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המערכת: חברי
 נלירי. לילי נלור, שייע בר־דייו, מנשה
 וורגויו. אברהם ורד, רותי הורוביץ, דויד

 סטו, אביבח בוסים, אלכם מנצור, זוטאללוז
קרו. שלמת קינו, עמום

׳ ?7
 אדם שום הרשעת על לשמוח מסוגל איני
 זינגר יוסף הקצין הרשעת גם פלילי. בעודן

 שמחה. לבי את ממלאה אינה בשבועת־שקר
 הרי סיפוק, לי נתן זה שפסק־דין במידה

 לצדק עזר הזה העולם כי ההרגשה בגלל זה
שנס שטיינברג, פרשת העולם. לאור לצאת
 הפכה מושלם, בנצחון זד, בפסק־דין תיימה
 הזר. העולם מאבק של מרכזי כה לחלק

 לי שנראה עד האחרונות, השנים בשלוש
חיינו. במהלך השתלבה היא כי לפעמים

 אצלי כשהופיע מבחינתי החלה הפרשה
 היטב, לי ידוע שהיה איש־משטרה מודיע,
שטיינ נגד פנטסטי סודי סיפור לי והביא

לפני יום סודי באופן שנאסרו ועוזריו, ברג
 זה סיפור כי העלתה נוספת בדיקה כן.

 על היינו — עובדות על מבוסס אמנם
 שחוייב סמל־משטרה של הרשמית עדותו
במהי ספק להטיל יסוד כל היה לא בדין.
 את פירסם )978( הזה העולם הפרטים. מנות

הסיפור.
 היתד. מבית־הסוהר, שטיינברג יצא כאשר

 אמר הוא איים. לא הוא אלי• הראשונה דרכו
 אם הסוף. עד סיפורי את שמע פשוט: לי

 לך שיגיד כפי עשה צודק, שאני תשתכנע
הזה. העולם ביושר מאמין אני מצפונך.

 מאוד מאוחר עד בדירתי ישב שטיינברג
אחר שעות. כמה ארך סיפורו לילה. באותו

כשנפ שתי־וערב. חקירת במעין עמד יך
 יאתן בדבר שאחשוב לו אמרתי ממני, רד
היום. למחרת תשובה לו

★ ★ ★
 ושוב שוב עין. עצמתי לא לילה אותו
 בעד הנימוקים כל את עיני לנגד העליתי

עצ את שאלתי שטיינברג. של סיפורו ינגד
 משכנעים? דבריו האם צודק? הוא האם מי:

 שהוטמן מחוכם בפח הזה העזלם נפל האם
מו אותו האם המשטרה? צמרת על־ידי לו

 של שליחו אלא היה לא משטרפי דיע
 פרו־ של עדות לנו שהעביר סהר, יחזקאל

המשטרה? ראשי את המשרת בוקאטור
 לשטייג־ מאמין שאני ידעתי בוקר, לפנות

לציבור. זאת להודיע שעלי גם ידעתי ברג.
 אחת — מאוד קשה החלמה זאת היתד■
 בתפקידי כהונתי שנות בכל ביותר הקשות
 לציבור אודיע שאם ידעתי זה. עתון בעורך

 שטיינברג בפרשת שגילויינו בפח, שנפלנו
ש מבויימת עלילה על חזרה אלא היו לא

 אמונם את אערער עד־שקר, בפי הושמה
 בכללו. הזה. העולם במהימנות רבים של

 בשנים בדבר ייאחזו אויבינו שבל ידעתי
 על האמת את שנחשוף פעם בכל הקרובות

 שאמנם <דבר לשלטון הקרוב איש־ציבור
 אחד, מקרה לא אף לי ידוע היה לא קרה).

