חיכתה
 של דליים ששפכו הדתיים העיתונים

 של בביתו שהונחה הפצצה על דמעות
 (במקרה) פצעה שלא פינקם, צבי דויד
 את אפילו למסור הפעם טרחו לא איש,
 שאלוהי כנראה הפיצוץ. על הידיעה עצם

חי במקומות לפצצות מתנגד אינו ישראל
והר מכליהם שיצאו והדור, דבר לוניים.

 ל- התקרב שילנסקי כשדוב עולמות עישו
 תריסר בחצי הפעם הסתפקו מישרד־החוץ,

 חצי־תריסר בדבר (שהכילו יבשות שורות
 הי- שלא מפצצה התרשמו לא אי־דיוקים),

 גם ומיפלגתה. הממשלה נגד מכוונת תה
 הידיעה. במסירת הסתפקו העיתונים שאר

 המעשה, על הגיב לא אחד עברי עיתון אף
 היא פצצה הנחת כי דעתו את הביע לא

 במיש־ מונחת כשהיא אפילו נפשע מעשה
 את לקבל היה אפשר שני. עיתון רדי

למדי. חיובית היתה זו שפצצה הרושם

מישפט
ך הנאש□ פ ם ה שי למא

 1 בית־המישפט אולם את שמילא הקהל
 1 היה המישפט של הראשון ביום המחוזי

 השוטרים של וחקירתם עדותם מאוכזב.
 דוב כי להוכיח שניסתה הסניגורית, על־ידי

 כשפצצה במישרד־החוץ שנתפס שילנסקי,
 ן אף לו, שציפתה המישטרה על־ידי בידו,
ל חיכו הכל הקהל. את ריתקה לא היא

אחר. משהו
 משהו אותו האיש. רבן־גוריון לא

 כחולה, חליפה לבוש עצמו. הנאשם היה
 הכריז שילנסקי* העדים. דוכן על עלה

הצ וימסור בשבועה להעיד רוצה אינו כי
 בדבר להיחקר רוצה שאינו כיוון הרה,

 שביצע, המעשה על הודה הוא רגשותיו.
 סיפר שילנסקי עצמו. דעת על לדבריו

השתת ובגיטו, במחנות־שמד קורותיו את
 עלייתו באירופה, המחתרת באירגון פותו

 הזכיר הוא לצה״ל. גיוסו באלטלנה, ארצה
 במצעד להצדיע עליו כשהיה היסוסיו, את

 ל״תותח- הירייה פקודת את שנתן לאיש
 הספקות על גבר כיצד ותיאר ,*** ** הקדוש״

 מדי- של ל״שר־הביטחון להצדיע בהחליטו
האיש. בן־גוריון לדויד ולא נת־ישראל״

 והאיר- השמות רשימת את סיים כאשר
מקור בהתעלמות אותם שהאשים גונים
 לא שכללה התברר הנאצי, המישטר בנות

 וישראל, אמריקה יהדות מנהיגי את רק
 קיימה שלא החרות, תנועת את גם אלא

 השילר הסכם ביצוע את למנוע שבועתה
מחיר. בכל מים

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

סהמערכת במחירי
אידיאל פירסום

 תל־אגיב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון
חופשית חגיה

 ולבטים בעיות
המץ בחיי

ת א ס
זידמן מרדכי ר,״ח

רשפים הוצאת

 דבריו בסוף .,הביכשן בצל צילינדר
 בהודיעו המישטרה את שילנסקי הפתיע

 על והודיע אליה, טילפן עצמו הוא כי
 הוא לטענתו, למישרד־החוץ. התקרבותו

 אלא לבניין, נזק לגרום מעולם רצה לא
 קול ולהשמיע להיאסר, הפגנה, לערוך רק

מחאה.

אנשים
 אל־ואד) (באב חיים הפלמ״ח איש •

 ברכש המילחמה בראשית שעסק מי גורי,
 מישפט את תקף בו שיר כתב בפראג,

 שגורי השיר, בפראג. סלנפקי 'רודולן*
(אוניברסי ללימודים חברים באוזני קרא
 העבודה) (אחדות ולדיעה ירושלים) טת

בחשאי*. ומופץ בסטנסיל, הועתק
 שר־החוץ של האחרון סיורו בעת •

 הוא ארצות־הברית, בבוסטון, שרת משה
המי חרותות ועליו העיר מפתח את קיבל
שרת.״ משה ממשלת־ישראל, ״לראש : לים

הליכוד. סיעת מטעם חבר־כנסת כיוס *
 שהפגיז לתותח העם בפי שגור כינוי **

אלטלנה. אצ״ל, של הנשק אוניית את
 בצורה הופץ גורי חיים של שירו ***

 פוליס־ על־ידי לפירסום ונידחה מאחר זו,
 אהרון ימים, באותם מפ׳׳ם של התרבות רוק

משא. כעורך ששימש מגד,
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