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 מאז שימשה חדשים עורכי־דין הסמכת
 המקצועי, המוסר להדגשת הזדמנות ומתמיד
 המשפטן חייב שלפיהם העליונים הצווים
 אמונים נשבע חדש שרופא כשם כי, לפעול.

 של לעול החדש המשפטן נכנס כן לתפקידו,
המקצועית. האתיקה

 עורכי־ 72 התכנסו כאשר שהשבוע, אלא
 ההסמכה, לטכס האחרון המחזור של הדין

 העליון בית־המשפט של הישיבות באולם
 בית־הדין נשיא של דבריו היו בירושלים,

מופ המשפט מוסר על אולשן יצחק העליון
לעתונות• דווקא נים

 הסכנה ״קיימת המכובד: השופט התרה
 על' משפט של המוסד ישתרש אצלנו שגם

 בבתי הוגן דיון במקום העתונות, ידי
 ביתי בזיון זהו המדינה... של המשפט
 כאילו נאשמים על מדברים כאשר המשפט,

ש כמוסד פוגעים כך ומתוך הורשעו, כבר
הדין. את לחרוץ עליו מוטל

ואו — וגזע דת הבדל ללא אדם, ״כל
 הוגן. למשפט זכאי — עדה או מפלגה סיף:
 רשאי בבית־המשפט דינו שנחרץ לאחר ורק

 השופט, כבוד חובה.״ לכף לדונו הציבור
 גילה: משפטי, נסיון שנות 31 של וותק בעל

 שזעקו כותרות למקרא פעם לא ״התחלחלתי
ם, לי ג ר  נקבעה שטרם לאנשים ביחס מ

בתי־המשפט. על-ידי אשמתם
 כי בטוחים יהיו כאלה שאנשים ״יתכן

 בתי־המשפם על תשפיע לא זו עויינת אוירה
 בטחון להם יהיה לא אולם אותם, שידונו

 או העדים, על תשפיע לא זו שאוירה מלא
 את לחרוץ יבוא כאשר בית־המשפט, על אף

שירשיעם.״ במקרה דינם
★ ★ ★

המש היועץ השמיע הזדמנות באותה עוד
 העתונות, נגד משלו, טרוניות כמה פטי

ברו הוראות נתן כי הודיע יומיים וכעבור
 חומרת בכל לפעול המחוזות לפרקליטי רות

בית־ כבזיון הלוקה עתזין כל נגד החוק,

 של העבודה בנוהלי בקיא בהיותו המשפט.
 עתונאים לקנות הרגילים המשטרה, קציני

ה היועץ הפנה האישי, לשרותם מסויימים
 הורה הוא שניה: לכתובת אזהרה גם משפטי
 מהדלפת להבא יימנעו המשטרה שקציני
משפטי. לבירור תובא שהפרשה לפני ידיעות,
העל בית־המשפס נשיא כבוד בדברי היה

 מאד מאוחרת הכרה המשפטי והיועץ יון
 תמיד אשר הזה, העולם קיימת. בעובדה

 הוא הבלתי־תלוי, בבית־המשפט אמון הביע
 מגמתו אשר צעד, כל על המברך הראשון

הצדק. במוסדות הפגיעה את למנוע
 למעמדו זו דאגה מתוך הזקא אולם
 שלא אי־אפשר בית־המשפט, של ולכבודו

 הנכבד: המשפטי ליועץ אחת הערה להעיר
 משטרה קציני ונגד העתונות נגד התרעוחיו

 — מלאכה חצי אלא אינן אוהבי־פרסומת
 שהיה מישהו, החשוב. החצי דווקא ולאו
 ביותר החמורה ההתראה את לקבל צריך

הרשימה. מן כליל נשמט זה, בעניין
 בכל במפורש הוזכרה לא כמובן׳ הפרשה,

 היתד, הכוונה כי ברור אך הללו, הנאומים
 כי כהן. אהרן לפרשת וראשונה בראש
 ולפני בית־המשפם, להחלטת בולט בניגוד
 האיש צוייר כבר מרשיע, פסק־דין כל שניתן
 סנסציו־ בכותרות נמרח שמו נפשע, במרגל