 ולהתוזדות לקום בישראל עתון עורך העז בו
כזה. וידוי

 ש־ לפגי עוד זו מחשבה פסלתי אולם
 אינך לעצמי: אמרתי הסוף. עד חשבתיה

 יעריך בר־דעת אדם מטומטמים. בשביל כותב
 להודית העזתו בגלל דוזקא הזה העולם את

 את יגביר רק הדבר חמור. כה במשגה
 אנוכי נימוק שום ובעיקר: בכנותנו. אמונו

 תביעת־ בפני לעמוד יכול אינו העתון של
 על־ בעפר שנרמס אדם של הפשוטה הצדק

 העולם מלבד עתון וששום כוחות־זדון, ידי
עליו. להגן יעז לא הזח

בצד בטוחים שאנו לשטיינברג הודעתי
במל לרשותו יעמוד הזה העולם וכי קתו,

ה הכתבה היתד, התוצאה להוכיחה. חמתו
 תחת )991( הזה בהעולם שהתפרסמה גדולה

 שטיינברג? זאב חוסל ״מדוע כותרת־השער:
ה זאת היתד, ושות׳״. סהר של נקמתם
 דעת־ את הראשונה בפעם שזיעזעה כתבה
 את סוף־סוף ושהכריחה זו, בפרשה הקהל

 משפט להגיש הוראה לתת ראש־הממשלה
 בגליון כתבת־הסיכום קוראי שטיינברג. נגד
 נקודת• זאת שהיתה יבינו )6—8 (עמודים זה

המפנה.
 בפרשה פעם אחרי פעם התערבנו מאז

 ושלב. שלב בכל השתקתה את מנענו זו,
 כפות על מונח כי הציבור הבין לכך הודות

 קצין של אישי ענין מאשר יותר המאזניים
 פיטרה העתונות כאשר השבוע, גם מודח.

 סתמיות, שורות בכמה זינגר פסק־דין את
 מכריע מאורע שזהו המשכיל הציבור הבין

וחסר־תקדים.
 מוחלטת רהביליטציה רק אינו פסק־הדין

 המנגנון על־ידי עודל ללא שנדרס אדם של
חשי את מוכיח הוא המדינה. של הכל־יכול

 בלתי- מערכת־משפט של החיונית בותה
חופ עתונות של המכריע ערכה את תלויה,

 מכל יותר דמוקראטית. בחברה ולוחמת שית
 ל- קרבן נפל אשר אדם כי מוכיח הוא

 ללחום וחייב יכול מבויימת, עלילת־זדון
צדקתו. על

חשוב. לחח זהו החודש, דודקא

מכתבים
דרייפום פרשת
מתפי כר כל :סערתם מדוע יורע אינני

 כמו חשוב בלתי כד וכל קטז אדם של שתו
 הפרשה את מנפחים אתם כי עד כהן, אהרון

ב דרייפום משפט למעין אותה והופכים
 זה, כיצד אולם ).1103 הזה (העולם ישראל

 את שהאשימו אלה ננד טוענים אתם בעוד
 אתם בדיוק זמן באותו משפט, ללא בהז

משפט? ללא אותו מזכים
ירושלים קלדרון, ב.

 או מפ״ם, לבטאון הפר הזה העולם האם
 איד הזה? העולם לנרורת הפכה שמפ״ם

 שמתפרסמים אחרי שמיד מסבירים אתם
 יומיים עוברים לא כהן, פרשת על ניתוחיכם

 ההסברים אותם את לה מאמצת כבר ומפ״ם
דובריה? לפיות

תל־אביב שפירא, גיורא
וה האוביקטיכיח כתבתכם עבור תודה

 נוספת תודה כהן. אהרון אודות על ממצה
 לציור לגלות שהואיל על בז־גוריון, ימר
המק זה, אריות כפיר של קיומו עצם את

 לו הקדוש האידיאל למען חייו כל דיש
 כהן לאהרון לו ואל בארץ. קטן ולמיעוט
 הרי התנינים, חמת את עורר אם לחשוש:

 דהיינו למדי, טובה בחברה נמצא עודנו
 דג׳י־ ומילובאז פסטרנק בורים של בחברתם

 לבוגד, אוסריו בעיני נחשב הוא אם לאם.
או הם הבוגדים הגון אדם כל בעירי הרי
 לבוא אפשרות בל בזדון המכשילים תם

רמת־גן לבנה, א. ושיתוף. הבנה לכלל
 הכלליים הציונים הסתדרות חבר בתור

 וו. טפלנה בועידת להשתתף הכבוד לי היה
 נואמים עשרות שמתוך לציין רוצה ואני

ה את להעלות איש ניסה לא ומתווכחים,
 תעמולה כמכשיר או לשמצה כהן אהרון שם
 מפלגה חברי על נמנה שכהן למרות —

 את תמיד והרעילה חינכה ומפלנתו יריבה,
 היא שרוסיה פסולה, בדרד שלה הנוער

 לציונים כבוד הוא זה כל השניה. המולדת
 עכשיו נערכת היתה שלו בזמן בו הכלליים.

