
ה! היח זה שהיה הזה גוו
 בדיוק, שנד 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ גיליון,,העולם

 מותו על כתבת־שיחזור גיבורים״, ״מות הכותרת תחת פירםם,
מת רימון־יד על קפיצה כדי תור שנהרג אלבז, נתן ההייל של

 שיחזרה המטכ״ל כאישור לנשק. חבריו את בכד והציל פוצץ,
 מדור הופיע כגיליון ליחידה. חבריו בעזרת מותו את המערכת

 מאורעות את ״לתאר העורף לדברי שנועד ״תצפית״*, — חדש
המחר״.

 את נשאה ״בעולם״, המדור כמיסגרת קלילה, כתכת־דיווה
ש!״ עצמית, ״ביקורת הכותרת  לפיגנון התייחסה היא טובארי

כהכרה המנגנון ניפוח על המלגלגות הסובייטיות, הקריקטורות

 ראיון הובא מראיין״ הזה ״העולם המדור במיסגרת הסובייטית.
 של האחורי כשער חירות. תנועת יושכ-ראש בגין, מנחם עם

 בתחרות בלגיה את לייצג שנבחר הסיפור אור ראה הגיליון
 הקצר. הסיפור של העולמית

בגין. מנחם :הגיליון בשער

קסטנו(המעון־) מישנט * מעלה־עקובים רצח על תגמול
לק11 1י וד1 1 * במצריים האשה שיחוו! על מאבק הו *

בהנאה ו האחו המת * האוצר ;שדד מ 1 ראש את מציל
העם

והרוצחים חרומח
 הכוח לזה אני בן כי

.הטוב יוצר הרע, שוחר . .
פאוסט) (גיתה,

 במע־ רוביהם הדק על שלחצו הרוצחים
 נשק מדעת שלא הפעילו לה־העקרבים,

 פצצת- של הארוך הפתיל את הדליקו שני,
 הלאומי, המוח את להרעיד שנועדה זמן

 ושביעות- האדישות שירמן את לפוצץ
 מיל- מאז התעטפנו בהם הרצון־העצמית

 הפצצה השמיעה השבוע העצמאות. חמת
ה בעומק הראשונים ההתפוצצות הדי את

נשמה.
 לא השטח, פני על היתד, לא זו תגובה

 למילחמה המונית קריאה של צורה לבשה
 יותר הרבה היה הביטוי להרפתקה. או

 ירדה המשעשעת־גרידא העיתונות רציני.
 בעיתונות גדולה עלייה לעומת בתפוצה

 לנאומיהם להקשיב באו המונים הרצינית.
 את שמעו והשמאל**, הימין מנהיגי של

 ומהורהרת. רצינית בהבעת־פנים הדברים
 שאלו שיחות, אלפי במאות בתים, ברבבות
 :השאלה את ערים אך נבוכים אזרחים

לעשות? מה
 לא כי לכל, ברור היה הסתום. כמבוי

 המבוי את ימים לאורך להמשיך יתכן
 פיתרון. וחוסר חוסר־מדיניות של הסתום

 גם עוררו שנים מזה הראשונה הפעם זו
 כיצד :יסודיות שאלות פשוטים אנשים
ארצות עם שלום לכבוש או להשיג אפשר

 זה מדור של תפקידו את ממלא כיוס *
תשקיף״. ״דף

 ובני אלון יגאל הופיעו שבה באסיפה ••
 אלף 15כ־ נכחו הפלמ״ח) (פוליטרוק מהרשק

 היו, בגין מנחם הופיע שבה ובהפגנה איש,
משתתפים, אלף 25כי הזה, העולם להערכת

 חיים מאפשר הנוכחי הגבול האם ? ערב
 לכיבוש אלטרנטיבה ישנה האם ? לאומיים

? צבאי
 תשובה היתד, לא ישראל לממשלת

 לפני קם לא שר אף שנשאלו. לשאלות
 שינ־ ,עקביים ברורים, דברים והשיב העם
 דברי גם האזרחי־ד,ישראלי. בלב אמון טעו

הג פעולת־התגמול על ״, רמאללה רדיו
 להמונים נראתה לא נחלין, בכפר דולה

 של תחושה לרבים שהעניקה אף כפיתרון,
 ההמונים שמבט טבעי, זה היה לכן סיפוק.

