
נכד חמשצו/ו':

 קרליבך. חשב כן לא אולם
 שהסוד שליח לחת־שר שלח הוא
הכת שני בעוד בחדר׳ עמו גר

 פרק לאחר בחוץ. ממתינים בים
ה לשני אמר השליח׳ יצא יזמן

 לסרסם לא •החלטנו : כתבים
!״ הפרשה את

 גם בתוקפה עמדח זו החלטה
 של בשמתחריו יותר׳ מאוחר

מע הפרשה. את פוצצו קרליבך
 •ה־ הכותרת תחת פירסם ריב

 המשפטי היועץ של המלא דו״ח
סו תעודד. רוזנברג״ פרשת על

 ראש־ לידי ורק אך שנמסרה דית
 שר״הדתות שרת, משה הממשלה

ה הסעד ותודשר שפירא, משה
•מ המלה רוזנברג. דוקטור רב

בהח מקרית היתה בכותרת לא"
הקט כל הושמטו מהדו״ח לט.
רוזנברג. נגד מכוונים שהיו עים

 קרלי- פירסם אחר סודי דו-״ח
 השופט קסטנר. משפט בימי בך

ב המשפטי ליועץ אז פנה הלוי
מש קרליבך נגד להגיש בקשה

בית־דין. בזיון על פט

)3 מעמוד (המשך
 של הבלתי־נרתע כאויבו החזק, של האמיץ
החלש.

 מי מראש קרליבך ניחש תמיד לא אמנם,
 כקרליבך איש לא אולם החלש. ומי החזק
 פשוט שינה הוא כאלה. מתקלות יירתע

אל הקצה מן תמיד, הקיצונית עמדתו, את

ה הוא לדוקטור, אחד לכאורה ידיד רק
 מסוימים יחסים אשר שפירא, משה שר
 ידובר, עוד עליהם אשר חברתי, רקע על

 שחומר העובדה אולם אליו. אותו קושרים
למע רק ידוע שהיה ביותר, סודי ממשלתי

נז במעריב, פורסם המדינה, בצמרת טים
 של העתונאי כשרונו לזכות ורק אך קפת

קרליבך. הדוקטור
מתעור זה לכשרון ובקשר

מספר. שאילתות רות
 לו עמד עתונאי כשרון אותו

 של סגנו בפרשת גם לקרליבך
דוק החב הסעד תת״שר שפירא,

ב רוזנברג. שלמה ישראל טור
מעריב, סופרי שני חקרו שעתו
 את בן־חיים, ושאול הון שאול
וה שהוטחו ההאשמות פרשת
תת־השר. נגד שנפתחו תיקים
 מבוסס כה היה שבידיהם החומר
מיד. לפרסמו חשבו אלה ששנים

קרליבד
מספר לשאילתות מקום יש

 אפילו ופעם יומיים, תוך שבוע, תוך הקצה,
 כתב כאשר אירע׳ זה מקרה שעה. חצי תוך

 שהתפרסם אחד, בכיוון ראשי מאמר בבוקר
 נוכח החוץ־עירונית, המוקדמת, במהדורה

 בלי ישב הרוח, כיוון הערכת בטעות מיד
 פחות לא לחלוטין, הפוך !מאמר כתב היסום,
 במהדורה ממש יום באותו שהופיע קיצוני,

 הפתח, שזו יתכן המאוחרת. התל־אביבית
הכללית. התופעה את המשקפת

 הרגישו במיץ־מרתו הטבול עטו חוד את
 היתה, השעה באותה אשר האנשים תמיד
 קרבן נגדם. מופנית השוק רוח מה, משום
ה לכל הגון אדם יוסף, דוב היה ידוע

פופו היו תמיד לא שיטותיו כי אם דעות,
באכ שנים משך אותו רדף קרליבך לריות.
1 עם. של זריות
 ה- מלוחמי רבים גם זה מגורל ניצלו לא

 הכבוד מעולם היה לא שלקרליבך שיחדור,
 במאמריי נמנע לא הוא עליהם. להימנות

 אולם בענינים, לו יד כאילו פנים מלהעמיד
היס שררה וברחוב מוין, הלורד כשנהרג

 שפירנם הראשון הוא היה חולפת, טריה
!״ חטיפות ״בעד : בכותרת אותה
כ כעבור קרליבך חזר דומה מיבצע על
בגין. מנחם הקרבן היה הפעם שנים. עשר