 מזכירים היו שמאלית, מפלגה של ועידה
והמזעזע. המחפיר המקרה את ספק ללא

קרית־ביאליק פזמוני, דב

 ומדי עתונכם •של קבועה קוראת הנני
 זקי. של מהקריקטורות נהנית אני שבוע
 המראה בקריקטורה בהסתכלי השבוע אולם

 (העולם יערי של ידו את הותר בינ׳י את
 אפשר איד קשות. הזדעזעתי ),1103 הזה

 •שאני פעם בכל אכזרי? כזה דבר לפרסם
 ש־ מהיד הנוטפות הדם טיפות על מביטה

בחילה. אותי תוקפת הוחד, בז־גוריון
גבעתיים פרנקנטל, אסתר

החרם
 הינכם שבועות במר מזה כי לב, שמתי

 ידיעות בעתונכם שונים במדורים מפרסמים
 ישראל. משטרת של עבודתה על וספורים

ו אחד אופי נושאים הסיפורים כל כמעט
או מוסרית שחיתות מגלים הם יחיד:
 שבוע בבל המשטרה. שוטרי בקרב אחרת

 למשטרה איש על אחר סיפור אצלכם יש
 למשטרה איש על או פשע, בנלל שהודח
 זה שאופי סבור אינני שהודח. מבלי שפשע

 משטרת של אפיה אה משקף סיפורים של
גדו דברים עושה ישראל משטרת ישראל.

ל זוכים אינם מה שמשום ונפלאים, לים
 תופעה להבין היה אפשר בעתונכם. כיסוי

 יחזקאל עמד המשטרה שבראש זמן כל זו,
 מז במקומו, נחמיאם כשבא אולם סהר;

 למשטרה. יחסכם את שתשנו היה הראוי
 להסביר אפשר לפיו הסבר שום מוצא אינני

מ־טטרה. ה־ עבודת על שהטלתם החרם פשר את
חיפה נצר, •יאב

 אלא המשטרה, את מחרים הזד, העולם לא
* להיפר■
מתד־אבים אחי
המ מכתבי את לפרסם מכם מבקש אני
 עזרא מר שהשיב למה כתשובה צורף,
 על )1103 הזה (העולם מתל־אביב אהרו!

 מיהר הוא לכן. קודם שבוע שפורסם מכתבי,
ה הממשל על רנשות מלא בסגנון להניב
 הבעיה מעיקר לחלוטיז התעלם אולם צבאי,
 מוכיחות והצעותיו תגובתו כתבתי. עליה

ההת מבעיית בדעותיו מאוד רתוק הוא בי
האסון. סוד וזהו קרבות,
 דע הרגע. אהרוז, עזרא ידידי זאת, בבל

על- ולא הצבאי הממשל על־ידי לא כי לד

ופרקליטו (שמאל) בליץ :אשם
 הערבים, באהדת לזכות אפשר לחץ ידי
 לדעתך אם מסכנתם, להתחמק לפחות או
יצי למען רבות דרבים ישנז מסוכנים. הם
 אולם העמים. שני בי: הדדית ידידות רת

 על עולות אינז לעולם אלו מעיז דרכים
 אופו עוד בל במור, אחרים ודעת דעתד

הוא. צר מחשבתם
גילגיוליה חמדן, מחמוד

התאכ אני מתל־אביב. אהרוז עזרא אחי
 למחמוד תשובתד את ׳סקראתי אחרי זבתי,
 זה על לעבור יכולתי ולא מנ׳לנ׳וליה המדז

ש שלאלה התברר לא ועוד היות בשלום.
 של אופי באמת ישי מרגלים קורא אתה

 מרנלים כן נם שיש לזכור עליד מרנלים,
 ישראל. במדינת יהודים ומרנלים ערבים יא

ש כמו יהודי, מרנל תופסים למשל, אם,
 מטילים לא מדוע כהז, מר על אומרים

 קיבוץ כמו יהודים איזורים על צבאי ממשל
 גם שמעת שבטה חושב אני שער־העמקים?

 ב־ רוסיה לטובת יהודים מרגלים שתפסו
ממ הטילו האמריקאים האם ארצות־הברית.

