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הסח היא במדינה החמורות התקלות אחת
 המספר בבתי־המשפט. השוררת הנוראה בת

ה בבנינים היושבים השופטים׳ של הקטן
להת יכול אינו בתי־המשפט, של מוזנחים

מש אותם. המציף המשפטים מבול על גבר
 לפעמים ארוכים, חדשים נמשכים פטים
שנים. גבי על שנים

 כשהמדובר במיוחד ממאירה זו תופעה
 המגיש אדם הוצאת־דיבה. על במשפטים

 את לטהר בעיקר מבקש הריהו כזה, משפט
אח שנים שלוש בא כזה טיהור אם שמו.

ה מתרוקן הרי נגדו, הטענות פרסום רי
מתוכנו. משפט
 לומר מה יש הזה, העולם אנשי לנו,

 שהגשנו הדיבה למשפט ממתי זה. נושא על
 אלי חטיפת עם בקשר השבוע, דבר נגד

 השופט של הגדולים מאמציו למרות תבור.
 כבר זה משפט נמשך הבירור, את להחיש

 נראה אינו עדיין סוף ושום לשנה, קרוב
באופק.

★ ★ ★
יצ החיפאי הקבלן נגדנו שהגיש במשפט

 לדיון דומה• מצב השתרר פרישמן, חק
ל קרוב מורכבות. בעיות של סבך עמד

 נוסף — על־ידינו הוזמנו עדים ארבעים
 על־ שחקירתו עצמו, פרישמן של עדותו על
 זמן ספק בלי נמשכת היתד, בא־כוחנו ידי
ביותר. רב

 חבר — במשפט הראשון. העד חקירת
 נמשכה — מסיס אלכם הזה העולם מערכת

 חשבון אותו לפי שלמים. חקירה ימי 11
 השלום בבית־משפם העדים חקירת היתד,
 של במקרה משנה. למעלה להימשך יכולה
 נוסף וערעור המחוזי בבית־המשפט ערעור

 יכול זה משפט היה העליון, בבית־המשפט
סו להכרעה עד שנים שלוש־ארבע להימשך

 הצדדים, אחד על־ידי האמת הוכחת פית.
מוב את מאבדת שנים׳ שלוש־ארבע כעבור

וערכה. נה
 במשפט נסתמן הראשון הרגע מן אולם

 הצדדים: משני נבע הוא מוזר. מצב זה
 רבה בהערכה התיחסו הזה העולם אנשי

 לשעבר חוטר־ישי, אהרון הנגדי, לפרקליט
 ואלוף־משנה הבריטי בצבא קרבי רב־סרן
החשובות הדמויות אחת חוטר־ישי, בצה״ל.

 עורכי של בכנותם שלם בלב האמין בהגנה,
 נתבקשה כך הנ״ל. בפרסומים הזה העולם
 פרקליטנו שהשמיע ההצעה מעצמה כמעט
המש של ההפסקות באהת מרינסקי, אריה
 יבוטל לא מדוע חוטר־ישי: באוזני פט,

 לו, נראה לא קרוב סוף ששום המשפט,
 רצון מתוך משותף, דיון ייערך זאת ותחת

עצמם? הצדדים בין טוב
 מרינסקי, של הצעתו את קיבל חוטר־ישי

 יערך במקומו המשפט. את השבוע ביטל
 חוסר־ בארץ: חסר־תקדים אולי שהוא בירור

 הזה העולם לרשות להעמיד הסכים ישי
 של לעסקותיו הנוגעים המסמכים כל את

ל יביא הזה העולם ואילו בחו״ל פרישמן
שלו. האינפורמציה מקורות כל את בירור
 שהיא הנחה על מבוסם הזה הסידור כל

 נשתכנע שאם לגבינו: מאליו מובן בחזקת
 העולם ממצאי כי ומזורז ממצה בבירור

 מוטעים, פרישמן בפרשת ופרסומיו הזה
ה לידיעת זה דבר נביא בחלקם, אפילו

 פרישמן. לגבי צערנו את ונביע קוראים
 ללא עתה, גם ננהג וכך — תמיד נהגנו כך

 טובה לעשות כדי לא במשפטים. צורך שום
 לעצמנו: נאמנים להיות כדי אלא לפרישמן,

 האומר כעתון הזה העולם של הטוב השם
מכל. לנו חשוב האמת, את
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 מנגנון־החושך תשובת את ש״ירסם אחרי
ה המחתרת בענין הזה ,העולם לגילויי

