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בדיור] שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון
 הכותרת תחת מרכזית כתבה .1953 לשנת הנעילה גיליון היה

 ערבי, טייס חזן, אליעזר של דיוהןנו את הציגה עבדי״ ״טייס
 מדור בשחקים. שליטה חיתה ששאיפתו חדש דוד של כמייצגו

 הסערה את מאד״ החדש׳ ״השופט הכותרת תהת הביא ״במישפט״
 של המישפטי היועץ כרנזון, צבי של מינויו עם שהתחוללה
 הביא, הקולנוע מדור העליון. בכית־המישפט כשופט ההסתדרות,

 ״המהפכה הכותרת תחת מצולמת כתבת־שער שנה, 25 לפני השבוע
לפיסגת האיטלקי הניאו־ריאליזם את שהביאה האיטלקית״,

 ״נהר הכותרת תהת מיוחדת כתבה הימים. אותם של הקולנוע
 המתרחש על סיקור לקוראים הגישה אמריקאים״ שונא ■בארד אל

כלבנון. פלסטינים פליטים כמחנה
פמפאניני פילכנה האיטלקי הקולנוע כוכבת :הגיליון בשער
אמריקאים״. 1000 = איטלקי 1 : ״כאהבה

 ..חוב להיות מונן נן3ע 01נ1וו # הציונות נגר נן־גורון
קסטנו״ ב״פושת הראשונה ויה הי * להשכיר״

העם
ש?1 או ק צ פ

 רבים. קורבנות דרשה ישראל מדינת
 הראשון. קורבנה היתה הציונית התנועה

 היתד, ,1948 במאי גדול, יום לאותו עד
 המדינה היתד, היא :ברורה מטרה לתנועה

 הניידת, הממשלה היו מוסדותיה בדרך.
 בברוק- הציוני השקל רוכשי כל בה ובחרו

ובפרדס־חנה. בפאריס ובבנימינה, לין
ב בחרה המדינה הכל. השתנה מאז,

 בברוקלין היהודים דעת משלה. ממשלה
 במאום. כמעט קבעה לא שוב ובפאריס

 :דברים שני רק מהם לדרוש היה אפשר
 אליה לבוא או ארצה, כספם את לשלוח

בעצמם.
 נמצאו יהודים לא־קשה. בחירה זו היתה
 קטן קומץ רק לארץ. באו והם בשפע,

 היה שלא מפני באו הם ציונים. היו מהם
שה ומפני אליו, ללכת אחר מקום להם

 גן־עדן להם הבטיחה המדינה של תעמולה
לאומי.

ו בבתיהם, הציונים ישבו שעה אותה
 אמר לא איש לישראל. תרומות אספו
 אמר לא איש ארצה. לעלות שעליהם להם
 הנוחים, בבתיהם נשארים הם שאם להם
 דיעה כי עלובים. משתמטים אלא הם אין

 ואוי אותם. להרגיז יכולה היתה כזאת
 עלול זה עליו. חותם נרגז שאדם לצ׳ק לו

למדי. זעום סכום על צ׳ק להיות
 הביע מכולם פחות • ההבדל מהו

 ראש בן־גוריון, דויד זו מסוכנת דיעה
האח היה הוא הראשון. ישראל ממשלת

זקו היתד, המדינה המדינה. לתקציב ראי
לכסף. קה

 ראש- של שמבטו לפני עוד היה זה
בינ שדד,־בוקר. בצריפי נתקל הממשלה

 והדאגה מתפקידו, רישמית פרש הוא תיים
 מצפונו ליורשיו. עברה המדינה לתקציב

הכבלים. מן השתחרר
 הוועד־הפועל חברי התכנסו עת השבוע,

 של פרטי מכתב הגיע בירושלים, הציוני
החב כשעיינו מחבריו. לאחד בן־גוריון

 התרגזו. אחר־כך נדהמו. בתוכנו, רים
 הוויכוח, בשעת המיכתב את לקרוא במקום

 לפינת אותו דחו הכותב, שהתכוון כפי
 הראשי. הרב של מיכתבו אחרי הברכות,

סערה. עורר שם אפילו אך
אחרי תיתכן, ״האם :בן־גוריון שאל

 חובת בלי ציונית תנועה המדינה, קום
ההב מהו — תיתכן ואם אישית? עלייה
 לבין עלייה חובת ללא ציונות בין דל...
 כמעט המשותפת ישראל, למדינת חובה
המו •האישית החובה מהי ?... יהודי לכל
ציוני? על טלת

 סכנה בפני עומדת הציונית ״ההסתדרות
 הכספים עוברים שדרכו מנגנון להפוך

 לבניין מקדישים הארצות מכל שיהודים
 ראוי זה שמנגנון להניח קשה המדינה...