 יצא השילומים, על הגדול הויכוח בימי •
ה נגד היסטרית מאמרים בסידרת קרליבך

 בשערי ההפגנות למחרת אולם שילומים,
 היה בארץ, המאסרים רבו כאשר הכנסת,

 בתרועת־ הנאסרים את לרדוף הראשון הוא
 בשם בגין מנחם את בכותרת כינה נצחון,

״הזה ״המטורף !
ב הקיצוניות ולא דוגמאות, רק אלה
יותר.

הדוק שיגשגו. מעריב עסקי
 נד מזמנו גדול חלק בילה טור

מ בבתי־מלון תמיד חוץ־לארץ,
 סיפק לא זה כל אולם פוארים.

האמביציות. אכול קרליבך, את
 הוא מזאת. ליותר שאף הוא

 דבר נכבד, אדם להיות גם רצה
 כך לשם היום. עד השיגו שלא
 משרה לקבל קרליבך על היה

 להכרה אישור תהווה שבעקיפין ציבורית,
 בדרכים להשיגה הצליח שלא הציבורית

 שהוא שונים אנשים מצאו פתאום אחרות.
חשובה. במדינה ישראל ציר להיות ראוי

(והמוכ המרכזיים עובדיו שכל העתון,
 את זנח לשעבר, רביזיוניסטים הם שרים)

 עתה התיחס המובהק, האופוזיציוני הקו
 ובעיקר ישראל׳ לממשלת בולטת בידידידות
לראשיה.

 דרושות הספיקו. לא לגבורים הלל שירי
 מטבע רק המשטר. שנואי נגד בעיטות היו

 בו המטבע הדוקטור, של בארנקו היה אחד
 :הזה היום עד מהצלחותיו רבות כה קנה

נבלה. ושמו מטבע
 זכו לנבל, זקוקים שהיו הטרוריסטים

 לטשטוש עטו את לתת קוכן שהיד, לנבל
הטרוריסטים. עקבות

לגי המערכה נמשכת עוד כל
 תטפל לא בחיפה, האמת לוי

טפ בבעיות הזה העולם גזערכת
פר תוצא לכן אי וצדדיות. לות
 רק בשלמותה לאור קרליבך שת

חמועד• בבוא

ף ס א •שיד מ
 באוטובוס שנסע ילד סירב בתל־אביב,

ש למרות המבקר, לידי כרטיסו את למסור
הס האוטובוס, מן יוצא אחרת כי לו הוסבר

 אותו תקרע כרטיסי, את לך אתן ״אם : ביר
״שלי היפה האוסף את לי ותקלקל !
ס נוער ס תו

 תושבי של משלחת התלוננה בבאר־שבע,
 מחמת כי העיר ראש בפני משכנות שיכון

 לרחוץ התושבים נאלצו במים ממושך מחסור
מסיפוניס• במי־סודה ילדיהם את

ס מס• סו ה
 כותב הפנאי שבשעות האיש קרליבול

 כמו לרוחו הקרובים נושאים על ספרים
 ידידים לו אין השקר, משיחיות תולדות

בעולם. ממש של

 למשפט שהועמד עגלון סירב בתל־אביב,
 באשמה, להודות אדם נשך שסוסו לאחר

 אח ועיאו ז ממגי רוצים אתם ״מה :טען
״1 הסום

ד ד ב פו טי רי  פלס
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ומפות שעוגיות
ת שולחן טיו פלס

 דוחות אינן
 בקלות מתנקות
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ומכבסת מרתיחה
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מקנה ולמתקדמים. למתחילים קורסים

המודרניים הרקודים כל את
 המהיר באופן
ה שיטה ש ד  ח

מובטחת הצלחה
רקלודים בי״ס
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מם פלא
הזיעה ריח מניעת

 יום־יומי שימוש ע״י מובטחת

 לגוף ופודרה ספון ב-שופמן׳ס
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והמפליא החדיש החומר את המכילים

הזיעה. ריח לסילוק
בע״מ ״עדיף״ תוצרת


