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ב נרצח קסטנר רודולף ישראל

 כמה כעבור נעצרו הרוצחים .1957 מארס
 שירה האיש כי נודע לאחר־מכן שעות.

 היה אקשטיין, זאב כדורי־המוות, את
 ענזודיס (ראה שרות־הביטחון של מודיע

60—61.(
 חמורות בהאשמות אז יצא הזה העולם

 תפקיד ההם בימים זה,'שמילא שרות נגד
 של המיפלגתית במערכת־השילטון מרכזי

 להכחיש היה יכול • לא השרות מפא״י.
אך שלו, מודיע היה אכן אקשטיין כי

ם י י ת נ ש

הלוי שופט
? לרצוח מעוניין היה מי

 זמך ״נותקו״ אקשטיין עם היחסים כי טען
הלאומנית. למחתרת שהצטרף אחרי מה

 כי קבענו זו. בגירסה אז הסתפקנו לא
 שרות־הביטחון של חלקו את לחקור יש

השתיים: מן אחת כי בפרשה.
מעורב היה ששרות־הביטחון או #

 — במחדל או במעשה במתכוון, ברצח
 את יזם בשרות־הביטחון שמישהו כלומר,
 ולא מראש עליו ידע לפחות או הפשע,

. , למנעו; כדי פעל
 בכך מזעזע, מחדל כאן שהיה או #

 אחרי לעקוב דאג לא ששרות־הביטחון
 . זה שליח כי ידע שכבר אחרי שליחו,
 וניתק רצחנית קנאית למחתרת הצטרף

שולחיו. עם מגע
 טימטום או מונומנטלי פשע — כלומר

מונומנטלי.
 הראשונה. לאפשרות נטיתי ההם בימים

השני. להסבר יותר נוטה אני כיום
 בלתי־ כה היתה לא הראשונה האפשרות

 כיום, להיראות עשוייה שהיא כפי סבירה,
הועלתה היא :לראייה שנים. 25 אחרי

2332 הזה העולם

:חקזחמי תשפר כתבזת

 הפדוטקציונדים
בגין של

כש רע עסק להיות יכודה אל־על
 ב׳טב־ תטום דא אם המדינה, ביד

הלי כשכיל טוב עסק אבל תות,
 תכניס החכרה נכסי מכירת כוד.

ה לאוצר מיליארדים
 הזה העולם מדולדל.

ש הכוונה את מנדה
סהמזימה. מאחרי

 עכשיו!העיטים
!עליה יעוטו

 הזה העזלם על־ידי
. רצח ה

 חודש של לימים לחזור עלינו כך לשם
המ פסק־הדין מתן למחרת ,1955 יולי

 אלה היו הלוי. בנימין השופט של פורסם
 היה הזה העולם כשלעצמם. סוערים ימים

 הגדול מסע־הגילויים של בעיצומו אז
 — הישראלית העיתונות בתולדות הראשון
 ואנשיו, חושי אבא של מעשיהם חשיפת
 של שיטות שכלל מישטר בחיפה שהקימו

ה במישרדי (״חושיסתאן״). והפחדה טרור
 פצצות, שתי הונחו שלנו ובדפוס מערכת
 (עד בפועלים. ופגעה התפוצצה מהן שאחת

 לא שנים, 27 במשך הזה, היום עצם
 — הפצצות את שהניחו הפושעים נמצאו
 אי־מציאת את במיקצת המזכירה פרשה

 בגדה בראשי־העוים שהתנקשו הפושעים
הש לכנסת מערכת־הבחירות המערבית).

 הציונים־ ומיפלגת לשיאה, הגיעה לישית
פר לקואליציה, שותפה שהיתר, הכלליים,

 על כמחאה האחרון ברגע ממנה שה
 שרת, משה ראש־הממשלה, של החלטתו

הלוי. של פסק־דינו על עירעור להגיש
 הזה העולם פירסם 1955 ביולי 7ב־

הכו תחת במדינה, במדור רשימה )925.(
 לחיים״. ״סכנה תרת

:לשונה וזו
 של הפועל הוועד מבניין הרחק לא

 בית־מגורים ליד (״הקרמלין״), ההסתדרות
 חשדניים מבטים זרק צעיר, הסתובב רגיל,

 הדירות אחת של המרפסת על מסביבו.
 אלה היו אקדח. ניקה שני, צעיר ישב

 ד״ר על כשומרי־ראש שהופקדו הבלשים
קסטנר. רודולף ישראל
 היו סתם. אמצעי־זהירות אלה היו לא

 השואה ניצולי כי הדעת, על שהעלו
 האיש אל זעמם את להפנות עלולים

 חששו אחרים השופט. על־ידי שהורשע
 מעוניין מישהו כי לגמרי, אחרת לסכנה
 קסטנר הד״ר מאת מחיר בכל למנוע