גואלת...״ תנועה של לשם
 הוא אך ואמיץ. ׳נכון מיכתב היה זה

 ב־ בן־גוריון של יורשיו את ילהיב לא
ל האחראים בירושלים, קרית־הממשלה

המדינה. תקציב
י ^

עיוזשוו
קטנים שועלים

 המאורגן ובכרם מאורגן. כרם היה ״היה
 קטן שועל בלתי־מאורגן, קטן שועל היה

 שעבר בשבוע פתח אלה במילים וחבלני.״
 רחוקות לעיתים רק המעלה קינן, עמום
ביומון חדש יומי מדור שפתיו, על חיוך

 מילותיו (שתי קטנים שועלים בשם חרות,
״שו השירים: בשיר פסוק של הראשונות

 המילים כרמים...״). מחבלים קטנים עלים
 בהן היתד, מקריות, היו לא הראשונות

 זו היתד, מפורשת. אוטוביוגראפית כוונה
 לזירת בהארץ ושות׳ עוזי, מחבר של שיבתו

 לפחות ממנה, שנעדר אחרי העיתונות,
וחצי. שנה במשך האמיתי, בשמו

 והצי שנה במשך לא. בנגב אפילו
זי למרות מחוסר־עבודה. קינן עמום היה
 ביתו על הרימון הטלת במישפט כויו
 הצליח לא פינקס, צבי שר־התחבורה של

ל בעיתונו לעבודתו לשוב קינן עמוס
בעיתו עבודה לקבל או *, הארץ שעבר,

 אפילו אחר. בתחום ואפילו אחרים, נים
בתו עלו בנגב, עבודה להשיג !ניסיונותיו

הו.
 הסכמתה את להשיג קינן הצליח לבסוף

 הוא להעסיקו. חרות היומון מערכת של
 אצל לי איכפת לא כבר ״עכשיו אמר:

 להשכיר, חרב להיות מוכן אני אעבוד. מי
 אותה.״ להשכיר למי לי שיהיה ובלבד
 זנב יותר: מתאים סמל בחר חרב, במקום
 המוכר ;:וער לפיד מחובר שאליו שועל,
 היחידה: נחמתו שמשון. לשועלי היטב

להת במפורש ממנו דרשה לא המערכת
 המוציאה המיפלגה לרוח מדורו את אים
במדו חופש־פעולה לו ונתנה העיתון, את
רו.

מבלתי־ידועד, לתקופה נדחתה, בכך
 לצאת קינן של הנואשת תוכניתו ,ראש

מעבר־לים. לחמו את לחפש לחוץ־לארץ,

תרדוף צדק צדק,
מתפרנס, הוא שממנו המיקצוע מלבד

 שבו לו, המיוחד תחביב גם אדם לכל יש
טי בונה אחד האמיתית, אישיותו מתגלה

אוסף שלישי הרים, על מטפס שני סנים,

 לדוג ויוצא חכה לוקח ורביעי בולים,
דגים.

 תחביב יש )72( גרינוואלד למלכיאל
 שירי לא כותב. הוא במקצת: בלתי־רגיל

העור סלי את הממלאים סיפורים או אהבה
 הם גרינוואלד מלכיאל של כתביו — כים

 קיטרוג מכילים הם לגמרי. שדנה מסוג
 והם אנשים, של רב מיספר על חריף

 הכותרת תחת מצומצם קהל אל מגיעים
 אך (פנימי). במיזרחי חברי אל מיכתבים

 בלתי־מפלג־ אישים כמה גם הנמנעים בין
העיתונים. ומערכות תיים

 שנייה מילה כל באנגדיה. מודד חג־
 נכבד נושא להיות יכולה אלה במיכתבים

 כמו קביעות דיבה. הוצאת על למישפט
 העולם־ה- וגיבור תעודות מזייף ״עריק,

 מנהל סגן בן־גוריון, ״עמוס או תחתון״.
 מצליח עסקים איש בישראל, המישטרה

 גם הפליג בהרצליה החדשה הווילה ובעל
 לחוג כדי לאנגליה ימימה, כימים השנה,

*המישפחה בחוג חג־המולד את  השבח !
 בכל במיכתביו מפוזרים — לאלוהים!״

כמעט. שנייה שורה
 כה, עד העדיפו קורבנותיו מרבית אך

ה האשמותיו על להגיב שלא משום־מה,
 העומד הראשון גרינוואלד. של חותכות
 בינואר 17ב־ בית־הדין, לפני אותו להביא

 ממשלת של היועץ־המישפטי הוא ,1954
 ).829 הזה העולם (שער כהן חיים ישראל,

 ישראל ד״ר על רע שם הוצאת האשמה:
וה המיסחר במישרד גבוה פקיד קסטנר,

 ארוכה שורה לגרינוואלד שבו תעשייה,
 משישה יותר על המשתרעות האשמות, של

 כינה שבמהלכן צפופים, סטנסיל עמודי
 עם פושע פעולה ״משתף השאר בין אותו

 ״מחבל **,״ הנאצים והגזלנים -־הרוצחים
 הונגריה,״ יהדות של ההצלה במיפעלי

 ה״וכר וכר.״ וכר מפוקפק ״מנהל־כספים
 שורה עוד גרינוואלד בידי כי רמזו וכר״

 אם פירט, לא שאותן האשמות של שלמה
אחרת. מסיבה ואם מקום מחוסר

 סיפר חלוש, בקול אך נעים, בחיוך
 היד, שבהם הימים על גרינוואלד מלכיאל

צבי דויד המנוח שר־ד,תחבורה של מורהו

 צייר שבמהלכה קצרה, לתקופה פרט *
 השם תחת ב״הארץ״ יומיות קריקטורות

בהו חודשיים כעבור שהופסקה ״כושי״,
העורך. ראת

 רעיית של מישפחתה לבני הכוונה *
יהודים. שאינם בן־גוריון, עמוס
 מיש־ באותו השופט של בפסק־דינו **
 השאר בין קבע הוא הלוי, בנימין ד״ר פט,