באמריקה? היהודים על צבאי יכל
טוספיוז קעבור, אברהים

 הוא הזה שהעולם מהעובדה להתעלם איו
מל את הממשיר לוחם, דמוקרטי שבועון
 למעז הראשונים הארץ חלוצי של חמתם
 המל- צורת המדינה. של ועצמאותה קיומה

 לחמו הם אחיד. האופי אולם שונה, המה
 אתם ותקווה, אומץ ובליבם רובה כשבידיהם

 היא מלחמתכם ואומץ. עט ובידיכם נלחמים
 שאינו בטחוז ישראל, של בטחונה למעז

 שאינו וצוללות, טנקים קנית על מבוסם
 מדינה היא שישראל הדמיון על מבוסס

 במזרח נמצאת במקרה רק אשר אירופית
 ידידות קשרי של בטחון על אלא התיכון.
סביב. העמים עם פעולה ושיתוף

אחים, קדימה אתכם. ישראל, ערביי אנחנו,
 בעתונים יפים דברים שנכתוב מספיק לא
 בכלי והתקרבות התידדות חוגי להקים יש

 השנאה את יוציאו שהצעירים הארץ. רחבי
להיפר. אלא לנו, עוזרת לא מלאכותית, היא השנאה כי מהלבבות

שפרעם א., ג.
ז"ל

 שלבם׳■ הקולנוע במרור לקרוא השתוממתי
 על הגסה ההשמצה את )1103 הווז (העולם

 ממערי־ יאחת פואר. טירוז הקולנוע שהקז
 עוול שעשיתם סבורה אני הותיקות, צותיו
מיל בקרב הנערץ בזכרו ופגעתם לאיש

 בחיי לטפל צורר איו מת. כשאדם יונים■
 דפי על שישארו הם לא שהרי שלו. המי:

 ב- האמנותיים הישגיו אייא ההסטוריה,
קולנוע.

וזל־אביב בנטל, רינה

ה ז . . רצי מה להחדיר. טעם חוסר היה .
מ שכתבה סבורים אינכם האם לרמוז? תם
האחרונים? הריונה בחודשי הנמצא־ ,באשתו קשה לפגוע עלולה זו עיז

תל־אביב שם־סוב, יהודית
 פואד טירוז חיה לא לי, שידוע כמה עד

 סבורה ואינני הקולנוע, של מהדוז־ז׳ואגים
 אבל נשים. עם יחסים מריבוי מת שהוא
 בפירסום איז האם נבוז., הדבר היה אפילו
מו הייתי המת? של זכרו חילול זו עובדה

 הכתובה, את מפרסמים הייתם לו לכם רה
לאשתי. תנחומים מברק לשלוח אפשר לפיה

חיפה ב., אורה
היא: תנחומים למברק־ הכתובת
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ב לציין עלי עתונבם, של ותיק בקורא
 אוביק- איננו שלכם הקולנוע שטרור צעי

 להוזעלמותכס מתכווז אני הצורר. די טיבי
 הטוצגיב האוסטרים הסרטים מכל המוחלטת

גר דוברי לסרטים האישי יהסכם בארץ.
 להתענינוה. יחם בשום עומד אינו מנית

מלכה״. של ,נעוריה או ״סיסי״, כמו בסרטים מהציבור ניכר חלק שמגלה
בת־יס וולף, ש.

אוס סטרטים ״מתעלם אינך הזה העולם -
 טובים, אוסטריים סרטים ויש במידה טריים.
 גס אולס להם. הראויה בביקורת הס זוכיס

מה ניכר חלקי שמגלה הגדולה ההתענינות
ביקו מצדיקה אינה זעירים, ברומנים ציבור

 שד חמפריס במדור אלה רומנים על רת
• וזעתון.

הנרגילה מן הדשות
ש המחמאות על מאוד לכם מודה אני
 •הוד (העולם זריז כצלם־עתונאי לי נתתם
 לסדר שהחליטו הקנאים חברי אבל ).1103

 שהיא שלבם, הכתב את לסדר הצליחו אותי,
 המעשיר כל ממני. זריז יותר עוד כנראה

 פאופט האופרה של המחבר של אמו עם
 לא סוף־סוף משעשעת. יריחה באמת היא

 בברית־הטו- נכוה בית־ספר סיימתי בהינם
 בישראל עתונות צלם שנהייתי לפני עצות,

 היתר פאוסט המחבר של אמו של תמונה
רא ממדרגה עתונאי סקופ הופכת בוודאי
 יי יורע, משהו ששווה צלם כל אבל שונה.

