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 כדמה, שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גיליון

 יום ״ערכתי הכותרת תחת חסרת־תהדים, עיתונאית כתכה פירסם
 הכתבת של בהשתתפותה דן, אורי הכתב מאת עצמי״, לזכר סרט

 ע״ש — הנוער למען ״הרן הוהמה הכתבה לצורף השת. סילבי
 לקרן. כספים הותרמו מוסווית הופסת־ההאו וכעזרת ז״ל״, דן אורי

 של סוציאלית לעזרה למחלהה דבר, של כסופו הועברו, הכספים
תל־אכיב. עיריית

בחנה ?״, מפ״ם מתפלגת מה ״על הכותרת תחת כתבת־השער,

25 _ / < ? ,

 ההומוניסטית למפלגה המתפלגים המרכזים שני של יחסם את
 של חברותם ולבעיית לסיבוב־השני לכרית־המועצות, הישראלית,

כמפלגה. ערבים
אלון. ויגאל יערי מאיר מתפלגים :הגיליון שער
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873 הזה״ ״העולם

מישפט
מאוחר ■ותר ל׳״ 1400

 לשלם, המשיך הישראלי משלם־המיסים
 ליום, לירות 2000ל־ קרוב שעבר, בשבוע

 הפצע פתיחת של המפוקפק התענוג עבור
 שעה הונגריה, יהדות שואת של הישן

 לטחון המשיך הענק המישפטי שהמנגנון
 גריג־—קסטנר במישפט ומיספרים עובדות

וולד.
ב שולמה שמשכורתם העובדים רשימת

ה המחוזי בית־המישפט נשיא :זה סכום
ברנ מרים עוזרתו הלוי, בנימין ירושלמי,

 מזכירו שלמה, — השופט של שמשו שטיין,
עוז כהן, חיים היועץ־המישפטי ושליחיו;

 שקד דבורה סלומון, נעמי תל, אמנון ריו
 ד״ר הונגריים, לעניינים המייוחד ויועצו
 בתוספת קצרניות, חמש !מרטון ליאון
 וסוכנות ממשלה ופקידי בתבניות שלוש

המישפט. רקע במחקר שעסקו
 שתי־וערב, חקירת חקירה, ימי שבעה

 משה של מחודשת וחקירה נגדית חקירה
הארצ המישרד מנהל לשעבר קראוס,
 בבודפשט, היהודית הסוכנות של ישראלי

 נזיגדל 1הביטוח בחברת צנוע פקיד וכיום
ל״י. 1400ל־ קרוב למדינה עלו בתל־אביב,

 הכסף את שווה היה קראוס שכור. לא
 סנש חנה של אמד. אם לסניגוריה. לפחות—

 של ביותר הגדול המוסרי הניצחון היתד.
 ביותר החזק העד היה שקראום הרי ההגנה,

 מתון שקט, בקול עובדתית. עדות מבחינת
 עם פעולה שיתף קסטנר כי טען וצנוע

כשמט טובות, בכוונות התחיל כי הנאצים,
 בקהילה כוח להפוך היתה הראשית רתו

שסני- הזמן כל ציפתה התביעה היהודית.

 יקרא תמיר, שמואל גרינוולד, של גורו
 הפנים קבלת את והכינה כעדו לקראום

 האחרון השבוע שעד כהן, חיים המתאימה.
 את חקר לא וכימעט כללית בנסיגה היה

 התקפת את לעצור החליט עדי־ההגנה,
 כשהוא זאת. בנקודה תמיר עורך־הדין

 שתי־וערב חקירת קראום את לחקור קם
 אשר את לו לעשות שהתכונן ברור היה

 המישפט, בראשית לקסטנר, עשה תמיר
לרסיסים. עדותו את ולנפץ

 לדוכן עלה קסטנר :הצליח לא כהן חיים
 ימים, 11 כעבור ממנו, ירד וזקוף, גאה

 לדוכן עלה קראום בלבד. צל נותר כשממנו
 בלחש, ומדברת צנומה אפורה, כאישיות

 איש המישפם צופי ראו נוסף יום כל אבל
 דוכן־העדים, את עזב גם הוא יותר. גדול
שבור. לא שבא, כפי

 חיים של הסוערת השתי־וערב חקירת
ובנקו מעמדותיו, האיש את הזיזה לא כהן
 אתה ״מה :ליועץ־המישפטי השיב אחת דה