לשטן...״ נפשן את ״מכר קסטנר שהד״ר

ך!]111י|:1ו1 "13^1*1 "11^1 ך ג הממ־ הנוימסד על תגר שקרא הבודד האזרח ן
קסטנר ישראל ד״ר את האשים כולו, שלתי ■ *8*11 *י 1י1 #1\ ^ 1*1

הוויכוחים אחד ואת ממשלתי, משבר דבר של בסופו וגרם הנאצים עם פעולה בשיתוף
אלו. מהאשמות כתוצאה ׳50ה־ שנות משך הישראלית, החברה את שהסעירו העקרוניים

845 הזה״ ״העולם
31.12.53 תאריך:

באו פילוסופיה בשעורי והירצה פינקס,
 הנאצים מפלת אחרי בודאפשט. ניברסיטת

 לירושלים, ומשם לצרפת מהונגריה עבר
 הפנוי זמנו כל את בית־מלון. רכש שם

 חוץ לכתיבה, מקדיש הוא המלון מהנהלת
 בן־ דתי יהודי ככל בשבת, משבתות.

ל כיאה בבית־הכנסת, מבקר הוא גילו,
המיזרחי. של פעיל עסקן

 קסטנר, על בדברו משותפת. גזילה
 גרעוואלד של קולו מתרומם בנפש, אויבו
 לנירנ־ קסטנר נסע ״מדוע נוצצות, ועיניו

 קורט הנאצי הרוצח לטובת להעיד ברג
ך של בשרוולו במושכו שאל, באכר?״  ב

 עליו איים שקורט כיוון ״מדוע? שיחו
 הדולר אלף 130 בעניין האמת את לספר

 את בעצם, במשותף. על־ידיהם שנגזלו
במיכתבי.״ לקרוא יכול אתה הפרטים

 מעיל־ההורף, לתוך ידו את שלח הוא
 כ־ימ של טפסים כמה הפנימי מהכיס שלף

!).(פנימי המיזרחי חברי אל תבים

מישטרה
הנכון במיקום הנכון האיש

 הפלילית המחלקה ראש שילוני, אליעזר
 מבט את החמיר ירושלים״, מישטרת של

 הבולט סנטרו את וליטף הכחולות עיניו
ב והגניבות ,ההתפרצויות ״מיספר :וקבע

 האחרון. בזמן ניכר באופן עלה ירושלים
כללית.״ סריקה לערוך השעה הגיעה

עו ושאינם האומרים מן איננו שילוני
 מאמצי על ופקד במכוניתו, יצא בערב שים.

 נעצרו חשודים 30 התוצאה: השוטרים.
 מאוחר לביתו, שילוני כשחזר לחקירה.

 אולם שבע־רצון. אך עייף היה בלילה,
הדיי ואת מואר הבית את מצא להפתעתו

 בלכידת הוא שעסק בה־בשעה :ערים רים
 שתי התגורר שבו בבניין נפרצו הגנבים,
ב הגניבות םך־כל נשדד. ורכושן דירות,

שבע. :בירושלים לילה אותו

אנשים
 הארץ, היומון נגד מישפטו דחיית עם 4׳
 ופיר־ שניאור זלמן המשורר שקט לא
 שבו תוקפני מיכתב אחרונות, בידיעות סם

העו ״ארחי-פרחי העיתון סופרי את כינה
 אלה כלומר הרפורטז/ במלאכת שם שים

 מאשפתות חתולים פיגרי שם שסוחבים
שנואות...״ לחצרות אותם ומשליכים

 ב־גימין) (י' יהושע אחד, סופר •
 ליטול לדרישה בתגובה השיב התלמי,

 בהצעה המיסיונרים, נגד בפעולה חלק
לג המכוון נגדי, מיסיון להקים מקורית:

המיס את שייאלץ ישראל, נוצריי את ייר
 ומירצם זמנם את להקדיש הנוצרים יונרים
בעדותיהם... האמונה לחיזוק

 החלמתם לכבוד שנערכה במסיבה *
 חלק מפציעותיהם, הזה העולם עורכי של

 לאחת מחמאה ״* תמיר שמואל עורך־הדין
בעי חן האחרות) (כמו שמצאה הנוכחות,

 היום יפה. יותר נראית יום כל ״את ניו:
!״מחר כמו נראית את

ל הממשלתית החברה מנהל כיום ♦
 מס־הב־ נציב הלא־רחוק ובעבר מדליות,

נסה.
שר־המישפטים. כיום **
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