 עצמה? דעת העתונות״על — זאת עשה מי ניות.
 בית־המשפס נשיא כבוד נמוך? משטרה קצין

 ואתה יודע, המשפטי והיועץ יודע, העליון
 לפגיעה הבלעדי האחראי כי יודע, יקר קורא
 על הממונה הוא בבית־המשפט זו גסה

ובעצמו. בכבודו ד,בטחון שרותי
 ומודיע בריגול, חשודים במעצר מטפל מי

 כי הנכונים, הפסיכולוגיים ברגעים לעתונות
 מצביעה שוב מרגלים? רשת עוד נתפסה

 יפנו לא עוד וכל ד,ש.ב. לעבר התשובה
 לאותה גם תביעתם את בארץ בתי־המשפט

 פיקוח כל לציבור אין אשר חשאית, כתובת
במדבר. קורא בקול זעקתם תהיה עליה,

מכתבים
צורמת קליטה

 אורי של המאמר את קראי לפני עוד
 )1104 הזה (העולם אתרום״ ״לא אבנרי
 ההתנדבות, מלווה בדבר לכם לכתוב חשבתי
 הסכם, לידי להניע המפלנות לכל ולהציע
ה לקראת תעמולתית פעולה כל על ולוותר

 שנועד הכסף את ולהעביר הבאות, בחירות
העליה. לקליטת זו לפעולה
 בלתי כמעט הוא כזה שמעשה יודעת אני

מוכ תהיה המפלגות מבי! איוו כי אפשרי,
 אד ולכלוד? רעש של התענוג על לוותר נה

 שעם ספק לי איז נם. הפעם יקרה אולי
 לא הכנסת הרכב תעמולה ובלי תעמולה
 ובאמת הקיימת. הבחירות בשיטת ישתנה

לריק. יוצא שהכסף חבל
רחובות ב., רות

 על עתונכם גבי מעל למחות ברצוני
ההתנד מלווה מנהלי שערכו הזולה, ההצגה

 הממשלה, ראש בנוכחות בבית־הבימה, בות
 צרמה ביחוד לתרום. הצבור את לשכנע כדי

 אד שהניעה מרומניה, הטורה של הופעתה
 עבודה, מצאה וכבר ארצה שבועות כמה לפני
 הולכים וילדיה חדרים, שלושה של דירה
 אשתי ונם בארץ, ותיק יותר אני לגז.
 גר אני שנה, 13 זה היום, עד טורה. היא

וחצי. חדר של ברירה
ההת מלווה מנהלי את לשאול רוצה אני

 ממשכורתי חלק לתת צריר אני האם נדבות,
 בנות בדירות יגורו שהעולים כדי הדלה,
 בדירה לגור ממשיד כשאני חדרים, שלושה

 וחלילה חם מתנגד אינני וחצי? חרר של
 אולם עולים. קליטת למעז ולתרומה לעליה
ואינה צורמת היא זו, בצורה העליה, קליטת

 שאם הטוענים, כאלה יש ואם בזבוז. אלא
 לא הם כאלה לוקסוס תנאי לעולים יתנו לא

כאלה, בעולים להגיד: יכול אני יבואו,
 תנאי את להיטיב כדי רק ארצה שבאים
צורר. לנו אין חייהם,

נתניה צדוק, יהושע

דימוקרטית מסקנה
 מאמר פרסמתם אי-פעם אם יודע אינני

 על ויחפרהו״, כרה ״בור כמו מעניו כד כל
 כל ).1104 הזה (העולם זינגר הקצין פרשת
ועכ לצבור. מצוין שירות זה לכס. הכבוד

 שפירסמתם העובדות היו אילו לעגין. שיו
 כמו דמוקרטית במדינה הרי מסולפות,

 שלכם, העתון את סוגרים תיכף היו שלנו,
 האחראים את הסוהר לבית שולחים ונם

 המשטרה. נגד הכבדות ההאשמות עבור
 כפי אמזז, הם שפירסמתם העובדות אם אולם
 להוציא צריך זינגר מר אז חושב, שאני

 מהמשטרה. סופית ולהתפטר המסקנות את
 שטינברג לקצין הריהבליטציה כן וכמו

מלאה. להיות צריכה
ראשון־לציון ורדינון, צבי

חוק בלי סבון
 ורשה, תושב היהודי ד. שלום של מכתבו
 הוא )1105 הזה (העולם בעתונכם שפורסם

 נמצא שהוא מכיוז אד ללב. נונע באמת
 על כנראה הוטעה הוא (למה?) רחוק כה

 לעמוד יכול שאינו האידישאי, העתוז ידי
 ״סבון" הכינוי הדברים. אמיתות על בעצמו
דברו־ — הסבון של תכונתו בנלל בא כלעג.