 פיתרו־ שהציעו המנהיגים אותם אל פנה
 קיבל לא הפשוט האזרח קיצוניים. נוח

 הפעם זו אולם עדיין. — אלה פיתרונות
לש אותן, לשמוע מוכן שהיה הראשונה

 של הגדול החידוש היה זה ולחשוב. קול
 רוצחי של הישירה תרומתם — השבוע

למדינת־ישראל. מעלו־,־העקרבים

מישפט
6שי* אל משיא
 אליו שכוונה האדירה ההפגזה על נוסף
 ומכי- הכנסת במת מעל בגין, מנחם על-ידי

 ראש-הממשלה ספג תל-אביב׳ מוגרבי,' כר
 לגמרי: אחר מכיוון נוסף פגז שרת משה
 של מקום אפס עד הדחוס האולם מתוך

בירושלים. המחוזי בית־המישפט
 השמיני העד של שתי־וערב חקירת בעת

 845 הזה (העולם גרינוולד־קסטנר במישפט
 בכנסת מפ״ם ח״כ באדר, מנחם ואילך),

 ועד-ההצלד, של לשעבר והמזכיר הראשונה
 עורו־ ,הסניגור טען בקושטא, הסוכנות של
ל הסגיר שרת שמשה תמיר, שמואל דין

סי ברנד. יואל איש־ד,סוכנות את בריטים
 לא הבריטים תמיר: לדברי ההסגרה, בת
תשובה עם לגרמניה יחזור שברנד רצו

 עד ירדן ממלכת של תחנת־השידור *
הימים. ששת למילחמת

 אכ־ אדולף הגסטאפו איש של להצעתו
עש תמורת יהודים מיליון לשחרר *, מן
משאיות. אלפים רת

 ההצעה את באדר קיבל תקופה באותה
ש להעיד הובא הוא ועתה ברנד, דרך

 היתד, ושלקסטנר מבוססת, היתה ההצעה
הגר עם משא־ומתן לנהל מספקת סיבה
חיב שהבריטים זאת, עיסקה בדבר מנים

בה. לו
 :תמיר עורך־דין של למטרתו התאים זה
פו לרמה המישפט את להעלות רצה הוא

 של חדש עד בכל ולהשתמש גבוהה, ליטית
 בעזרתה לעלות שניתן כבמדרגה, התביעה

היהו הסוכנות של ההנהגה לפיסגת עד
 עם פעולה שיתפה שהיא ולהוכיח דית,

באי הנאצים ועם בארץ־ישראל הבריטים
 היתד, שרת נגד שהוטחה ההאשמה רופה.

 התביעה את להכריח נועדה היא מכוונת:
כך אל ראש־ממשלת־ישראל את להביא  דו

העדים.
 תמיר של טענתו אולם היסס. השופט

 מישפט בשביל אפילו מדי, חזקה היתה
 הנאספים גדוש־ההפתעות. קסטנר־גרינוולד

 ד,לוי, בנימין והשופט, נשימתם את עצרו
שהח הצעיר בעורך־הדין נוקב מבט שלח
טע בין יש קשר ״איזה :מהתרגשות וויר
 נחפז תמיר המישפט?״ לבין אלה נות

 התביעה, עד את חוקר רק שהוא להכריז
 טענותיו אמיתות את להוכיח נכון יהיה

השו הדוכן. על שלו העדים יעלו כאשר
 להמשיך לתמיר והירשה מעט, היסס פט

בחקירה.
 הרגיל, מן גדולה הפעם היתה המתיחות

 תמיר נתקל בה הראשונה הפעם וזו היות
 המילוליות התקפותיו כל את שהדף בעד

רו עשה באדר מנחם ובזריזות. בקלילות
 בשלווה העדים דוכן על ניצב הוא עז. שם

 תמיר של התקפוודהמצח את בלם גמורה,
 ידעת ״האם וחלקלקות. ארוכות בתשובות

כרו אצ״ל אנשי שהדביקו לאחר מייד כי
 נערי באו בבריטים, למילחמה שקראו זים,

לקי מעל אותם וקרעו השומד-הצעיר
תמיר. שאל רות?״
זה.״ על ידעתי לא ״לא,

 חברי חטף שהקוומר־הצעיר ״הידעת
 אותם עינה בקיבוצים, אותם עצר אצ״ל,

?״ לבריטים אותם שהסגיר לפני
 מוסינזון של בסיפרו כך על ״קראתי

גבר.״ דרך
 זעם, נתמלא לשעבר, אצ״ל איש תמיר,

ה השליו, יריבו כלפי ברקים ירו עיניו
 משקפיים מרכיב פשוטה, חליפה לבוש
 חיוך העד של פניו על הופיע עתה כהים.
 ״מדוע ושאל: תמיר אל פנה הוא אדיב.
?״ כד כל מתרגש אתה

בי.״ פוגעת שאדישותך ״מפני תמיר:
 הפעם זו נתחייך, תל, אמנון הקטיגור,

ב התערב הוא רב. זמן אחרי הראשונה
 ההזדמנות את מנצל תמיר ״מר חקירה:

חרות.״ לטובת בחירות תעמולת לנהל כדי
 תמיר :המטרה את תל החטיא הפעם גם
 וטען כשנה, לפני החרות מתנועת פרש

 נגד מספקת במידה פעילה אינה שהמיפלגה
 ברור היה החקירה בסוף הקיים. המישטר

 לשבור הצליח לא הסניגור — אחד דבר
 מטרתו: את השיג הוא אולם באדר; את

 לגמרי, כימעט נישכחו וקסטנר גרינוולד
 לשיאים ולהגיע להתפתח המשיך והמישפט

חדשים.