 הקדיש ארוכה, סידרה בצורת עיראקית,
 שני אחד יום של בגליון המשמר על לנו

 שני נוספת. קטנה וכתבה ארוכים מאמרים
 השמית לתפיסתנו להשיב באו המאמרים

ה הכתבה בקיבוץ. המשבר על ולם־דרתנו
 מפ״ם משלחת על ידיעה הכחישה שלישית

כ זו ידיעה העתיק הזה העולם בפלורנץ.
ה את הכחישה לא ומפ״ם מהארץ, לשונה
המקורית. ידיעה

 מאחד צעיר חבר־קיבוץ פגשתי השבוע
 מסביר הוא איך שאלתיו בדרום. המשקים

 הזה. העולם על זו טוטאלית התקפת־מצח
ה זאת מאד, .פשוט בחיוך: השיב הוא
ל המשקים בני את להביא היחידה דרך

הנזשנור.' על את קרוא

מכתבים
כפלורנץ טורפדו

השלי הטפלנות דוברי טוענים שנים טור,
 מידי שלום להשיג סיכוי שום איז כי טות

 רצינית קבוצה ישנה זאת לעומת הערבים.
 שלום, להשינ אפשר כי הטוענים אישים של

אצלנו. טסויים שינוי-ערכים אחרי
 שהממשלה בעיני תמוה זה, מצב לאור

 הזה (העולם פלורנץ לועידת לשליה התעקשה
 הכופרים האנשים אותם את רווקא >1096
 לשם לשלוח במקום שלום, של אפשרות בבל
 שלום. של באפשרות הטאסינים האישים את

 הקו מטתננדי טורכבת משלחת נשלחה אילו
 נחום ד״ר בהשתתפות למשל, — הטטשלתי

 הזה העולם עורך בובר, מארטיז נולדטו,
 ריקות, בידיים חוזרת היתר, והיא — ועוד
 הרבה נראות מכן לאחר המטשלה טענות היו

הגיוניות. יותר
 שה־ ההפוכה: המסקנה מן טנום איז כר

 שלה, הקו בנכונות מאמינה אינה ממשלה
 חח־ הקו בעלי בעד למנוע משתדלת ושהיא

הנחותיהם. נכונות את להוכיח פור
תל-אביב חורש, מאיר

איז .. פר וביחוד פלורנץ, שפרשת ספק .
 קוראיכם בעיני העלתה שילוח, ראובז שת
 בהכשלת נם כי בטסקנתכם, האמוז את

 ראובן אשם העיראקית המחתרת פרשת
רחובות צדוק, בני שילוח.

 ועידת פתיחת ערב בנחשכם למטרה, קלעתם
 ערבי אה כי .)1096 הווז (העולם פלורנץ

 אם שילוח. לראובן ידו להושיט ירצה לא
 שהצדקתם אתכם להאשים עכשיו אי־אפשר

 אולי מראש, עליו נבאתם שכן ערבי, צעד
 פועלים הם כי הערבים את עכשיו יאשימו

הזה. העולם להם שמנחה הקו לפי
תל־אביב שחם, נ.

הטובים הבנים
 הקיבוצים בני על שבמאמרכם מצטער אני

יסו נקודה הזכרתם לא )1096 הוה (העולם
 תוצאת חיוב את קבעתם לא חשובה. דית

 קיבוץ בז אותו כי בכללו. הקבוצי החינוד
 עוזב בנאמנות, שציינתם, כפי שהתחנך,

משחי הרחוק ונאמן ישר כאזרח המשק את
 היום ועד העצמאות מלחמת ימי מאז תות.
 האנושי החומר הקיבוצים בני היו הזה

 והצלחת הבטחון. לכוחות ביותר המעולה
ה שטחי בכל נם בולטת הקבוצי החינוך

 למילוי הקיבוץ בני נשלחים לשם חיים,
החב המסירות האישי, היושר צבורי. תפקיר
 תכונות הן אלה הטובה, והתפיסה רתית

הקיבוצי. מהחינוד כתוצאה בהם שנטבעו
 שכשליש הארץ, ילידי בחברת נמצא אני
 שבדרך לקבוע יכול אני קיבוץ. בני מהם
 הקיבוצים לבני העיר בני מתיחסים כלל

 בהם פוגעים מוחלט. ובזלזול עויינת בצורה
חייהם. ודרך משקיהם את ומשמיצים בכוונה,

שיוצ עד רק בצבא נמשך זה שיחם כמובן
 לסמור העירוניים מוכרחים שם לשרה, אים

 שבני היא זה ליחס הסיבה הקיבוצניקים. על
המדב הוריהם את מילדותם שומעים העיר
 בניהם את להרתיע בדי הקבוצים, ננד רים