 שבה חדשה, לסביבה הבא אדם כל כיות.
 מסוימת, במידה רכרוכי יראה לו, זר הכל

לעו ״סבונים״ המוני הכמעט הבינוי ומכאן
 הנושאים אנשים, שיש כמובן חרשים. לים

 להם יש ותיקים. הם אם אפילו זה כינוי
לזה. מיוחד אופי

 שיש ידע ד. ששלום כראי זו בהזדמנות
 ״מה הסיסמא כמו חיובי משהו נם לצברים
מוטב אומרת: זאת בטוח!״ — שבטוח
 מאשר מה, זמן במשך בארץ נלעג להיות
בניכר. סכנה תחת תמיד להיות

תל־אביב ברנשטיין, יורם
 אחד עתוז היה סוף שסוף שמח אני
 ולו הכאובה, בבעיה לגעת העוז לו שהיה

 אחת לא מוורשה. מכתב פרסום אחרי רק נם
 אלה ביהוד ישראליים, בצעירים נתקלתי

 חבריהם, את לכנות הנוהגים הניום בגיל
 זה אולם סבון. בשם הארץ, ילידי שאינם

 מלואים ביחידת היחיד. הגנאי כינוי אינו
 הנוהגים מחברי כמה שמעתי הייתי, בה

 סבור אני בובנוולד. בשם אחר חבר לפינות
במל די .'ולא ומזעזעת, מבזה תופעה שזאת
 לחוקק שיש אלא העתונוח נבי מעל בה חמה
 אדם לדין להעמיד יהיה אפשר לפיו חוק

אלה. איומים גנאי בכינויי המשתמש
תל־אב־ב טל־שחר, עקיבא

לבחירות טובות
שהת קוראים מכתבי לכמה להשיב ברצוני

 לאב- ).1104 הזה (העולם בעתונכם פרסמו
 אח לבטל יש כי .מאמין אני קעבור: רהים

 את לראות עלינו אולם מיד. הצבאי הממשל
היהו האוכלוסיה בקרב שהן. כמו העובדות

 והם במדינה לבנור יכולים מעטים רק דית
 האוכלוסיה. משאר ניבוי שום יקבלו לא

 בונד אינו ערבי מרגל שני, מצד אולם
 מהכיוונים אחד פשוט זהו מצפונית. מבחינה

 במדינת הערבי׳ בפני הפתוחים הפוליטיים
 מהאוכלוסיה נדול שחלק ספק ואין ישראל.
 ותמשיך ישראל, אויבי את אוהדת הערבית
זאת. לעשות
 בתחילה ודאי יעלה הצבאי הממשל סיום

 יש כן פי על אף אולם אדם. בקרבנות
 לשלום, נשר הקמת מונע שהוא מפני לחסלו
 להיות יכולים איננו עצמנו שאנו ומפני

 קורא מדוכאים. הערבים כששכנינו חפשיים
 האורחים שהכנסת על התלונן אחר, ערבי
 לי אין יהודי. אורח ידי על נדחתה שלו
 אינו יהודי טרמפיסט אם אליו. אהדה בל

 להכניסו ממנו בקש מי להתנהג, כיצד יותר
 לא מדוע כזה דבר כבר קרה ואם לביתו?
בפומבי? זה במקום לבכות אלא ממנו לצחוק

יקנעס כהן, פנחס

 הקמת על מזמז מתפארים מפא״י אנשי
 שהוחל לפני פחם. אל באום לפליטים שיכון

 הקמת על בעתונים ופרסמו הודיעו בעבודה,
 בכד תמכו והחנפנים הפנכה מלחכי השיכון.

