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 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם כגיליון
 הציכוריים הצדדים על מסכמה רשימה העורר פירסם כדיו?,

הכו תהה השכוע, כאותו לקיצה שהגיעה קסטנר, פרשת של
 של סיקורו פורסם ״מישפט״ כמדור שרת״. ״מישפט תרת

 קסטנר. כמישפט הסיכום נאומי על פרת עמנואל כתם־השכועון
 העיר אבות של השחיתות את שחשפה ״חושיסתאן״, כסידרה

 אכא את שחיללה אנונימית שירים חוכרת תוארה חיפה,
 הכולט וכתבותיו. הזה״ ״העולם כגנות ויצאה וחבריו, חושי

(״עץ אורלנד יעל,וכ הפיזמונאי היה החוכרת כמשוררי

 יטל תורה זה היה מצחיק, כתסריט כמו ריחו״). נתן הרימון
 ראש זה והיה מלכת־היופי, התואר את השנה להעניק חיפה
מצלצלת. נשיקה בלוויית המלכות את שהכתיר חושי, אבא העיר,

ישראל של היופי מלכת כרמל, אילנה :הגיליון כשער
תשט״ו.

הטיפשים וקשר קרליבו עזדיאל * והמנות הגוי
(!24 הזה״ ״העולם

30.5.1955 התאריך:

העם
ה צ צ פ ת ה שי לי ש ה

 כשהמדינה עם, של בחייו רגעים ישנם
 השבוע קרה כך תדהמה. מוכה כולה

במדי האזרחים אלפי מאות שמעו כאשר
ב המחוזי ביודהמישפט נשיא כי נה,

ב צדק גרינוולד שמלכיאל מצא, ירושלים
 רו־ ד״ר נגד הנוראות האשמותיו רוב

קסטנר. ישראל דולף
 נתגלה הזעזוע של הראשון ברגע כבר
העס בין המרחק אדיר מה חותך באופן

 הפשוט. האזרח לבין הממוצע המיפלגתי קן
 הקואליציה אנשי העסקנים, של רובם רוב

הו בבהלה, גימגמו כאחד, והאופוזיציה
 הבדל כל אין למעשר, כי מחדש כיחו
 שותפות הן וכי המיפלגות, מרבית בין

 הפשוטים האזרחים ואילו הקיים. למישטר
 בריאותו את ספונטאני באופן הוכיחו

 לאידו שמחו לא הם :העם של היסודית
 שופט שנמצא שמחו הם אולם קסטנר, של

אמיץ־לב.
 התפוצץ פסק־הדין הגוף. על טפילים

 לרי- אופייני הבחירות. במערכת כפצצה
 שכל בארץ, המיפלגתיים החיים של קבון

 הנוכחית במערכה שהסעירו הפצצות שלוש
 מיפלגות, על-ידי יוזמו לא דעת־הקהל את

:בלתי־תלויים אנשים על־ידי אלא
עבו פרי חיפה, שערוריית גילוי •1

בלתי־תלויים. עיתונאים של דתם
•  ארלחורוג רצח עלילת הוקעת ן

 של מקרית הרצאה של מקרית תוצאה
בלתי־תלוי. איש־עסקים

 שופט בידי קסמנר, פרשת חשיפת #
פרטי. אזרח של יוזמתו עקב בלתי־תלוי,

היש המיפלגות מיקרה. זה היה לא
הפו התודעה את מדריכות אינן ראליות
 גבי על טפילים הן הציבור. של ליטית

הפוליטי. גופו

היסטוריה
ה א רי ל ק מ ו ר ל
 —קסטנר במישפט פסק-דין על הוויכוח
 כשיצא תנופתו, בכל סער עוד גרינוולד

 של באסיפת־בחירות כרמל משה אלוף
 האשמה אחדות־העבודה^נהשמיע מיפלגת
הת שהפלמ״ח בשעה :נוספת נוראה

 ארי .הפילדמרשל נגד ללחום 1941ב- כונן
 ראשב יגיע שהוא;7 במיקרה רומל, ווין

 מנהיגי דלציעו לארץ, שועלי־המידבר
 הגרמנים, עם במשא־ומתן לפתוח היישוב
 לעזור יוכל שהיישוב לשכנעם בניסיון

 כדאי לא ולכן המילחמתיים, למאמציהם
להשמידו. להם

 בשי־ אולם שם. שום הזכיר לא האלוף
 הפלמ״ח אלופי הסתירו לא פרטיות חות
 ראשי. משלושת אחד :מתכוונים הם למי

המדינה.

