
מכתבים
דביאפרה תרומה

ל הצנועה תרומתי את להעביר אבקשכם
ביאפרה. ילדי למען קרן

 שלכם השבועון את לקרוא נפלא אגב:
ב זאת לעשות שבעתיים נפלא אך בארץ.
גלות.

 ארצות־הברית אלנטאון, יונגר, אסתר
בישראל) תיירת (עתח

 על יונגר לקוראה מודה הזה העולם •
 ילדי לקרן העברנו התרומה את המתאתה.
ביאפרה.

החסימה אחוז
 מבינה לא אני
 אבנרי אורי מדוע

 אחוז להעלאת מתנגד
 כזו העלאה החסימה.

ה שכל לכך תגרום
 שבעי שאינם אנשים

יצ מהמישטר רצון
 עבור דווקא ביעו
 שהמיש־ האדם אותו

לדפוק. רוצה טר
שבמ ייתכן ואז

 או אחד ציר קום
 בכנסת יהיו שניים
 שבעה או שישה
כוח־חדש. של צירים

אבן־יהודה דליה, סופר
מאז׳ינו קו

בט נדפס שעליו ),16י1( הזה בהעולם
בע כתבתם בתמוז, י״ט במקום כ״ד עות
 הצרפתי שקו־מאז׳ינו ביש־המזל ,13 מוד

.1940ב־ רומל, על־ידי בנקל ניפרץ
 מעולם. נפרץ לא האדיר קו־מאז׳ינו ובכן,

 גדול- שהיה — זה קו שנותיו 42 בכל
נח חומת־סין, אחרי בהיסטוריה, המיבנים

מסו גאונית, למערכת־הנדסית היום עד שב
להדהים. ומשוכללת עפת

 אותו עקף הוא זה. פלא פרץ לא רומל
 הנאציים המארשאלים זאת עשו מצפון.

ובראוכיץ׳. פון־בוק
רחובות אמיתי, אריה

 הקורא עם הצדק דייק. לא הזה העולם •
אמיתי.

מהוגן עירום
 עירום? מפרסמים לבדכם שאתם אומר מי
 שבועון — בשטרן שמצאתי תצלומים הנה

הגרמני. המשפחה
 איך תנחשו: לא מסמלות? הן מה נחשו

רפואית! מבחינה נכון, ולא נכון לשבת
גרמניה בון, אבני, שולה

הדון־ז׳ואן מחפשת
 של האחרון גילונו את פתחתי במיקרה

תצ שמצאתי: מה וראו )1618( הזה העולם
הסרט על בכתבה ישראלי, איקא של לומו

איריס.
 ומספר הכתובת את פרסמו מכם: בבקשה

הק מגליונותיכם באחד הנ״ל של הטלפון
 — כתובתי למסור אוכל לא לצערי רובים.
סיבות. ואחת מאלף

 אביב תל אלמונית,
 כתובות. מוסרים אנו אין מצטערים: •

 למערכת, להעביר יכולה האלמונית הקוראה
ש — כתובת־התקשרות סגורה, במעטפה

ישראלי. איקא לצייר על־ידינו תועבר
עונש־מוות נגד

המרכ בתחנה המצערים הפיצוצים לאחר
 נדהמות תגובות התפרסמו בתל־אביב, זית

בה לחבלנים. עונש־מוות הנהגת הדורשות
לפ שאין סבור יותי
הצ בלא בעיות תור
 של הצדדים שני גת

 מביא הנני המטבע
ה העמדה את להלן

 הדורשים של שנייה,
 עונש־ הטלת אי

מוות.