 להלוות הבטיחו תחילה הכוזבת. בתעמולתם
 התחלנו יחידה. לבל ל״י אלפים שלושת
 עד אולם דיור. יחידות 15 והקמנו בעבודה

כספי את קבלנו המלווה. את קבלנו לא עתה
 להחזיר מנת על בכפר הזקנות של הן

 ובעלי החנוונים כל הגזמה. וללא מיד. אותם
 עד חיכינו עוד. לנו מאמינים לא המקצוע
 בסדר, העבודה. את לבדוק המהנדס שיבוא

 תקבלו הבא בשבוע המהנדס, אמר נמוד! הכל
 רק כד? להיות יכול זה איד הכסף. את

 נתברר ומזה ומתחמקים. משקרים מבטיחים,
 ימי עד שלהם הטובות את שדוחים לי

 לבם תשומת את מפנים אנו לכן הבחירות.
 לבקש שנוכל בכדי האמת, את להודיענו

 השיכון מפעל את ולגמור הכפר מאנשי נדבה
הבחירות. לפני עוד

פחם אל אום זייד, סעיד קאסם

מעקיר הרב
 שטרן מר תרומת קבלת בזה לאשר הרינו

 הננו המכובד. עתונכם קורא רמתיים, מהדר
 עזרתו על עמוק מקרב־לב לו להודות
 שבורה כה למשפחה הנדיבה ידו ומתנת
 לכם מודים אנו כן כמו בחיים. ורצוצה

הח עתונכם דרד טיפולכם על עמוק עמוק
הנדול. וצערנו המר בענינינו שוב

 כי לידיעתכם מביאים הננו זאת עם יחד
 הממשלה ראש ואל המדינה נשיא אל פנינו

 חנינה לבקשת בקשר המשפטים, שר ואל
 מפרנסם ברטי, עובדיה הרב אבינו, עבור

 תקוותנו משפחתנו. בני עשרת של היחיד
 בבעיתנו לטפל להמשיד תוסיפו כי חזקה

 נפשות סכנת כאן יש פשוט כי החמורה,
 מעט עוד וכי הרכים, ילדי ולחיז לחיי

 שהנפש אחרונה רביעית דם מגופנו ויוצאת
 להוסיף שלא מכם בקשתנו אד בה. תלויה

רמאי. קוסם במילים אבינו את להעליב
עקיר ברטי, שושנה

חיקוי כשרון
הו על בשתיקה שעברתם על התפלאתי

 ״עולם בשם אומלל ספורט שבועון של פעתו
 עליו מילים כמה כתבתם אמנם הספורט.״

 אותו ראיתם לא כנראה אולם צאתו, לפני
 נבזי, נסיון הנו השבועון ובכן, כן. אחרי

 הוא עתונם כאילו הקהל, דעת את להטעות
 סופו עד מתחילתו העתון כל הזה. העולם

 תבנית של כשרון, חסר כי אם חיקוי, הוא
 האחרון בזמן כתיבתכם. וסגנון עתונכם

 נימנזים־ קבוצת שכל לנוהג, כמעט הפר זה
 צורת את מחקה עתוז, להוציא הרוצה טים

 כבדיחת זה את שעושים זמן כל הזה. העולם
 שמנסים ברנע אולם משעשע, עוד זה פורים
 כשרון בחוסר ועוד בקביעות, זאת לעיסות

בחריפות. כד על שתגיבו הראוי מן מינימלי,
ירושלים פינקלשטיין, מ.

בדר להגיב לקוראים משאיר הזה העולם
 הגרועים, החיקוי נסיונות כל יעל הם כם

גרועים. והפחות

רב? פתאום מה
 רב־ איננו נויווירט סקס שוב. טעיתם

 כדברי מלצרים רב ולא כתבתכם כדברי חובל
 הזה (העולם חיפה ק. א. איש אלול, ר.

