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 שנה 25 לפני השכוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון
 במידבר״, קורא ״קול הכותרת תחת נרחבת, כתבה הקדיש כדיוק,
 הבינום את מונס. כשייח׳ שנעדר הנוער, של ההמוני לכינוס

 את להפוך שקיווה כן־גורוין, דויד בדימוס, ראש־הממשלה יזם
 אלא המדינה. פני את שתימנה המונית, לתנועת־נוער משתתפיו
ניכזבה. בן־גוריון של זו שכוונתו

״האק הכותרת תחת כתבת־שער, פירסם ״מיפלגות״ המדור
 לבון, פינחס דאז, שר־הביטחון של לדיוקנו שהוקדשה טיביסט״,
 מיפלגתו, מנהיגי עם המפותלת יחסיו ולמערכת חייו לתולדות

 בובת־ בלוויית המערכת, צלם שרת. מיטה ראש־הממשלה ועם
ויוצאת־ מצולמת כתבה הביאו חלונות־ראווה, של (מניקין) תצוגה

 ולב־ האוהב בריחת על ״האגדה :הכותרת את שנשאה דופן,
 בלוויית אהבה״ ״סיפור של בלשית גירסה זו השבור״. הגבס

כרחו הסיפור גיבור אחרי הרודפת כוכת־התצוגה, של תצלומים
 ״תפוס־כפי־ למישחק הוקדש הספורט מדור תל־אכיב. בות

ה בידי ארצה שיובא יכולתו״, הלפרין. רפאל הספורט כי
לבון. פינחס שר־הכיטחון, :הגיליון בשער

אינו .;השומר(הצעיח * קסטנו מול ש1ס תנה של אמה

■הורי? בדם תמיר שמואל סינסר האם * מעשן״

מישפט
ס של סיפנרה א

 נראו עוד שבפניו־, ואצילה, גבוהה אשד,
 והטרגדיה, הזמן לצעיף מבעד יופי סימני

 והתעשיה, המיסחר במישרד לתורה חיכתה
שחו שערות בעל ממושקף, גבר ירושלים.

הת תחתיו, עצר לידה. עבר וחלקות, רות
 זאת היתה עצמו. את להציג וניגש בה בונן

 את ראתה סנש שקתרינה הראשונה הפעם
 מעט נחפז מנומס, היה הוא קסטנר. ישראל
 מחכה י כאן רוצה היא מה מעט. ונבוך

 הכל את ייסדר הוא מייד. ? לתעודות
עיכוב. כל ללא

האדי ההצעה את דחתה סנש קתרינה
 לא ״מדוע שאלה: היא זה במקום בה.

 את להציל עזרת לא מדוע אז? לי עזרת
 זה האם הנאציים? מהתליינים חנה בתי
בשבילך?״ מדי מסוכן היה

מסוכנת.״ היתה עבודתי כל ״לא,
 מספיק חשובה היתה לא היא ״האם
?״ בשבילך
 לנו היתד, היא זאת. תאמרי אל ״לא,
מאד.״ ויקרה מאד חשובה
ההס לנשיא סיפרת לא למה כן, ״אם
 בהונגריה, חנה כי קומוי, הציונית, תדרות

?״ ובמאסר
 קת- המבוקשת. התעודה את הביא הפקיד

 על הסתובבה שלום, אמרה סנש רינה
 קסטנר המישרד. מן שותקת ויצאה עקביה
תחתיו. עומד נשאר
 שנתיים כעבור השבוע, שאלות. אין

 דוכן על סנש קתרינה הופיעה נוספות,
 בירושלים, המחוזי בית־המישפט של העדים

 גרינוואלד־קסטנר. במישפט הגנה כעד
 הי- היא אך במיקצת, התעבה הזמן צעיף

 כבאותו כתמיד, ואצילה ועצורה זקופה תה
 ב־ לפניה לפתע בתה חנה הובאה בו יום

 — ״כאם ההונגרי. המודיעין חיל מישרד
בית־המישפט. באולם הרחש עבר כבתה,״

 סנש חנה של סיפורה סופר לא מעולם
 הפעם שסופר כפי וססגונית, חיה בלשון
 כבוד. ביראת הדומם, בית־המישפט באולם
חוד לפני חלפה, כיצד זכרו באולם רבים
 עם פלגי יואל של הגיבורים אגדת שיים,
 של סיפורה כי ידעו הם הגדולה. הרוח
סיפ סנש קתרינה לעד. יישאר סנש חנה
 קסטנר של דלתו על התדפקה כיצד רה