 נוער תנועות חניכי האחרים, לשם. מללכת
להש כדי זאת עושים להנשמה, יצאו שלא
 שוללים שאינכם חושב אני מצפונם. את תיק
 במדינת. והאברים הקיבוץ מעמד עצם את
 יחיו אלה אכרים אם כעת חשיבות כל אין

 הקרקע. על שישארו החשוב לא, או בקומונה
 בוכות גם טונה מלה שתשטיעו כדאי לכן

הקיבוץ.
סבפון תמיר, בנימין

השיבחה מחלת
 80 חנינות בעירנו עתה מתקיימות כידוע

 עצרות נערכות זו ובמסגרת לפתח־תקוה, שנה
 הפלא למרבה וכו׳. פנים קבלות שונות,
 בעירנו שנולדו רבים, אזרחים הרי והצער

 פיתוחה, למען שנותיהם מיטב את והקדישו
 לעצרות המוזמנים אלפי מבין מקומם נעדר
 מקרוב שזה אחרים, שאזרחים בעוד אלו,
שב האדום הברטים היא זכותם ושכל באו,
 את בנוכחותם לכבר ונתבקשו הוזמנו ידם,

 העיר אבות הגיעו זה במעשה עירנו. חנינות
 כנראה, מקווים, הם האזרחית. השפלות לשיא

 חח־8 שנות שבעים את ישכיח זה שמעשה
הבחי לקראת בעיקר וזאת האזרחית, תקוה
האז אנו, אין אך ובאות. המשמשות רות

 שראשי כשם זכרון ונטולי טפשים כה רחים,
 שבמכתב משוכנע הנני בנפשם. מדמים העיר

 מאזרחיה רבים הרנשת את מביע אני זה
 משום שכחתם העיר שהנהלת פתת־תקוה, של
מה.

פתח־תקוה ברלוביץ׳, חנוך
ריקה אמא

 לי עוללתם עוול איזה יודעים אינכם
 על זראי ריקה של רשימותיה בפרסום

 ).1096־1095 הזה (העולם התינוקות חינוך
לפני, אותם לקרוא הספיק 10ה־ בן בני

 מטיפוח ולא טבתי־חולים ודאי ריקה לה
קרקס. שם יווצר אחרת סדר. להיות מוכרח בבית־החולים חלב.

ירושלים חלב, טיפת אחות
 אצלי נקבע כאם זראי ריקה של טיבה

 בחצי לפני בעתונכם תמונתה את כשראיתי
 מחזיקה כשהיא ),10ד8 הזה (הע\לם שנה
 השניה ובידה אחת ביר ספר פלוס בתה את

 הלזה שרה. כשהיא אותה מאכילה היא
לתינוקת? והתמסרות טיפול תקראו

חיפה יאיר, ר.
 צלס זה היה צילומי. ביום נקרא לזה לא,

 באחריות הנושא מחונן הבלתי המערכת
התמונה. לתוכן החינוכית

 נזלאח שריקה הרי כותבת, שהיא מה לפי
 לילד אם כל בילדתה. סטיסולה התפעלות

 היא ילריה. מחינוך מוקסמת שנה של בגיל
 כשיש ביתור חירוש, שום לי חידשה לא
 בניל חדרים. בשני נרה והיא עוזרת לה

 היא, ילדים. עם בעיות הרבה אין שנה
 צם- בקרחת נתקפה שילדתה מספרת למשל,

 יודע לא מי לה. עוזר היה תה מעט און:
 לשתות. הרבה לתת נחוץ הקיץ שבחודשי

 לאחוז רק נוגע זה המיז לעניני שנונע מה
 ילדים לשני אם אני הילדים. בין קטן

למס באתי ילדים. בעשרות וטפלתי נדולים
 בילד בטיפול גדולה פילוסופיה שאין קנה

שנה. בגיל
ראשון־לציון גריפון, שרה

היורדים
 בי האחרונים מגליונותיכם למד אני

 שני מהארץ. הירידה בננע לננוע החלטתם
 קליין חנה היורדת על האחרונים סיפוריכם

 קאופמן הנם היורד ועל )1096 הוה (העולם
 זאת עני!. רבי היו )109ד הוה (העולם

תשומת יותר לה להקדיש היה שרצוי בעיה

הבריטיים החיילים מול והמעפילים המת התינוק :קאופמן של תצלומו
 הטענה: כשבפיו העתון את בפני והציג ובא
 זמרת׳׳ן לא את ילדים, לחנך יודעת לא ״את

 הרצליה לוין, ב.
 — חדשות זמירות חדשים, זמנים לעשות, מה

חדשות. זמרות חדשים, ילדים
ם א  שהטאמריפ זראי לריקה נדמה ...