ה של בוו וים די1הי
 הגרמני הסרטים מפיק הארלאן, פייט
המישטר ומשרת אנטי־שמי היה הנודע,
וווו ווו 86

 תומאם, בנו, נתגלה שנתיים לפני הנאצי.
 שתומאס נתברר בתל־אביב. נסית בקפה

המ רוטשילד, מבית תמיכה קיבל הארלאן
 ממישרד- וסיוע גולדמן נחום מד״ר לצה

 דרכון בעזרת הגיע הוא הישראלי. החוץ
 איזיצ׳ה״) (״תומאס כוזב' שם בעל תורכי

בארץ. סרט להסריט כדי
 שע־ ־גתעוררה ברבים, הדבר כשנתגלה

 לצאת נתבקש הארלאן ותומאס רוריה
 מצלם כשהוא נתפס הוא כן לפני מהארץ.

 ונתעורר התל־אביבי, בית־המטבחיים את
 (העולם אנטי־שמי סרט מצלם שהוא חשד
).814 ,813 הזה

 נעלב הצעיר הארלאן כבאר. קטטה
 למכרים ארצה לכתוב הוסיף הוא קשות.
 מאביו. הסתייג שהוא להם הוכיח שונים,
 מצוייר עיתון מתוך קטע שלח השבוע
צידקתו. על המעיד גרמני,

 גדול, תצלום פירסם הגרמני העיתון
 תיגרת־ידיים. בשעת הארלאן את המראה
 היהודי השחקן חברו, עם שבילה נתברר
 קווארטייר הברלינאי בבאר קינסקי, קלאוס
 קינסקי, אל מישהו ניגש לפתע בוהם.
 קפץ הארלאן יהודי״. ״חזיר לו וקרא

 חברו לפני עצמו את העמיד ממקומו,
 ״זה :הגרמני העיתון מוסיף מכות. וספג
 בעזרת ישראלי, סרט הארלאן צילם עתה

הרוטשילדים.״

אורחים
ר ס ם קי י נ תו עי ה
רג־ לוויליאם אמר עבד־אל-נאצר גמאל

 שרשרת־העיתו- בעל *, הבן הרסט דולף
 כי בארצות־הברית, ביותר הגדולה נים

 שרת ואילו חמום־מוח הוא בן־גוריון
 הרסט כשבא שעבר, בשבוע מתון. אדם

 ציפתה לארץ, הצעירות, הפנים בעל ),47(
נת בן־גוריון דויד חייו. של ההפתעה לו

 לשלום המוכן פשרני, הביב, כאדם לו גלה
ותוק קיצוני היה שרת משה ואילו מיידי.

 הפה את לפתוח להרסט איפשר ולא פני,
שעה. חצי במשך

 ראש־ כששאלו הרסט. התרגז לבסוף
 ״מה המליצה לתפארת (שרת) הממשלה

״ עושה אתה היית ב מייד והמשיך ך
 :באירוניה האזרח אותו שיסע דבריו,
״1 שאענה רוצה באמת ״אתה

 העיתונות קיסרות יורש הוא הרסט
 דור לפני שהמציא אביו זה היה הצהובה.

 על הדפיסם הסנסציונים, העיתונים סוג את
 ליצירת כך על־ידי וגרם וזול, צהוב נייר

 הרסט אולם **. צהובה״ ״עיתונות המושג
 כפרשן ונתגלה סנסציות, רדף לא עצמו
 העיקרית מסקנתו ביותר. ומעמיק רציני

 לשלום זקוקה ישראל המרחב: בענייני
 לכריתת האמיתי המועמד הערבים. עם

 שליט עבד־אל־נאצר, גמאל הוא כזה שלום
להרסט. שקסם מצריים

 חדרו אל הזה העולם כתבת כשחדרה
 של המאוחרות בשעות דן, בבית־המלון

את מצאה הארץ, מן יציאתו לפני הערב,

 פט־ המפורסמת החטופה של אביה *
הרסט. רישיה

 אב־טיפוס שימש הרסט של אביו **
 אורסון שעשה קיין האזרח הסרט לגיבור

אעשה ״אני :אמר איל־העיתונות וולט.
ם---------המילחמה את לכם ת א תספקו ו

"ממנה חדשות לי . . .