מעו עזרתו. את מבקשת שבועות, במשך
לראיון. זכתה לא לם

 היועץ־ קם האם של סיפורה תום עם
 ״אין בשקט: והודיע כהן, חיים המישפטי,
 יומה זה היה מוסרית, מבחינה שאלות!״

ההגנה. של הגדול
הסני החל הקודם ביום מכות. שתי

 ההגנה. עדי בהבאת תמיר, שמואל גור,
 מלכיאל עצמו, הנאשם היה בהם הראשון

 להשיב ההזדמנות את שניצל גרינוואלד,
 למישפט אותו שתבע המדינה, לפרקליט

 גרינוואלד אמר אפיים. אחת מנד, הזה,
 ״...פרקליט הרגעים: 40 בת בהצהרתו

 כיצד כך, אם פסיכופט. לי קרא המדינה
 מדינה פרקליט ולא שפסיכופט קרה, זה

השו על האמת את לגלות עצמו על לקח
באירופה?״ אה

 שאותה היחידה המכה הזאת הית לא
 ב־ השני הסיבוב החל מאז כהן חיים ספג

בנ השופט, הביע לכן קודם עוד מישפט.
 שדו״חו כך על תמיהתו את ד,לוי״, ימין

ל דרכו את מצא שרת משה של הסודי
לנ המדינה לפרקליט הציע השופט מעריב.

הר כהן חיים המתאימים. בצעדים קוט
העצה. את כמקבל ראשו, כין

מער
הטבק דרך
 השומר- קיני מחברי הורכב שנה לפני
 גדיש אנשי גדיש. בשם גרעין הצעיר

והת נח״ל, ליחידת לצבא, ביחד התגייסו
שי תום עם להקים, או להשלים חייבו
עב שהתגייסו, לפני קיבוץ. הצבאי, רותם

 בגיב־ רעיוני סמינריון הגרעין חברי רו
 את אחד להכיר למדו ובסער, עת־חביבה

פי סימני גילתה כבר זאת היכרות השני.
מ התעלמו נערים מיספר ראשונים. לוג

 והחלו מעשך״* אינו ״השומר הסיסמה
עשן. תימרות להעלות

 השומר־הצעיר מזכירות אנשי חשבו אם
ה טעו, הם הסיסמה, תקויים בצבא כי

 חבריהם, את להרגיז רצו שלא מעשנים,
 כי הגרעין מהודעת התעלמו בסתר, עישנו

העי יהיה בו המועד על יחליט עצמו הוא
 דרישת את קיימו לא גם הם מותר. שון

הסיגריות״**, תלושי את למכור הגרעין

 שו־המישפטים, של סיעתו חבר כיום ״
בכנסת. תמיר, שמואל

 השומר איש על אחרים איסורים **
אלכוהול לשתות :ימים באותם הצעיר

במין. ולעסוק
 צה״ל סיפק ׳50ה־ שנות למחצית עד ***

בחנו סיגריות לרכישת תלושים לחייליו
שווי־כסף. שהיו השק״ם, יות

 הטבק ריח לקופתו. תמורתם את למסור
 שכמה ואחרי הנכונים לאפים הגיע השרוף

 בפומבי, אפילו לעשן, התחילו מעשנים
 מרכז בקן כל־גרעיני ויכוח על הוחלט

 נושא על והנאומים הצעקות בתל-אביב.
ב והסתכמו היום, מחצית נמשכו העישון
העישון. של מחודש איסור

 בהחלטות, הסתפק לא הכל־גרעיני הכנס
חמי הממרים. נגד על-צעדים גם והודיע

 מדרך חזרו שלושה הגרעין, מן הוצאו שה
 ש- בתנאי הושארו אחרים ושניים הטבק

 העיקרית הבעייה הרע. מהרגלם ייגמלו
הו הכל. למדות המעשנים חמשת היתד,
 ממנו, אותם הרחיקה לא הגרעין מן צאתם
 מחלקת של הצבאית למיסגרת תודות
 והלא המעשנים את עדיין המאחדת נח״ל,

מעשנים.
י 1 _________■*

עיחונוח
1? וידוד גאון הוא מ■

 חברי- שלושה העולמית ישראל לאגודת
 האגודה, עיתון אחד. יומי ועיתון כנסת

 בירושלים, שנים ארבע זה מופיע המודיע,
 פעילות של מלא בכיסוי בעיקר מצטיין
והצי הממשלה במוסדות האגודה עסקני

 עצמו את המכבד יומי עיתון ככל בור.
 מוסף־לשבת יום־שישי בכל המודיע מוציא
 אדמו״רים זיכרונות הכולל למדי, מגוון

 רב־עניין ומדור תורנית, ספרות וביקורת
 מפנים נפשך כאוות שאל במיסגרת אחד.

