
 — המשפטי היועץ את לפאר חובתו כי
 שידור תוך המציאות, אונס על־ידי גם ולו

 וללא שלהם, ההקשר מן שהוצאו קטעים
 למאזין ניתן לא שבלעדיו הרקע הסבר

המשפטי. ערכם את לשפוט
 דמתה האחרונים בשבועיים אחרת, או כך

 למקהלת־ יותר הישראלית העתונות מרבית
 לכלי־דיזדח מאשר כדורגל, בתחרות עידוד

 בלתי־נעימה אפתעה גורם הדבר אובייקטיבי.
ה לאולם המזדמנים הרציניים לקוראים

 עוד נעימות לאפתעות להביא ועלול משפט,
המשפטיים. התהליכים המשך בעת פחות

 הזרים. העתונאים נמצאים אחר במצב
 ניהול על דעתם יוצא־מן־הכלל, כל בלי

 רק אך ביותר. שלילית הצולבת החקירה
 לעתוניהם. כך על דיווחו מהם מתי־מספר

 לאנטי־שמיים סיפוק לגרום רוצים הם אין
 אף כתב לא שאיש דומני אך בחוץ־לארץ.

 החקירה. ניהול על אחת טובה מילה
★ ★ ★

 של והדייקנית השיטתית לעבודה אגב,
מוזרות. תוצאות לעתים, יש, זו מערכת
צוות־ מחברי אחד ישב שבועיים לפני

 בזכוכית ועבר שיגרתי באופן שלנו אייכמן
ה באחת הנאשם. של תמונותיו על מגדלת

ש שצייר, בתרשים אייכמן החזיק תמונות
 והאישים המוסדות כל בין הקשר את הראה

הב כדי־כך תוך היהודים. בהשמדת שעסקו
 לא אחר עתונאי ששום בפרט הכתב חין
ה באולם הוזכר לא ושגם אליו לב שם

 של שמו מופיע זה שבתרשים משפט:
גלובקה.

 עורר ),1242( הזה העולם זאת כשפירסם
 המזרחית, גרמניה נציגי אצל סנסאציה הדבר

ה זאת היתד, לא כך. על לדווח שמיהרו
 הזה העולם של ששמו הראשונה פעם
 בפרשת עמדתו בגלל גרמניה ברחבי נודע

 למיליוני שודרו שעבר בשבוע גלובקה:
 — גלובקה על ממאמרנו קטעים גרמנים
הישראלי. הציבור של האמיתית כדעתו

מכתבים
הדילמה קרני
 בהע־ אותי הפתעתם האמת, את לומר אם
 תפיסתו על הסקופ את כשירסמתם זתכם,

 (העולם הבחירות לפני עוד מננלה יוזוי של
 לדבר מתחייבים הלא אתם ).1243 הזה

 מאור. מסויים למועד ער מאיה מסויים
 כאלת שמועות שישנז כותבים הייתם אילו

מוסמכת! כעובדה זאת לקבוע אבל מילא. —
 יתממש, לא הדבר שאם לכם, דעו ...
 על אצלי, שלכם• הפרסטיג׳ה כל עם נמרתם

פנים. כל
ירושלים רובינפלד, אלי

 בסרבו שיושבים לכם תארו מצבו איזה
רש להודיע הזמן ״הגיע ואומרים: מפא״י

 אחר קם מנגלה.״ תפיסת על לאזרחים מית
 יתז זה נפרסם, אם ״אבל ואומר: החברים

 העולם לדברי אישור
 הכשר יתן זה הזה.

ל סרפטיג׳ה ותוספת
ב הניבזה אויבנו
יותר.״

 שנקרא מה זה
ל עתיקה, בעברית

ה קרני על שבת
דילמה.
א קרז רק וזאת

יוש השנייה על חת.
 המערבת חברי בים

 אחד שמצד שלבם,
ש־ רוצים אינכם
 על תודיע טפא״י
 לפני מנגלה תפיסת

ש מאחר הבחירות,
ה־ לה יוסיף הדבר

ה ל ג ומצר - קולות מוז מנ
 שבכל מקווים שני

 תסבול אחרת כי התפיסה, על תודיע זאת
עצמו. הזה העולם של הפרסטינ׳ה

גבעתיים לוין, יורם

 כימעט אותה והשלכתי (התיכוז) לים איתם
 אולי בה אשליר הבאה בפעם הנדולים. כמו

באמת. שמשחקים כמו כרור, אפילו
גדול נורא עצמי את מרגיש אני עכשיו

טה״מועדוז״. אחד כמו כבר.
תל-אביב נ., א.