ל מייד זה היה
 המדינה, קום אחר

כש — 9.12.48ב־
הי השחרור מלחמת

 — בעיצומה תד,
 מועצת־המדי־ כאשר

 ושר־ התכנסה נה
 ״פסקי הכריז רוזן, פנחס דאז, המשפטים
 של עקרונית להחלטה עד יעוכבו דין־מוות
 הזמנית.״ המדינה מועצת

להורג הוצאתו בעיקבות באה ההכרזה

סובר

כ״שטרן״ הרפואית ההדגמה
 ומייד — בבגידה הואשם אשר אזרח של

 פשע. מכל חף שהאיש התברר לאחר־מכן
 סעיף הוכנס רוזן פנחס של ההכרזה לאחר
להו — עונש־המודת את מבטל אשר בחוק

המדינה. ביטחון על עבירות של מיקרים ציא
 לא אייכמן אדולף של תפיסתו ועד מאז

 אך מחדש. המוות עונש בעיית התעוררה
 הוויכוח שוב החל אייכמן של תפיסתו לאחר

 ביטול את הכנסת ביטלה ׳61 ובפברואר
 סעיף־הביטול בעיקבות .1948מ־ עונש־המוות

ביט נגד עבירות על רק עונש־המוות הותר
פשעי־הנאצים־ועוזריהם. ונגד המדינה חון

השט והחזקת מלחמת־ששת־הימים לאחר
 ומכילה — שונה מערכת־השיפוט שבהם חים

 להשאיר הוחלט — עונש־מוזת של אפשרות
 לבטל הצבאי למושל להתיר ורק החוק את
גזר־הדין. את לשנות או

 אשר לחוקים הישראלי החוק בין העימות
 לבוא. איחר לא המוחזקים בשטחים מונהגים

 בעזה המחוזי בית־המשפט כאשר זד, היה
ש ברור היה אבו־בלל. לאחמד מוות גזר־דין

 יתקבל לא הנידון הגיש אשר העירעור אם
 גזר־ את לבטל הצבאי המושל על יהיה —

הדין.
 ה־ את קיבל בעזה הגבוה בית־המשפט

 במאסר גזר־הדין את והמיר ,2.68ב־ עירעור,
עולם.

 תמיר יוסף חבר־הכנסת יזם הזמן באותו
 להנהיג הדורשת פרטית חוק הצעת מגח״ל

 התגלו גח״ל בסיעת בארץ. עונש־המוות את
עקרוניים. חילוקי־דיעות

 בקול־ הכריז דיין, משה ,שר־ד,ביטחון
 ירתיע לא ״עונש־המח־ת :24.1.68ב־ ישראל,

החבלנים.״
הפו עונש־המווח. לדורשי שונות סיבות
 להלן ובכן, ההרתעה. — ביותר פולארית

 במדינה שר־המשפטים שערך סטאטיסטיקה
עונש־המוות: להצעת להתנגד כדי מסויימת
 247 מדינה באותה קרו אחת שנה במשך

 נסיו- של מיקרים 48ו־ מיקרי־רצח־והריגד,
 קרו עונש־המודת ביטול לאחר נות־לרצח.

 ו־ מיקרי־רצח־והריגה 120 אחת שנה משך
 ירידה — שנה לאחר נסיונות־לרצח. 103

 מיקרי־רצח־והריגה 67 נרשמו כאשר נוספת
בלבד.

 לתסיסה יגרום גם עונש־המוות ועוד: זאת
ה בין ואפילו המוחזקים, בשטחים לאומית
ב פוגע עונש־המוזת הישראליים. ערבים
הם. קודש שחיי-אדם עיקרון

 העליון השופט את לצטט ברצוני לסיום
 שזהו עונש־המוות על שלי ״דעתי כהן: חיים
ואכזרי.״ חגיגי מתוכנן, המדינה מטעם רצח

תל-אביב לכיא, אריה

ל־י 200.־ של בשווי אופנתית לגוש במערגת לזכות יכולה אשה כל
המובחרות: האופנה מחנויות באחת בחירתה, לפי וזאת

_

החברה. ופרסומאי החשבון רואי תיא, חברת הנהלת בנוכחות שישי
 במסגרת 15.10.68 ־ ועד 15.8.68 ב* החל ייערך זה, אופנתי מבצע

^ תיא׳י. של נעורים שנות 35*
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