פיו. את אי-פעם שיפתח האפשרות את
 עודו קסטנר העלילה, נפשות מכל כי

 לבו. בסתרי את גילה שלא היחיד האיש
 ולדעת השופט לדברי אמר, לא בעדותו

 פירש השופט האמת. את הנוכחים, כל
 סברו אחרים הרע. למצפונו כסימן זאת

 שרת משה את להשמיץ פחד שקטטנר
 יפקירו שרת כי חשש מתוך ומרעיו,
 המחנות שני בין יימחץ והוא לגורלו,

 החפזון כי סברו אנשים אותם היריבים.
 אלא בא לא הערעור הגשת על בהודעה

 למנוע עצמו, קסטנר את להרגיע כדי
ייאוש. מתוך פיו פתיחת את

 אז יכולתי לא הרשימה. כאן עד
 הדברים. נכתבו מה סמך על כמובן, לגלות,
זיכ כמה להעלות לעצמי הרשיתי השבוע
 הנדון), (ראה בפרשה חלקנו על רונות

 הדב־*| זו. לשאלה התשובה גם טמונה ושם
 קסטנר אצל שביקרתי אחרי נכתבו רים

 ראיון — ארוכות אותו וריאיינתי בביתו
בקשתו. פי על שנגנז

 יתכן מיסתורין. הפרשה אפופה עד.היום
 שרות- אז הודה אילו נמנע׳ היה שהדבר

 שהיה בכך ובגילוי־לב, מלא בפה הביטחון,
 כזאת, הודאה בהעדר מחפיר. במחדל אשם

פתוחה. הפרשה נשארת

 אומר שביט בומה
 ל־ תוקפני בראיון
״הצ הזה: העולם
הנב ואוכלי בועים

 למכירת מחכים לות
 העיטים החיסול,

 ועם־ישראל יעוטו
 הנבלה עם יישאר

 חברת־התעופה של
!-שלו הלאומית

< £ >

הת כנמד היה הזה העולם צוות
 וראיין השכת כיום בן־נוריון עופה

דוו כאים הם מדוע הנוסעים. את
 י ■ הם מדוע ? בשבת קא

 מה ץ כשבת יוצאים
 תהיינה לא אם יקרה

ץ כשכת טיסות
0

 בכוה 31
המרפקים!

 על בסידרה שני פרק
 הספרדים: המצליחנים

 להיחלץ הצליחו הם איך
התשו ? המעברות מן
היה :היא שלהם בה

(מש !להיאבק צריו
 סנד הסוציולוג : מאל

סמוחה);

:חאתזרי השער סחבת

והרואין ד□
התח העולם מתוככי מפורט דיווח
 חלק הנוטלים האנשים על תון:

 השליטה על מדם העקוב כמאבק
 מדוע הסמים. כסהר
 הסמים איש נרצח
 כיצד מסיקה)׳ עמום
מ אסלן יחזקאל ניצל
<$>ץ אדים מוות

 קסטנר פרשת
והרוצח יב הש

 השב״כ בראש עמד קסטנר רצח בתקופת
בעצ שהיה מנור, עמוס

 מהונגריה. שואה ניצול מו
ההת אחרי עשה הוא מה

נקשות?
)2(

קסטנו? שיסו מדוע
ה את להגיד קסטנר פחד מדוע
 מיפנה שגרמה הפרשה עד אמת

 את מספר אבנרי אורי במישפט?
 האישיים זיכרונותיו

 הזה שהעולם כפר׳טה,
מת כה מעורב היה

0חילתה.

רב־הפנים המורד
 של המישפטית הכתבת
 מראיינת הזה העולם

לש העליון השופט את
 המורד כהן, חיים עבר

תפ שעשה במוסכמנת,
וה בחייו רבות ניות
התנה נגד עתה יוצא
ברמת־הגולן, צה״ל גות

€ >
לדגל! מתחת מוות

ש משום הומתה מעכסאן הנערה
 מ־ עודה כך פלסטיני. דגל הניפה

 וחברותיה. אחותה של עדויותיהן
 שד השבועי הסיכום

ה כשטחים הנפגעים
הרו שיעה : כבושים

 שני פצועים, 13 גים,
0׳ ■יי , !נעדרים

השמאסעס
הישראלי !המדאה

וה פורחים, הסמרטוטים עיסקי
זאת מכריזות: הגאות יוצרות

ם רי דו : מ ס י ע ו ג ?
 תשקיף
 כמדינה

 והשקל אתה
 ■פורום

 מיכתכים
 תשכץ
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אינ פוקלנד, איי — קטן עולם

 כעולם אנשים ואיראן דונסיה
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קסטנר חפרשת
הטראו הצוללת, — אישי יומן
 אל־על ופרשת דדו מה,

 חדש מדור - ישראל לילות
 ובין השקיעה בין שקורה מה על

הזריחה

 אופנה צומחת כיצד :אופנת־עילית
 מקורית, ישראלית

 המעצ־ שרוב למרות
 לחקות מנסים כים
האירופים. את 0
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