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 השבוע לי אמר !״ זה הוא מוזר ״אדם
 תמיר, שמואל על בדברו עתונאי־ידיד, בחיוך

 העברי, הנוער נגד הציבורי במשפט הקטיגור
כסני העתונים בכותרות השבוע שהתפרסם

 אדם על מגן ״הוא שילאנסקי. של גורו
!״ שלם דור על ומקטרג אחד

 להת־ קרבו שנפל היחיד היה לא תמיר
 במערכת גם הציבורי. במשפט הקהל עגינות

 לדבר שלא הרף, בלי כמעט הטלפון צלצל
 שהופיעו האנשים ועל המכתבים מאות על

 את הציעו הפונים רוב ובעצמם• בכבודם
במשפט. וכטוענים כעדים עצמם

 מוגבלת המוזמנים העדים שרשימת כיון
 יוז־ העדים שאר וכל צד, מכל 3ל־ מראש

 בידינו היתה לא במקום, הקהל מקרב מנו
 הם אולם הקוראים. כל את לספק האפשרות

 ציבורי ערך היה׳ אמנם כי אותנו שיכנעו
זה. משפט בעריכת
 אלא תמיר, שמואל רק לא מוזר: פרט

 במשפט הקשורים אחרים אישים כמה גם
 בלתי־צפוי לציון או לפרסום השבוע זכו
 1שופט כה עד מלחי, אליעזר בולט אלה בין

המו הודבקו מאז בתל־אביב. ראשי שלום
ב הועלה זה, תוארו את הנושאות דעות,
מחוזי. לשופט התמגה דרגה׳

 של סמכויותיו תהיינה עצמו במשפט
 בבית מאשר יותר מוגבלות מלחי אליעזר
 יהיה לא בית־הדין כאב המחוזי. המשפט
 תם-. הנאשם• את לזכות או להרשיע מוסמך

המושב חבר על כולו מוטל יהיה זה קיד
 הייתי לפיכך הקהל. מבין שייבחר עים׳

 (כפי התחילו שכבר צעירים, לאותם מייעץ
 תוצאות על התערבויות לערוך ששמעתי)

 של הפרטית דעתם בזהירות. לנהוג המשפט,
 במאומה. כאן תיקבע לא הזה העולם עורכי

 שיימנעו מוטב כספם, על לשמור ירצו אם
 לחבר להיבחר ישתדלו או — מהתערבות
המושבעים.

# # #

בר אולם הקוראים. לכל מופנה זה מדור
 אותו, לנצל רוצה הייתי האדיבה שותכם
 שאין בלבד, אחד לקורא לפנות כדי הפעם,

 קורא אחרת. בדרך אליו להגיע אפשרות לי
 התכנית ועורך קריין כמאל, ריבחי הוא זה

דמשק. רדיו של העברית
 הואלת כי שמעתי ידידי, ריבחי, ובכן
 הזה. העתון את בתכניתך להזכיר בטובך
מא פירסם הזה העולם כי למאזיניך סיפרת

ה נגד הפיכה התובע אבנרי, אורי של מי
 גם הקוראים אחד וכי המושחתת׳ ממשלה

הישראלי. נאגיב יהיה מי שאל
 זה עתון דברי — ויפה טוב הכל כאן עד

 (כפי נמנה אתה ואם קוראיו, לכל מכוונים
ה הרשות הנאמנים, קוראינו אל הנראה)

 נכעם לא דברינו. את לצטט בידך מלאה
 את תפרש או במקצת, תגזים אם גם עליך

כרצונך. הדברים
 סבור אינך האם — ידידי ריבחי, אולם

 יותר הראויים זה בעתון קטעים ישנם כי
 הרשימות עשרות בדבר מך, בפיך? לציטוט

 בין השלום אפשרויות לבירור המוקדשות
ה את המבהירות הרשימות או עמינו? שני

משות מלחמה לשם המרחב באיחוד צורך
הז ובאימפריאליזמים הפנימי ברקבון פת

רים?

 בעל אתה כי משותפים מכרים מפי שמעתי
 ״יהודי על לדבריך מאזין כשאני שכלי. כושר

 אני פולין״ מגלות ״המהגרים ועל פלסטין״
מבז אתה כי סבור האינך בכך. לפקפק, נאלץ

 של זזיקר החשמל את אלה בדברים בז
דמשק.
 הלב. אם כי חשוב, המוח לא כי יתכן

 חלק כי יודע ואתה עתונינו, את קורא אתה
 אמת. בשלום רוצים העברי העם מבני גדול
אינט של אמתי ניגוד שאין גם יודע אתה
 זקוק האחד להיפך, עמינו, שני בין רסים
 לשרת מצפונך לך מרשה כיצד כן, אם לשני.
ה כל על הרוכב ושעבדני, חשוך משטר

הכינים? ימי של האפלים שרידים
ב ביחוד מאד, עתיק מקצוע היא הזנות

 מאד, עתיקה עיר היא ודמשק שלנו מרחב
 ריבחי, אתה, אולם בעולם. העתיקות אחת
 לערבי כי סבור האינך אתה. צעיר אדם