 המצאתי, שאני ויחידה האחת הבדיחה את
לטיל קראו למה היא: הנח ציטטתם. לא

לכוז! פנחס היה 1 ששביט ספני ?2 שביט
נתניה דרור, נעמה

 כל כימעט קניתי כזה, מאורע בכל כמו
 תמיד, וכמו הטיל. על שכתבו העתונים

 הכי היה שלכם שהכיסוי למסקנה הנעתי
 במיוחד, אותי ששיגע מה טוב. והכי מקיף

 צילומים סידרת להשיג הצלחתם איר זה
 בלעדיים צילומים ועור ניפלאים, כל־כר
 אפילו אחר? עתו! בשום הופיעו שלא

נהג שהצבא הפרוטקציה כל עם ״במחנה״,
בטח לעומתכם. וטנוחד חלש היה כלפיו,
הטיל. בתור חבויה מצלמה לכם היתד,

תל־אביב אלמן, דויד
ובטחון עבירות

 משפט על כתבתו עבור לעודד תודתי
 מכיר אינני ).1242 הזה (העולם חסידוף

ו הנ״ל, בכתבה שהוזכרו מהאנשים איש
ש בעניין להתערב יכול שאינני למרות
מאחל הריני — משפטי בדיון נימצא עדייו

צרק. משפט חסידוף לחי
 הכללית המסקנה כראוי, הבינותי אם

 מעשה כל כה: עד הפרשה מכל שמתקבלת
אנ או המוסדות על־ידי שנעשה בלתי־חוקי

 סודי, הינו — ציבוריים במוסדות שים
להת רוצה וכשאזרח המדינה. בטחו! מטעמי

 כולל — הקיימים המוסדות שכל הרי לונן,
התלונה- לקבלת פסולים — המדינה מבקר העדות.

תל־יאביב וישקובסקי, ישר
 מרא- עוד יערכו שלא מקווה רק אני ...

 — אדרבא אייכטן. משפט כמו משפטי טוו
 לקציז להכתיב או — לכתוב עליו יטילו

 משפט־ אחר־כד: זכרונותיו. את — משטרה
פסק-הדיז. ומתן יומיים, של מזורז שדה

חולון חדד, שלום
הטיל עד

 הטילים על נכתב ולא נאמר לא דבר שום
 של הקאריקאטורה כמו המצרים, ושל שלנו

 אוחו טירוף איזה ).1243 הזה (העולם זקי
 לכלי-נשק עיוור מירו־ז איזה העולם! את

 לחורבן עד — יותר איומים יותר, גדולים
הסופי.
 אצל תחילה התפתחה שאומנם מחלה זאת

 האטומי. הטרוף עם הגדולות, המעצמות
 אם מילא, אמרה: אבל התחלחלה, האנושות

 לסמור אפשר פצצות־אטום, יש לגדולים רק
 באמת, נדולים דברים על רק תפרוץ שמלחמה

קור להקריב אולי כדאי שבשבילם דברים
 ועתה התפשטה, המחלה אבל איומים. בנות

 כמו בקטנים אפילו פגעה שהיא מסתבר
 אלה לשנים גם יהיו מחר ומצרים• ישראל
 העולם יקרה? מה — ואז אטום. פצצות

 ה״קטנים״ שאחר מפני בלהבות, יעלה כולו
גרעי במלחמה והתחיל שכנו עם רב האלה
נית.