 את לשנות עלי תשפיע לא צעקתך צועק?
 שקראום מעוניינת היתה התביעה דעתי.״

 את שינה לא קראוס דעתו. את ישנה
 כיצד סיפר, שבמהלכה פצצה, והטיל דעתו,

 מיזרח־ מחלקת מנהל בךצור, ש. אליו פנה
 שפיגל, יהודה דרך במישרד־החוץ, אירופה

 שישפיע כדי מישרד־הדתות, מנכ״ל סגן
 סיפר, קראום קסטנר. נגד להעיד לא עליו

 שילחצו במיקרה לו, הבטיח בן־צור כי
 יתערב שמישרד־הביטחון להעיד, עליו

לטובתו.
 לערי- נוסף אם־אם. דגנראד מיליון

 לבית־המישפט, קראום שהביא הניירות מת
 הדרכון את גם תמיר עורך־הדין הביא

 אשרת את שנשא ברנד, יואל של הגרמני
 להוכיח על־מנת ולסוריה, לתורכיה הכניסה

 הבריטים. על־ידי ברנד של מעצרו את
בלא תמיר השיג הזה החשוב המיסמך את

 מישרד־הפנים. בלישכת יתרה, טירחה
 אס-אס גנראל של התיק אחד: מיסמך

 ה&וכנות מארכיוני שהוצא בכר, קורט
 דרך קיבל בכר כי נקבע שבו היהודית,

ה מהיהדות דולר ממיליון יותר קסטנר
 השיב, הוא הכסף חלק ושאת הונגרית,
 מיס- של מטרתו המילחמה. בסוף כביכול,

 גרינוולד, האשמות את לאמת היד. זה מך
בכר. עם כספיות עיסקות היו לקסטנר כי

עיחשח
!סרידו אלתט־ח

 טוב הכי חבר שהיה (זה הג׳ינג׳י ירוחם
 בסים־ אחד יום עבר אל־נאצר) עבד של

ו בן־גוריון דויד עם כרס־התימניס טות
 כל בשכונה. העניינים מצב את לו הסביר
 השכונה ותושבי ניפתחו השכונה חלונות

החשו באורחים להציץ כדי לרחוב ירדו
 שאל ירוחם?׳׳ עם שהולך זה ״מי בים•

אחד. ותיק תושב
 לב את ששימח היחידי אינו זה צ׳יזבת

 — מפ״ם של הסיפרותי דו־השבועון קוראי
 ליהנות יכולים הם שבועיים מדי משא.

 ה- בטורם המופיעים חביבים מצ׳יזבתים
היל- הכזביס. ילקוט וחיים* דן של מייוחד

דן אורי מתרים
עצמי לזכר יום־סרט

 לספר והספיק איש על פוסח אינו קוט
 שנת- שפירא, כאברהם ותיקים על רבות
 בפתח־תיקווה, ההגנה מיסדר את לקבל כבד

ועל דום!״*• מיסדרון! ״מיסדרון! ופקד:

 ופיז־ בן־אמוץ, דן דבר־השבוע, איש *
חפר. חיים הפלמ״ח, מינאי

 למערכת: במיכתב משא קורא העיר **
 שבה אחרת, הזדמנות על סיפרתם לא מדוע
 והסתפק הגדנ״ע מיסדר את שפירא קיבל

 נוער, ״אתם :אחד מישפט בן קצר בנאום
חרא!״ אתם אתם?

15.7.54 תאריך:

 ״יענקלה, :בנוסח גורי, כחיים צעירים
 אצל אחד יום הופיע הפלוגתי, האפסנאי

 שעושה ג׳ורי*, נגד תלונה והגיש ד.מ״פ
 המחלקה. לעיני אותו ומעליב צחוק ממנו
 ,אתמול המ״פ. שאל עושה?׳ הוא ,מה
 אלונטית רוצה שהוא ואמר לאוהל בא הוא

 מונחים ידע (שלא יענקלה אמר ובורית,׳
זועף״. בפרצוף ולסבון) למגבת אלה

קולנוע
ם על ושבויי□ עכברי

 של אפור מחנה״שבויים הוא 17 סטאלג
הכחו הדנובה בסביבות אמריקאים טייסים

 עסוקים מחנה באותו 4 צריף תושבי לה.
 על לגרמנים שהודיע מלשין, בחשיפת

 על ונהרגו, שנורו מחבריהם, שניים בריחת
 מיכנס בתוך לצריף שהוגנב רדיו מכשיר

 של החבלה פעולת על קטוע־רגל, של חלול
גר נשק ברכבת שחיבל דנבר, הקצין
בשבי. נפילתו טרם מנית,

 הולדן), (ויליאם ספטון על נופל החשד
ה יושבי על השנוא ואנוכי, ציני יצור
 אותם מרושש הוא עסקיו. בגלל צריף

