
 כמה הבאתי )17 עמוד (ראה ביומני
 יועצו שהיה מי בר, ישראל מפרשת זיכרונות

 ריגול בעוון שהורשע בן־גוריוז, דויד של הצבאי
בכלא. ונפטר

ב מאירועי־השיא באחד קשורה זו פרשה
 דומה היה שלא אירוע — הזה העול□ תולדות

 לא גם ואולי הישראלית, העיתונות בתולדות לו
העולמית.

 חקרנו מוחלט. איפול הוטל בר של מעצרו על
 במיוחד קשה היה שלא דבר לעומקה, הפרשה את

 בקשרי־ירידות, בר עם קשורים שהיינו מכיוון
 לא אך הזה. העולם של סודי מודיע גם היה והוא

 של הביטחוני אופיה ובגלל דבר, לפרסם יכולנו
להתחכם. ניסינו לא גם הפרשה

 לביטול מועד הצבאית הצנזורה קבעה לבסוף
 (בהנהגת' שרותי־הביטחון שבין מכיוון האיפול.

 יחסי־ אז שררו הזה והעולם הראל) איסר
 מאוחרת לשעה במתכוון המועד נקבע מילחמה,

לנו. הפחות־נוח המועד — כמוצאי־שבת
 כי מראש הודענו שלנו. על לעמוד החלטנו

 במוצאי- יופיע הזה העולם של מיוחד גיליון
 דיזנגוף ברחוב אלפים התקבצו העת בבוא שבת.

 המקום ופרישמן, גוררון שבין בקטע בתל־אביב.
 הראשונים העותקים היום) אז(כמו הגיעו שאליו

שבוע. מדי הגיליון הופעת עם הזה העולם של
ורד בשעה־שעתיים, התאחרה הגיליון הופעת

 של אחר ח״כ מידי תגובה קיבלתי בינתיים
 ארצי יצחק הליברלים־העצמאיים איש המערך,

 שלח הוא ארצי). שלמה הזמר של אביו גם (שהוא
 לין. לח״ב ששיגר זועם מיכתב של העתק לי

המיכתב: לשון וזו
הנכבד, לין ח״כ

 לשאילתתו בהמשך נוספת. בשאלה הופעתך
 אורי של נסיעתו בנושא שפט גרשון ח״כ של

אותי. הדהימה — לירדן אבנר'
 היא מכוונת. היתה שפט ח״כ של השאילתה

 באור אבנרי מר של נסיעתו את להציג נוערה
 הנוסע את להעמיד שיש רמז כדי עד שלילי,

לדין.
 איש חייב היה נוספת שאלה שואל בתור

 ולהגו שפט ח״כ דברי את לסתור מחנה־העבודה
 משלך, נופך הוספת זה במקום הנסיעה. עצם על

 דרכון הנסיעה לצורר ניצל אבנרי שמר הדגשת
 גם זה. מעשה של חוקיותו לבחון ביקשת גרמני.
לא־סימפאטי. באור המסע הועמד מצידך

 חייב מחנה־עבודה שאיש סברתי בתמימותי
 נגד עמדה לנקיטת זה מסוג ריון־בזק לנצל

 גרשון ח"כ של והשלילית המחשידה מגמתו
שפט.

נימוקיי: ואלה
 המוסמכים, הגורמים ברשות נסע אבנרי מר •
שר־החוץ. שר־הביטחוז, ראש־הממשלה, כולל

)1961 הזה״(אפריל לגיליון.,העולם שהמתינו ההמונים
במוצאי־שבת חצות

 עד קבוצות, קבוצות בסבלנות. המתינו אלפים
 הוא המיוחד הגיליון הופיע כאשר לחצות. קרוב

 את שנשא ,1230 הזה זה(העולם גיליון נחטף.
 על המלא הסיפור את הכיל )16.4.61 התאריך
ישראל. עיתוני כל את שהקדמנו מובן הפרשה.
 כל על בתפוצתו עלה זה שגיליון לי נדמה
ומאז. אז עד הזה העולם גיליונות

״הופעה
מדהימה"

פרו זה במדור פירסמנו שעבר בשבוע
נסי על בכנסת שהתנהל ויכוח־זוטא של טוקול

 שאילתה בעיקבות התפתח הוויכוח לירדן. עתי
 איש עליו עלה שפט. גרשון ח״כ־התחיה של

 הלוך שטייל האיש לין, אמנון מיפלגת־העבורה,
 קרוב עתה גם ושהוא והליכוד, המערך בין וחזור
אבן. לאבא מאשר כהן לגאולה יותר