אדי מחמאות שופע חלוק, עטוף הרסט
 של העיתון־האח על השאר ובין בות,

 קרא אותו פוונטפייג/ על הזה, העולם
ומע דעותיו על לשוחח ומוכן בעיון,

 שברוסיה אותי ״הזהירו :הוא העיר שיו.
 אך חיכיתי, יפות. מרגלות לי ישלחו
 נראה אבל אחת. אף לי שלחו לא לצערי

.זו שיטה קיימת שבישראל . ״ .

ן י ב ס 66(8*1* ג

ת ו ש ד ס ח י ר א פ
 שריחם אחד לרחם. אסור בצרפת

 המדובר חודשי־מאסר. 15 קיבל כאן
ב למילחמה המדוד ראש שהיה באחד
 יום פאריס. במישטרת משכרים סמים
אופ מוביל כשהוא אותו תפסו אחד
 אחד, אל המישטרתית במכוניתו יום

 להגנתו טען הוא ומכובד. קשיש מרקיז
 והמר־ הואיל רגש־רחמים מתוך שעשה

 קיבל המרקיז מאוד. אומלל היה קח
1 יהיה מה קנס.

מכו מירוץ הראו הקולנוע ביומן
 התרסקה אחת מכונית באמריקה. ניות
השלי באש, עלתה השנייה נפץ, בקול
 והמשיכה הראשונות מעל קפצה שית

 עלו האחרות וכל דבר, קרה לא כאילו
 באוויר וקפצו משופעות מקפצות על

הכ לבסוף מעופפים. דגים היו כאילו
 במים־ הוצג זה ״קטע הקריין: ריז

 צרפת־אמריקה״. תרבות חילופי גרת
צחק. הקהל
 במי- איש 85 נהרגו מזה לאחר יום

 כי צחק, לא אחד ואף מכוניות רוץ
לצחוק. זמן היה ולא נמשך המירוץ
 גועל תערוכה. כאן מציג כ״ץ מנה

 אבל מזמן, כאן ראו לא כזה נפש
 נקניקיות היו כאילו נמכרות התמונות

 את מוכרות בעצמן המיסגרות חמות.
 מתאימות יפות. כך כל — התמונות

 אחד פסל עומד בצד מודרני. חדר לכל
 מהכלל. יוצא כ״ץ, מנה של ידיו מעשי

 פסל להיות לעצמו להרשות יכול הוא
קו אינו אחד שאף מפני עליון, בחסד

פסלים. נה
שי הוא תערוכה. מציג פרנקל גם

 שאולי וחושב לפרנקל, שמו את נה
מכירים. אבל אותו. יכירו לא

תערו לפתוח עומד אריכא אביגדור
 תערוכה זאת ולאחר בקופנהגן, כה

פאריס. של הגדולות הגלריות באחת
קינן עמוס

אנשים
 עזריאד ד״ר מעריב, עורך אמר •

 פסק־הדין של דעתו בהביעו קרליכד,
 את כרכו ״הטיפשים :קסטנר במישפט

הפיק גם ועכשיו ביחד, וקסטנר מפא״י
הקשר.״ את להתיר יכולים אינם חים
 עשה מבקרי־הספרות עם חשבון •1

 ■שניאור הגיבור) (פנדרי זלמן הסופר
״המבק :אמר שם אוהל, באולם בהרצאה

הצ ברצועות האוחזים מלמדים הם רים
העיתונים.״ מערכות מחרכי וחמציצים לפה
 על מעריב שערך למישאל בתגובה !•

 מלאכת על השרב משפיע כיצד השאלה
ה השיב ואמנים, סופרים של היצירה
 כל נגד ,.אני 5 אלתרמן נמן משורר
שני.״ למישאל נושא כבר זה 1 למה מישאל.

גוינוולד,—קסטנר במישפט פסק־הדין לפניהלו׳ בנימין השופט
בגלימתו, לבוש מלישכתו, צאתו בעת

 במישפט פסק־הדין את קרא שבו בירושלים, בית־המישפט אולם עבר אל
לשטן״. נפשו את ״מכר קסטנר רודולף כי קבע הוא גרינוולד. מלכיאל נגד קסטנר