 מאוחר שנים כמה היווה, זה עניין *
ו מיסע יש קריקטורה י  אדולף של מישפטו ממוקדי אחד את יותר, ?י

בירושלים. אייכמן הנשל,״ שכיתת־ מוועדת יצאנו סוף ״סוף־

858 הזה" ״העולם
1,4.54 תאריך:

במרחב
׳האצילות וריגש■ דודיה

 המצרית, המהפכה מועצת ראש כשהכריז
 כוונתו על ימים, חודש לפני נגיב, מוחמד
נד המצרי, לבית־הניבחרים בחירות לקיים

 השעה שהגיעה רבים למצרים היה מה
 המנהיגים רוב בשביל מאווייהם. להגשמת

 במהומות. להתחיל האות זה היה הפוליטיים
 עורכת- שאפיק, דוריה לגבי הדבר כן לא
לעש קרוב זה הנלחמת מראה, נאת דין
 במצריים. האשה זכויות למען שנה רים

שא דוריה הופיעה הידיעה שידור למחרת
 ממנה, צעירות חברות שלוש בלוויית פיק,

להמ ״באנו בקהיר. העיתונאים במועדון
 שיוויון־זכויות,״ למען מאבקנו את שיך

 שבי- לשבות ״החלטנו בתקיפות, הכריזו
 החדשה החוקה תכיר אשר עד תת־רעב

ולהיבחר.״ לבחור האשד, בזכות
 העיתונאים קיצרו אחדים ימים משך

ב המאבקים על מאמריהם את המצרים
 לשובתות. מקום והקדישו השילטון, צמרת

 — כתבו — ובסודאן בסוריה בתורכיה,
ב להשתתף בזכותה הכרה האשה השיגה

 מדוע ולהיבחר. לבחור הפוליטיים, חיים
המתיי ארץ במצריים, גם הדבר יהיה לא

 לא איש ונאורה. מתקדמת להיות מרת
הבי נרגזים אנשי-ציבור כמה תשובה. נתן
 עושים שהיו מה על תקיפות דיעות עו

 הדבר אך בעליהן. היו אילו נשים לאותן
 השביתה וחברותיה. דוריה על השפיע לא

השני. לשבוע נכנסה
לרופ העיתונאים קראו העשירי ביום

 לבית־ הנשים את להעביר שהורו אים׳
 רבה אהדה לנו ״יש :והוסיפו החולים,'

 כאן!״ תגוועו אל השם, למען אבל, אליכן
 חשוב לביקור הארבע זכו בבית־החולים

שמונ המועצה יושב־ראש מאהר, עלי של
ב חדשח חוקה לעריכת קודם שנה תה

 דיברי ובפיו בחדרן הופיע הוא מצריים.
 ליב־ אומץ את ומוקיר מעריו ״אני :נחמה

האי למען שנלחמתן יודע גם אני כן.
 כבר שעשיתן דעתי אולם שלכן. דיאלים

 על להגן לגברים עכשיו תנו והותר. די
אתכן.״ נקפח שלא מבטיח אני זכויותיכן.

אנשים
)תיאודור ס די ת  מיש- מנכ״ל *ולק, (

 שעבר בחודש השיג ראש־הממשלה, רד
 לתשלום באדצות־הברית, דולר מיליון 60

 בראיון ישראל. של המועד קצרי החובות
 היהודי־בריטי לעיתונאי העניק שאותו

 גם ״חסכתי קולק: הכריז קימחי, יון ג
 לראשי אספירין גלולות של גדולה כמות

להת כיצד ידעו לא אשר מישרד״האוצר,
הכספיות.״ הבעיות על גבר

 הרב תל־אביב, של הראשי רבה •
 בשבוע שיצא אוכטרמן, יהודה איסד
לתל הותיר בדרום־אפריקה, למסע שעבר
 ביותר הקשות הסוגיות אחת את מידיו

 לפי מותר, האם :הסוגיה אותו. שהטרידו
 או בשר של השתלה לבצע ישראל, דיני
 פלסטי. ניתוח כלומר, — לחי ממת עור

 המת כי הטוענת ההלכה הספק: מקור
בהנאה. אסור