תיאודור באגיה נויווירט של דרגתו ).1105

 גזבר דרגת היא משרת הוא עליה הרצל
המשק. ומנחל ראשי

 חיפה וורצל, ש.
 בעלה לדרגת ביחס ספקות להסיר כדי

תמונה. ראה אנסה, של

בלבד לפקידים
 תחת חווי במדור הופיעה הנכבד בעתונכם

 )1104 הזה (העולם וסימפמיה״ ״תח הכותרת
 שלא הממשלה, לפקידי שהודיעו הידיעה,

 משנה הייתי הקהל. בנוכחות כריכים לאכול
 ומודיע המנגנון, ראשי במקום הפקודה את

 אוכלים שהפקידים בזמן לבוא לא לקהל
תה ושותים

גבעתיים דביר, בנציון

חד־סיטרי חופש
מני נגד במחאתם צודקים שהגויים בחיי

 הזה (העולם בחירתם לפי נשר מכירת עת
 כאיטליד מרינה למשל היתר, אילו ),1104

 שהיא ־במענה ישראל נוסד שחיטה אוסרת
 עי כולם מזדעקים היו לא האם אכזרית,
 והפולחז חדת חופש האנטישמית? ההפליה

סיטרי. חד להיות יכול איננו
חיפה מג, אליק

רפש עד מים
 עסק לא עדיין שעתונכם מתפלא אני
ו הטלה, של מובנה במלוא כאובה, בבעיה

 לי תסלחו הטלה. של מובנה במלוא שוב
מדי, עדין הוא עליו כותב שאני הענין אם

ו נויווירט ראשי וגזבר אנטה
 מים שהגיעו משום להתאפק, יכול אינני אבל
 להתריע היא זח במכתבי כוונתי נפש. ער
ה שבמגרשי והמדהים המוזר המצב על

רב שבוע מדי נאספים בהם בארץ, כדורגל
 רב במתח שעות במשד החוזים צופים בות

במ צרכיהם את לעשות הצריכים אלה כל אחד בית־שיטוש לא אף בהם איו במשחק,
 לעיני בפרהסיה אותם עושים אלה קומות

ב המבקרות המועטות הבחורות ולעיני כל,
 הבריאות שמשרד הזמן חניע כדורגל. משחקי
 הכדורגל שמנרשי לפני זח בנושא יתערב
המו מחלות ומפיצי צחנה לטנרשי יהפכו ניים.

יפו מלאך, יעקב
טעו וניל ריקה

 ריקה של מאמריה את קראתי מכבר לא
 )1005-1006 הזה (העולם החינוך על זראי

בהש נמשכו. שלא והתאכזבתי רב בסיפוק
 ניל, של ספרו את קראתי המאמרים פעת

 חייב לדעתי יותר. טוב עתיד לקראת המכוון
לקר שירבו וככל בית, בכל להמצא זה ספר

 בעיות את לפתור יעזור זה ולהבינו או
 ויתז יוסיף שעתונכם היה רצוי האנושות.

 הם רבים כי החינוך, על מאמרים פעם טדי
זה. בשטח דרד המבקשים

תל־אביב אברמוב, אילנה
 שבמקום מעדיפה, הייתי צעירה אם בתור

 בשטח זראי ריקה תיעץ חינוך בעניני ליעץ
 לנו תיעץ החתיכות. — יותר לה הקרוב
ש המיותרים מהקילונרמים להיפטר כיצד
 שהיא כפי לאמהות, הפיכתנו עם לנו באו

 החתיכות מסודות עצות ועוד זאת, עשתה
 שצדקה לי נראה לא ילדתה, לחינוך באשר

 על להחליט נתתי לא שלי לילדתי ביותר.
 מוסמכת שאינני שלמרות מפני תפריטח,

 קצת זאת בכל יודעת אני התזונה, בתורת
ממנה. יותר

 ניל ושל ריקה, של היסודית שגיאתה
 שקיים מניחה שהינה קראתי), לא (אותו
 ילדתי לילדיהם. ההורים בין רצונות ניגוד
 לה שנתתי מאכל בל כמעט ברצון קיבלה
 אכלה זו שנה סיום ועם הראשונה, בשנה
 תפוזים. ומיץ קורנפלור מאשר יותר הרבה
רי של לדעתה שבניגוד מפני זה היה אולי
 הארוחות, זמני את לה קבעתי אני קה,

 דבר המשפחה, כל של הארוחות עם ביחד
 נעים לבילוי הארוחות את אצלנו ההופד

חובה. למילוי ולא בצוותא
חיפה ת., מ.

 נשו- לכבוד שנערכה הקוקטייל במסיבת ♦
הרצל. תיאודור האניה קברניט על־ידי איהס
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