 מבקשים אנו אשר ירדן לאותה נסע הוא •
איתה. למגע להגיע
 עיתונאי ח׳׳כ, שהיה למי רשות־כניסה מתן •
מדינית. משמעות בו יש ידוע.
 אם גם נחלשת אינה זו מדינית משמעות •

 הירדנים גרמני. דרכון לנושא ניתנה הכניסה
 אזרח להיות יכול אינו שח״כ־לשעבר יודעים
כפולה. אזרחות בעל — מיקרה בכל אלא גרמני
 לא בכנסת. וסיעתה העבודה, מיפלגת •

 האוסר לחוק המעטה) וכלל(בלשון כלל התלהבו
 לא שהם מי ערביים, מדיניים גורמים עם מגע כל

 אש״ף, עם מגע מכל מסתייג אתה אם וגם יהיו.
 מבוקר ממגע להסתייג יכול שאינך בוודאי

ירדן. עם וברשות
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מכחכים
. )3 מעמוד (המשך
 בנו סמואל, אדווין הלורד אביו. לו קדם בכך

 הרברט הראשון, הבריטי העליון הנציב של
סמואל.

 בחיל־התותחגים זוטר כקצין שירות אחרי
 עלה הראשונה העולם מילחמת של הבריטי
 מבנות אחת את לאשה נשא ארצה, סמואל אדווין
 בתו הדסה, (את ימים אותם של הגבוהה החברה

 תפקידים מילא גור) יהודה המילון, מחבר של
 הגליל, מושל (סגן המנדטורי במינהל בכירים

 קול הרדיו מנהל במילחמת־העולם, ראשי צנזור
ירושלים).

 המינהל לנושא התמסר הוא המדינה קום אחרי
נפטר, הראשון, סמואל הלורד וכשאביו, הציבורי

 (מרגלית?) מגלית הסופרת אחר מחפשת אני
 עיקבותיה אבל בתל־אביב, בעבר חיה היא. גלאי.

נעלמו.
 שימשתי עת ,60ה־ שנות בסוף אותה היכרתי

 הב־ בשירות־השידור תוכניות־הילדים כעורכת
היל ואגדות מסיפורי כמה שידרנו ועת ווארי
שלה. המצויינים דים

 סיפרי־כיס הוצאת עבור ערכתי שעברה בשנה
 את בה וכללתי סיפודי־ילרים־ של אנתולוגיה

מעש כאחד לי שנראה גלאי, של השחור המציל
שידרתי. שאי־פעם היפים הסיפורים רה

מופק גלאי של ותמלוגיה הספר הופיע עתה
לכתובתה. רק ומחכים לזכותה, חסום בחשבון דים

היכן היודעים הזה העולם קוראי בין יש אם

ו-ו0ד£1- ־ כ>1ט.8

0/■ €716

7*1<ן*1ו0״6 4333/4/5/6
3 11.א 62249>*213***0

>*213**)**** *01־61 01138
.? 0. 80א 96
*1(461 • 10>ז14ח

בעקבה המלון •מל הביקור כרטיס
ובדואר בטלכס בטלפון

 מגוריו מקום ירושלים, בין מדלג החל הוא
 הוא וכאשר בלונדון. לבית־הלורדים הקבוע,
 הארץ, יליד בכורו, לבנו הלורד, תואר עבר נפטר,
ירושלים צחור, אברהם דויד•

יודע מי שישה
והטל הכנסת כדורגלני מיפגש על

).2.4.86 הזה (העולם וויזיה
 או אותה. פישל גולדשטיין פינחס שח"כ או

 הם מה במדורה זאת. עשתה ברק שדפנה
 גולדשטיין, ח"כ של מפיו הביאה היא אומרים
 כי הכנסת, של הכדורגל נבחרת כמאמן בתפקידו

