
חדש. כוח — הזה העולם תנועת היא זו
בני שדד״ ויורם דיין אסי השמיניסטים,

 שי״ח, ובן־אהרון, פטנקין שם־טוב, של הם
 יחד ורבים כולם — ובטחון לשלום התנועה

 בצדק ואוהדת, נלהבת לתזכורת זכו איתם
ה כתבת כותב של המסכמת מעטו רב,

מסיס
 של חבריה רק ראש־השנה. גליון של שער

 אלד, רק חדש, כוח — הזה העולם תנועת
 השלום, כוחות של החוד בראש שע&דו
 ובטחון, לשלום בתנועה בהסתדרות, בכנסת,

ה באסיפות המחאה, ובמשמרות בהפגנות
 ובבתי־ באוניברסיטאות הבית, ובחוגי עם

 הכותב שכח אלה את — התיכוניים הספר
הנאמנים. מקוראיו בשיכחתו והעלים
 להיות ך צר היה האלה הדברים לכל

ה גליון של השער בכתבת והערכה הד
שנה.

 תל־אביב מסים, אלכם

שיפוטית סמכות י■
שוטרים כידי

 שבזמן לכך גורם ותקנות נסיבות צירוף
השוט בידי שיפוט סמכות קיימת האחרון

ישראל: משטרת של רים
ת מעדיף קנס׳ ברירת של במקרים א)
 לה־ ובלבד הקנס את לשלם המואשם מיד
 להוכיח הניסיון עם הנגרמת מהטרחה פטר

 רושם שהשוטר ברגע יוצא כך אשמה. אי
 החוקית, מהבחינה למעשה, הוא הרי דו״ח

הדו״ח. נרשם לו אשר האדם את מאשים
 — ״אזהרה של טופס במשטרה קיים ב)

 קורה פה קודם.״ רישום היעדר של במקרה
 הדו״ח/ את שקיבל האזרח באם מוזר: דבר

 חייב כך על — אשם אינו או אשם אזהרה
 מתנים — כאן ואילו המשפט• בית להחליט

מד אני קודם. רישום בהיעדר האשמה את
 את אלא העונש, מידת את לא — גיש

 אדם אם אשמה. אי או אשמה על הקביעה
 אינו ואם בעונש. לשאת עליו — אשם
 על •אשמה מעין לו לרשום מדוע — אשם

 בעבר, אשם והיה במקרה שבה, תנאי,״
בפו לאשמה תהפוך בעתיד אשם יהיה או
 המשפט, בבית בירור שום אין וכאן על

 יוצא מפה גם קנבז! ברירת לא ואפילו
 הדו״ח/אזהרה את הרושם שוטר שאותו

יחד. גם ושופט מאשים להיות הופך
האב המצב את לתקן שצריך לי נראה

הזה! סורדי
 חיפה עציון, יאיר אדריכל

למחכר ,■
ההורוסקופ

 .פלטינה פרמה־שו־פ החדש הגילוח סכין זהו כן.
 בעולם הגדול החידוש עם בישראל ראשון

 כרום־ בציפזי אל־חלד מפלדת סכין הגילוח:
 יותר-טובים יותר-גילוחים לך הנותן פלטינה.

ר 2.50- פלטינה כרום־ סכיני לסכין. מכל מחי לצרכן) מומלץ ל״י(

 סיפור יש טונקלר האידי הסופר אצל
 יותר יהודי. יושב המצלמה מול נחמד.

 בתמונה, יוצא הוא איך אותו, מעניין מכל
 מבלי הכסא על יושב הוא כשבמציאות

 בקשר היהודי, אותו של במצבו אני לזוז.
.1725 הזה העולם להורוסקופ

 את באיחור, כי אם חזה, הזד, הנ״ל
 כי אם הזה, המדע לכל לאשורו. המצב
 קצי. מתייחם אני מונח, במקומו כבודו

 בול, פגע הוא והפעם היות בספקנות.
 כל לדעתי שלו. המכניזם אותי מסקרן
 להפך, או מבוכה, להרבות בא הזד, המדע

 זה גם אולי יודע, מי תקווה. זיו להקרין
 כזה גם נחוץ ולבן־האדם יתכן זה. וגם

מדע.
 טלה. המזל הוא שלי, התלאות מזל אגב,

לכולנו. טובה ושנה טובים הורוסקופים
חיפה דן, ראובן

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לגסה מתבקשים

 תמד למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות
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