 ושורף מדורה המדליק ילד כמו בדיוק
 הטיל הוא הגפרור והלא השכונה. כל את

הקטן. ה״מטאורולוני"
פתח־תקוה כהן, אליהו

 לחברה הכבוד כל שתגידו, מה תנידו
 — לערבים יזיק לא .2 שביט את שעשו
 לא שאנחנו לדעת — ישראל שונאי ולכל
 לעצמנו, לדאוג יכולים אנחנו בפח. עכבר

איתנו! יתעסקו שלא ומוטב
תל־אביב ברגר, איתמר

 לאמיתו פשוט. בחור אני ישראל. שמי
 מלאו שמאז אלא בחור, בדיוק לא דבר של
 שאני אמרו מזמן, לא שנים, שלוש־עשרה לי

 אז נו, בחור. כמו מפותח כיטעט — בחור
 זה, ובגיל נם. בטוח אני אז כמו, אני אם

 מסוכן ניל שזהו אומרים — יודעים אתם
 מיני לכל ולפזול להסתכל מתהילים —

 וגם (התיכון) הים לשפת והולכים צדדים
משח גדולים חברת ורואים לאוקיינוס קצת
ממש. בראקיטות, קים

הראקיטות". מ״מועדוז שהם מתברר ובכו,
 ה־ מוערו! הגולף, מועדון שיש כמו זה,

אטומי. ומועדון שייטים
 ב־ בהז, לשחק כן גם לראש ניכנס נו,

 פה, דופקים קרש, לוקחים אז ראקיטות.
 וכל-כר פשוט, די ומדביקים. שם, מסמר
באתי אז ראקיטה• לי גם יש ועכשיו טהר.

לדיפלומטים המוסד
לסיפור־ תוספת לשמוע אולי אתכם יעניין

 (העולם לדיפלומאטים בית־הבושת על כם
 צרפתיים ידידים כא! לי יש ).1242 הזה

במס בישראל ביקר אף מהם ואחד רבים,
 זאת, בידעי כלשהי. רשמית משלחת גרת

 כיצד לרעת אותו יעניין שבוודאי חשבתי
 כן על זרים. לאורחים החוץ משרד דאג

 אותו על שכתבתם מה בקיצור לו סיפרתי
 כשהאיש הפתעתי, היתה מה נחשו מוסד.

לשם!״ לקחו אותי ״נם ואמר: בצחוק פרץ
 אותה כל האמין לי, שסיפר כפי אומנם,

 פרטית, למסיבה חבריו עם נלקח כי עת,
 ם- כמה על־ידי פארטיזני באופן שאורגנה
 היתה כי לו כשנודע הישראליים. מלוויהם

 תנועה עשה אירוח, של מתוכננת פעולה זו
 בסדר יותר שלכם ״הממשלה התפעלות. של

אמר. שחשבתי," מטה
פאריס אורנשטיין, ד.

 חשבתי כה עד
 טוב עושה שהמשטרה

מקו סונרת כשהיא
א עכשיו אלו. מות
 אותי מלמדים תם

ש במיקרה רע, שזה
סו בן־נוריוז עמום

נר.
 אילו שמח הייתי

 לי מסבירים הייתם
בית־ ביו ההבדל את

 בית לביו טוב בושת
 בית בין רע, בושת
 להשאיר שיש בושת
 לבין פתוח אותו
 לסגור שיש מוסד
אותו•

 עורן אלון, ג.
דייארי, ביזנס

תל־אביב
אי־אפשר! ץ הצלחה
 של התנהנותה על מאמרכם את קראתי

(העולם השואה בימי הציונית המנהיגות
 למעשה כי למסקנה הגעתם בו ),1241 הזה
ה של כסוכנים אז הציונות מנהיגי נהגו

להפ מלנסות ונמנעו הבריטית, אימפריה
— העולמית היהדות של כוחה את עיל ארצות־הברית. קרי:

 הקטן ישראלי הארץ היישוב מן כאיש
 שיתף ואשר הנעשה אחר בחררה שעקב דאו,
 הדראמה של המהלכים בכל בלהט עצמו את

 אני זוכר עיניו, לננד המתחוללת העולמית
 ההם. הימים כל את צריבה, כדי ער היטב,
שהיישוב נכו! זה אין כי 1כ על אני ואומר
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רגישה פריט אנטנת *
וסלקטיבית מצוינת קליטה *
ונעים חזק צליל *
למכונית גם מותאם *
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