 אבל לשחק. רוצים ח״כים 20ש־ מפני בבעיה הוא
שישה. רק ישחקו המיגרש על

 פעם אולי כדורגל הרואה אני, אפילו והלא
 על כי יודעת בטלוויזיה. העין, מזווית בשנה,

 שחקנים 11 משחקים ובכדורגל המיגרש
 חיפה בקר, רחל שישה!). ולא (אחד־עשר

 המיגרש על שיחקו לא הנבחרות •
 נאזלס משחקים אותו קטרגל. אס כי כדורגל

ם ובו צד. מכל שחקנים בשישה מסתפקי

נכון שנכון. מה
בולג ספורטאים של הצטיינותם על

).2.4.86 הזה (העולם ריים
 קוס־ הבולגריה את שהזכרתם מאוד יפה

 בקליעה במדליית־זהב זכתה אשר טאדיאנו,
מינכן. באולימפיאדת בקשת
 לא יפו? מכבי על מה אז בולגרים. כבר אם אבל

 זהב של מדליה איזו פעם. מדי לפחות להם, מגיע
יפו מאנטי, שבתאי קליעת־שערים? על

4333 טלפון עקבה,
 (העולםבעקבה אבנרי ביקור על עוד
).26.3.86 הזה

 בעת להתארח, שלו בכתבה מציע אבנרי אורי
 אקווה־מארינה. במלון בעקבה. הביקור
איתו? מתקשרים כיצר

 תל-אביב גוברמן, רינה
 .62249 טלכס עקבה; .4333 טלפון 0

בדו הזמנת־מקום לשלוח גם עקבה.ואפשר
גלופה. ראה - 1עקבה .96 (תיבת־דואר אר

מחברים לחיפוש המדור
לסו בגרמניה המחכים תמלוגים על

ישראלית. פרת

האינפור על אסירת־תודה הייתי גלאי, הגברת
הזאת. מציה

 גרמניה מינכן, טויטש, ברברה
ם 0  הקוראה בידי לטייע היכולים קוראי

שיש הזה. להעולם לפנות מתבקשים טויטש.
המבוקש. המידע את לה להעביר מח

הדרכה ואין כיסוי אין
גאון מישפחת של העצוב סיפורה על

).26.3.86 הזה (העולם
 כותרת־ תחת פיסקה, כללה הנ״ל הכתבה

 המתייחסת הדליף, הרבני הטוען המישנה
 לשון של פירסום מהווה זו פיסקה מטה. לחתום

 כדי בו יש בה האמור מטה. החתום על הרע
 ללעג או לבוז מטרה לעשותני או להשפילני
ובמישלח־ידי. בעסקיי לפגוע וכן הקוראים

 פרטי את לעיתונות הדלפתי כי למסופר,
 כיסוי כל אין נקמניים, מניעים מתוך המיקרה
 השתלשלות את המתארות העובדות גם עובדתי.

 את הנכבדה הכתבת ביססה עליהם האירועים,
האמת. עם אחד בקנה עולות אינן מסקנתה,

לידיעתכם:
 והוא הרבני לבית־הדין הוגש כתב־התביעה •

 כבסיס ובא־כוחו גאון מר את היום עד משמש
אשתו. נגד לתביעתו

 מן הסתייגו לא הנוכחי ובא־כוחו גאון מר •
 כלולות בו כתב־התביעה של הסופי הניסוח

בעיתונות. שצוטטו הפסקות
 כבא־ שימשתי בעיתונות הפירסום בעת •
 ולא הנוכחי, בא־כוחו עם יחד גאון, מר של כוחו

כנבגד. לחוש סיבה כל לי היתה
 יריב, הגברת הכתבת, שבנתה הבניין כי מכאן

מבלימה. פחות על תלוי ומניעיי למעשיי ביחס
 בעקיפין, ולא במישרין לא נגיעה, כל לי אין

 גאון מישפחת של הגירושין פרשת לפירסום
בעיתונות.

 הוטעתה חמרחלת) (רחל יריב והגברת ייתכן
 מתוך אמיתות, בחצאי אותה שהזין מי על־ידי
עימו. השמורים מניעים

תל-אביב זוסמן, ישראל הרב

לחוד פירסום לחוד, מיכתב
 לעדייה גן־אמוץ דן של מיכתבו על

).2.4.86 הזה (העולם מאירציק
 תמיד שחשבתי בן־אמוץ, לדן מתאים לא
 מיכתביו העתקי את למסור ג׳נטלמן, שהוא

בעיתון. לפירסום צעירות לגברות הפרטיים
יפו בדעטר, רחל

 בקאמוץ שכתב ניתוק־הקשר מיכתב •
רצק  על־ הזה העולם לידיעת בא הו לא למאי

בן־אמוץ. דן ידי

'2537 הזה העולם