 על בהימור בהתערבויותיו, מסיגריותיהם,
 בתשלום מארגן, שהוא מירוצי־עכברים

 מחנה- לעבר במישקפת הסתכלות בעד
לס מתבייש אינו הוא הרוסיות. השבויות

 הפלדוואל הגרמני, שומר־הצריף עם חור
 לנגד ולאוכלה ביצה להשיג כדי שולץ,

 היא: סיסמתו חבריו. של הרעבות עיניהם
עצמו. למען אחד כל

פשו הן בסרט השבויים של דמויותיהם
 וה־ הפשוטים תעלוליהם ואנושיות. טות

ומצ המחליט לספטון, ושינאתם יומיומיים
 אינם — האמיתי המלשין את לגלות ליח

 הודות רגיל, הוליבודי כבסרט מוגזמים
 הטוב בימויו כקבוצה. המצויין למישחקם

 גם שעזר וילדר, סנסט) (שדרות בילי של
 במאי כמובן, ואירח, התסריט, בכתיבת

 דמותו את המגלם פרמינגר, אוטו את אחר,
הגרמני. מפקד־המחנה של

 ויל- קיבל והחזק העצור מישחקו בעד
ביו הטוב כשחקן האוסקר, את הולדן יאם
השנה. של תר

אנשים
 מפ״ם, מנהיג יערי, מאיר כשנשאל #

 אחדות־העבודה, אנשי על מתרגז אינו אם
 ״אני הסביר: מיפלגתו, את לפלג שאיימו

 לעתיד נחרדתי פה אך בבית. להתרגז יכול
 המישקל שיווי על שמרתי המיפלגה.

שלי...״

ו חיכה לא דיין משה רב־אלוף #
 אכיכה מלכת-היופי, עם כשניפגש העיר,
 משדה־התעופד. כמוהו, שהמריאה, פאר,

ה התרוצצות נוכח לארצות־הברית, לוד
צי ״זה ואמר: מצלמותיהם, וברק צלמים

!״היסטורי לום

קסטנר רודוקן ישראל ד״ר #
ו עתים סוכנוודהידיעות למערכת טילפן
 הוצאת שמישפט כך, על להקפיד ביקש

 קסטנר״, ״מישפט יותר יכונה לא הדיבה
 קסטנר־גרינ־ ״מישפט :המלא בשמו אם כי

וולד״.

בפלמ״ח. גורי של כינויו •

שונא אני מי את
 אלה בל של רשימה לו לעוון פעם ממני ביקש נשמע מה הוותיק ידידי

 ובכלל ושונא, יושב ושונא, בבוקר קם אני שבדרך־פלל טוען, הוא שונא. שאני
בקשתו. את ממלא הנני בזה אז למתרחש. ער שהוא מפני נורא אותו עניין זה

 מפני מישרד־הביטחון, עובדי את שונא אני להתחיל. ממה לדעת קשה
 שונא אני אותן. לגלות השעה הגיעה לא שעדיין ונצורות גדולות פעלו שהם

 התרבות המורים, העיתונאים, הסופרים, הציירים, אגודת — האגודות כל את
 ומטה. מקק״ל — הקרנות בל את והסביבה. צ׳נסטאחוב ויוצאי המתקדמת,

 את השפמים. בעלי כל את וכימעט מהכלל יוצא בלי הזקנים בעלי כל ואת
 בבית״קפה בבוקר שיושבים אלה את בחוץ־לארץ. קרובים להם שיש אלה

 לבאר. הקולנוע ואחרי לקולנוע, ובערב ליומיות, אחרי״הצהריים והולכים
 שהולכים אלה בל ואת לא. או הראש על ברילנטין שמים הם אם חשוב לא

 שמצטרפים הסטודנטים את המכונית. מפתחות את האצבעות בין ומסובבים
 האינס־ ,הצבעים הנהגים, המלצרים, בל את הברה. מתוך הצעירה למישמרת
 שנוסעים אלה ואת קיבוץ, חברי פעם שהיו אלה את והחשמלאים. טלטורים

 אלון. יגאל את סיפרי־ביס. שקוראים אלה את שישי. ביום לקיבוץ הביתה
 שקיבלו אלה את הצ׳יזבטרון. את הפלמ״ח. סמל עם שהולכים אלה בל את

 פאונד. ועזרא אליוט ט.ס• את שקוראים אלה את הנטוש. מהרכוש דירה
 אלה את הכלל. מן יוצא בלי בכלל, והאמנים והבמאים השחקנים כל את

 שלובשות אלה את השביעי. הטור ואת אלתרמן את בדיחות. שמספרים
 זאת, בכל לא או זאת בבל שבן־גוריון, שאומרים אלה כל את ויצ״ו. חולצות

 להם וקוראים הישראלי הטיפוס את שמייצגים אלה כל את גדול. אדם
 בל את בבחירות. שמצביעים אלה את האמריקאים. בל את ״החברה״.

 רוצים הם ועכשיו בסדר פעם שהיו אלה את והתימניים. הישראליים השירים
 את בסדר. הם עכשיו אבל להסתדר, רצו דווקא שפעם אלה את להסתדר•

ועוד. ועוד השחיתות התפשטות אחר בדאגה שעוקבים אלה
 את לנו ציוו ובמותם נהרגו. הם אבל אותם, שאהבתי אנשים כמה חיו
החיים.