 שהוט־ לפני עוד מתה הזקנה גונו הגברת
 לחום״!, ואשר הפלאש. עם המצלמה צאה
 שהוא בכר מפקפק שמישהו על מתפלא אני

 ליבב טסתי באמת ושאני ללוד, הניע באמת
 דויד מר עם נרגילה מעשז אותו ושצילמתי
 במסעדת אל־נאצר עבד ונמאל בז־נוריוז

נבוהה. מדיניות של מטעמים פירספתי, לא התמונה את שדה־החעופה.
תל־אביב כרו, יצחק

י •*י ג י י יזיי* י
 מים, עם בעיות יש כידוע, בתל־אביב.

 גבוה מחיר לשלם נאלצים האזרחים לבז
 אלא בלבד, זו ולא החיוני. המיצרך עבור
הכ גם הטם, שיעורי בקביעת אגב, שדרר
 מחושב המם בי רצינית. אחת הפליה ניסו
 הנפשות מספר לפי ולא החדרים, מספר לפי

 שניים נרים למשל, אנחנו, מים. הצורכות
 עשרה לנור יכולים מולנו חדרים; בשני

שאני. כ-, על אבל אחיד. והתשלום — בדירה
 ביזבוז בעיית היא יותר החמורה הבעיה

 האב מים? אנשים יבזבזו לא ומדוע המים.
 מודד מישהו האם ביוקר? יותר להם עולה

 בהתאם? תשלום עליהם ומטיל צריכתם אה
 כיבד ליד מביתי, הרחק לא דוגמה: תנה

 מכונית מנקה פועל אתמול ראיתי מסריק,
 עמד הוא מנקה? ידוע. תעשיין של מהודרת
 צינור מתור מים, של מבול עליה והמטיר

 שפד, מעוקבים מטרים שני לפחות צול. של
מ מים מוצפת היתה הסביבה כל כי עד

 רד הצורר כמובז, אני זה? בשביל משלם
 התקינו אילו כמוני. ואלפים ליום, מים פח

 משלם היה שהאיש הרי ברירות, מד־מים
 ואב מביובוז נמנע לפחות או חלקו, את

ימי לא מרוע שעוני־מים, להתקיז אי־אפשר
 עי למשל, לחורש, לירות עשר של מם י'
 נ״■ שהוא הנחה מהוד סבונית, בעל כל

המכונית? לשטיפת רבים כמים תמש
תל־אביב פלטר, דב

ת ס ח ד דיץ3 ט
 אותה שפירסמתס כפי בליץ, משפט פרשת
 שערוה מסמרת ממש ),1102 הזה (העולם

ה בטאה מודרנית, שבמשטרה יתכז ביצר
 האס בזאת? פושעת בר׳סלנות יעבדו עשרים,

 שהם באמת סבורים ישראל משטרת קציני
 בנז־הילדיס? ובגנבים בשוטרים משחקים

למש כזה תיק להגיש התביעה יכולה איד
 בה נתוז מאבדת שהמשטרה בומז בו פט׳

 אנו בשבוע שבוע טדי הקליע? כמו יסודי
 שוטרים של בדרגה העלאות על קוראים

 פיטו־ על נם פעם נקרא לא מדוע וקצינים.
 ברשלנות שטיפל חוקר, או קציז של ריס

 אם עוד, אתפלא לא בליץ? של בתיק בזאת
רצח. טאשמת זכאי בליץ יצא בזה מצב אחרי

תל־אביב רוט, יעקב
 עורד־הדי; הניע בה הדרד, על הסיפור

ב משעשע בליץ, על להגנה פרנק אלפרד
 עד נכון. נם הוא אם היא השאלה אמת■
 החיצוני הדמיוז על לעמוד לי שנית! במה
 בבית־המשפט, כמבקר לפרקליטו, בליץ ביז
גדולה. כר כל זהות ביניהם איז

תל־אביב בכר, ר.
 אלפרד לפרקליטו בליץ בין הדמיון על

לש עצמו הקורא יוכל חרונה) (ראה פרנק
פוט.

ו 109 הזה העולם2