 למערכת, שאלותיהם את המודיע קוראי
ומעניינות. ענייניות לתשובות זוכים

 השאלות כל לא המשיח. למדף צפה
 ״האם א.א.: של כשאלתו מיושנות הן
שי לקבל מוסמכים מרבנים היתר איזה יש

 כל ״אין (התשובה: מגרמניה?״ לומים
 שלום של כשאלתו למדיניות, או איסור״)
 התיבות ראשי משמעות ״מה :אזולאי
תד,י ספר בסוף המודפסים ואע״י בהל״ב

קין אות
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869 הזה״ ״העולם
17.6.54 :תאריו

 ולאין כוח לעייף הנותן (״ברוך לים?״
ירבה״). עוצמה אונים

 מפתח־תיקווה, אלמוני קורא של נפשו
ל התשובה את לדעת מתאווה למשל,
 יש ״האם :יסודית יותר הרבה שאלה
 הם משיח שימות ברורים סימנים איזה
 ״אפשר מעודדת: התשובה הימים?״ אלו

 בן־דויד אין חז״ל אמרו כי ככה. להניח
 הכלב כפני הדור שפני בדור אלא בא

מת דורנו והרי מזה... זה יתביישו שלא
 שאנו וברור הסימנים לאלו ביותר אים

המשיח.״ למלך לצפות צריכים
 הגדולות, התשובות את היודע המודיע,

 פחות שאלות על לענות מוסמך אינו
 בית־יעקב תלמידת של בשאלתה חשובות

הת ?״ גאון־הדור כיום ״מיהו :תל־אביבית
 המודיע אין הזאת השאלה ״על שובה:
לענות.״ מוסמך

מכחכים
שת ה תחו פ קו ת ה

 )867 הזה (העולם רזיאל דויד על בכתבה
 היו לא לי שאף רבים פרטים מצאתי
לעניי מחוץ עמדתי לא כי אם ידועים,

חרי הוכחה כאן הנזכרת*. בתקופה נים
 כי לציין עלי למופת. עיתונאית צות

בעיו התקופה, תחושת משום יש (בכתבה)
.ותנאיה אפשרויותיה ומכאוביה, תיה . .

 בקשר הזה העולם עורך שנקט היוזמה
 לשבח. ראוייה רזיאל דויד של להחייאתו

 האינטרס את משרת הוא כי סבור הנני
הטי את הנוער בפני בהחיותו הלאומי,

ומפק מנהיגים ולוחמים, חולמים של פוסים
ישראל. לעצמאות יס-ירות שהניחו דים

 כשמיפלגות ומעילות, שערוריות בימי
 המדינה את אוכלים רבים ואישים אחדות

משי רזיאל כדויד דמות החייאת פה, בכל
יש בעתיד ביטחון ונוסכת הנפש, את בה

ההיסטוריות. ושאיפותיו ראל
רמת-גן מרידוד, יעקוב

אנשים
 שמואל עורך-הדין השבוע כשנשאל !•

 נגד תביעה להגיש הוא עומד אם תמיר
 שיומון־מפא״י אחרי דיבה, הוצאת על הדור

 השיב: יהודים, בדם בספסרות אותו האשים
 לעיתון פירסומת לעשות לי למה ״אני?
אותו?״ קורא לא שאיש
 הבימה שחקן המצב את השבוע סיכם ו•

גו את ״קח :מטמור יורם והמחזאי
קודם.״ אותן רחץ אבל בידיים, רלך

■מעיסו נתפנה שמיר משה המחבר !•
 מיב־ הכרזת על והחליט הספרותיים, קיו
 ״ביצוע״ במילה השימוש ריבוי נגד צע

 ביצוע גניבות, ביצוע הלוואות, (ביצוע
 רודפי ״כולנו המצב: את והגדיר קניות)

!״בצע

היה מרידור, יעקוב המיכתב, מחבר *
 ראש־הממשלה לפני האצ״ל של מפקדו

 מייסד של מותו ואחרי בגין, מנחם הנוכחי,
הנ״ל. רזיאל דויד האצ״ל,
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