 באשליות. חיה היא מישהו מעניינים שלה
חדשות. בשבועון מקומה ואין ראשונים במקורות לקרוא אפשר ילדים לנידול הדרכה

ירושלים קטמון, כהן, משד.
 הקורא אצל בחדשות אינם שהילדים כנראה

כהן.
 את זראי הנברת כותבת מה סמר על

 האישי נסיונה כשכל החינוך, על רשימתה
אחת? שנה על עולה אינו שגילה לילדה מצטמצם

ירושלים גלבוע, אריה
 סעיפי בכל זראי הנברת עם מסכימה אני

 ביחס מהצהרתה טסתיינת אולם החינוך,
 יש הכלב. על ועליונותו החתול לתמימות

 ושאין רע אינו שהתתול הטוענים אנשים
 אמיתי חתולים חובב כל אבל עצמי. כבוד לו

 (ולארם החיים בעלי יתר ולכל שלחתול יודע
זהים. ויצרים רגשות יש בכללם)

תל־אביב פפקינם, חנה
 אחד נשים בשבועון זראי ריקה על קראתי

 מדברי שקיבלתי שהרושם האמת, על ואודה
הנש הנשים מאותן שהיא היה, המראיינת

 הופתעתי העשרה. בגיל ימיהן כל ארות
להו הנרגשת קריאתה את כשקראתי מאוד
 המאפיינים הסרק ודברי המלל בים רים.

 דבר זה מאמר היה חינוכיים, מאמרים
 ילד של להוריו הקריאה עזרה אם בעתו.

שעז הרי קדומות, מריעות להשתחרר אחד
 תבורך מאושר. להיות ילד לאותו רה

 את לפרסם שנאוחו אלה ויבורכו הכותבת
ירושלים אסף, גד דבריה.

 טיפות־חלב על קדומה דיעה יש לריקה
 משטר ילדים על כופים אנו אין למיניהן.

 ידוע אוכל. של קבועה כמות לא ואך אכילה
 מתחדשים ויום־יום ברפואה כללים שאין

 כיום פנים כל על חדשים. דברים ומתבהרים
 אוכל לילד לתת בהחלט, חפשית הדרכתנו

 הרושם את נילו. לפי וכמובן רצונו לפי
קיב־ ארוחות זמני על מדויקת הקפדה של

מענ פרם השונות. בחינותיה על ולנתחה לב
 היא קליין: חנה על לדעת חרצו שאולי יין,
 ברשיו: אלא כמעפילה, לא ארצה באה

צעי שהיתה ולמרות המנדט, ממשלת מטעם
 במשלוח ונכללה )20( נילה את הסתירה רה

קאופ כמו אדם של ירידתו על הנוער. עלית
 לו יש דבריו, לפי להצטער. מה אין מן

טח. הרבה בלי אך לב, עם מצלמה אולי
תל־אביב חיים, ד.

. .  הנס של מפורסמת תמונה הזכרתם .
 האם דור. של לסמל הפכה שכאילו קאופמן,

גולומב? אליהו המעפילים באנית שצולמה התמונה זו
 באר־שבע קופפר, צמח

 התנוונה לפי לזהות קופפר הקורא יוכל אולי
תמונה). (דאה האניה שם את

ישן •ביר
 על רשיטתכם את קראתי בו ברגע בדיוק
 שבחים המלאה )1091 הוה (העולם הדודאים

 שירת למסורת עורך שפנה זה זמרים לצמר
 החדש תקליטם את אשתי שמה ה״הו־הו״,

 אחד בוה שומע: אני ומה הדודאים, של
 הו-הו אמנם הו־הו. עם שירים שלושה זה

 יש מה הרהו. זאת בכל אבל יותר, שקט
זה? על להניד לכם

-אביבתל דניאלוב, יצחק
הו־הו!

★ ★ ★

דיון : בג א ב ה
לדוב בץ קלפן של תשובתו •
 הסתתר מה :מנגנון־החושך רי

המח הצעות של הקלעים מאחורי
העיראקית? תרת

 כפיריה הרביעית הבתבח •
הקי חיחיח - בקיבוץ״ ,,המשבר

הבא? כדוד בוץ
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