מק הנביא, להגירת 1371 בשנת ישנו, צעיר

ולמרחב? לעמו יותר מועיל צוע
* * *

 הבא בשבוע כי הודענו אחדות פעמים
 רמת־המחיה על שלנו המחקר את נפרסם

 בני ובקיבוץ. בעיר העובדים של היחסית
 ענין גילו אותם, שפגשתי רבים, משקים

 לאכזב נאלצנו פעם מדי אולם זו. בהשואה
האח ברגע כי נדחתה, הרפורטג׳ה אותם:

 כוי הגליון הרכב את לשנות צורך היה רון
 קרה כך יותר. דחופים לענינים מקום לפנות

 מועילה אינה שמטבעה הפצצה, השבוע. גם
 תלוי בהם והמגל, הפטיש את דחתה לאיש,
והעולם. הארץ עתיד

 לפחות, בו, יש הרי מצער, שהדבר כמה
 מה יקר, קורא לך, תוכיח היא אחת: תועלת

 זה, עתון מעורכי הנדרשת הגמישות מידת
 ארוך־טווח. תיכנון על כולו בנוי הוא כי אף
 המודפס הגליון את בידי נוטל וכשאני יש
ממך. יותר מופתע אני
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שמי כדי למות צריך שמישהו אומרים
 התזמורת של מנוי לכרטיס יזכה אחר שהו

מס שניה: אפשרות ניתנה עתה הישראלית.
הזה. בהעולם חידון יפתרו שמישהם פיק

 שני לרשותנו להעמיד הואילה התזמורת
 בין אותם שנגריל מגת על מנויים, כרטיסי
 מוי בחידון שישתתפו המוסיקליים קוראינו

הבא. בגליון נפרסם הפרטים את גדול. סיקלי

מכתבים
הנוער משפט
 אולם מצוייז רעיון הוא הנועד משפט לדעתי

 מאשימים אתם ההאשמה, והוא לו אהד המדון
חב רמה בעל שהוא ה*עיר הישראלי הנער את

 של הנער של מוו יותר ירודה ותרבותית רותית
 אתם מי את אולם נכון. זה כל הר,ודם. הדור

 במה הזה. העסק מכל שסבל הנער ז מאשימים
בתנו הדרכה רבל שהוא בזה האם 1 חטא הוא
 לתנועה. המפלגתיות את להחדיר' המנסות עות

 אתס הנער את לא 1 לא ז בעריפין או במישרין
 המדריכים התנועות. את אם כי להאשים צריכים

 בהשפעת המלאה עזרתן. את הנותנות והמפלגות
להאשים. צריו אותו זו. בצורה נוער בקרב דעותיהן

תל-אביב מילר, מיכאל
 הצבורי למשפט יזמתכם על ברכתי את קבלו

 אותותיו את נותן הנוער משבר העברי. הנוער על
התעו נושא יחסי שבאופן למרות בשורותינו נם
רב. נוער מסביבו ולרכז למשוך מצליח עוד פה

 כללי רכז צנסטוחובסקי, מ.
לישראל התעופה קלוב

 על צבורי משפט בנדון מודעתכם את קראתי
 אני חייב ראשונה מבט מנקודת הישראלי. הנוער

 אולם כזה). למשפט הזמן (הניע נהניתי להודות:
 לטוהר כבד חשד מתעורר נוסף, עיון לאחר לצערי.

 לתשובה הנה מטרתכם כי הנו הרושם כונותיכם,
 במקל אשתך את אתה המכה : לשאלה תנתן אשר

 תמיר בעו״ד לפניעה רצון בלא ז במטאטא או
 קטינור לשמש יכול איד במיטפטכם). (הקטיגור

 <״נם ידועה הישראלי הנוער על דעתו אשר אדם
 אם לרקודים. הנבוה הספר בבית המבקר הנוער

למדי ויעיל מועיל הוא הרי אצ״ל, חבר רק הנו
ההנ השמצת אחת: להיות יכולה כוונתו נה״).

זה. ״מצוין״ נוער מנצלת אינה אשר הגה
תל־אביב אלמוג, אריה

 למערכת, ידועה אינה הקטיגור של כוונתו
במשפט. מחר, רק תתברר

והקוניאק דן
 לסכומי המאלפת רשימתכם את רב בעיון קראנו

 ב״ שנערך )779 הזה (העולם הפלמ״ת כנוס של
מסקנותיכם עם רעים תמימי והננו ברנד נבעת

 בז דן של בפיו ששמתם למשפט פרם לנביו.
 הכנוס באי על הקוניאק להשפעת בנוגע אמו׳ו

 ביי שמפנש אנו סבורים דן). על לפחות (או
 לנרום בכוחו ןן־אמוץ דן לבין קוניאק בקבוק

הקבוץ. תרננולות על דוקא לאו זה של לעליתו
פלמחאיס משק וזלמן, זלנ!ה

השחיתות
 יוכל לא אשר תפקיד עצמו על נטל הזה העולם

 מקום הקדשתם לה אשר לשחיתות לםלאו.כוונתי
 בשחיתות להלחם אחת דרד רק רבים. כה ומרץ

 הערך חסרי הפעוטים, הדברים מן התחלה ...
 תנועה להקים יהיה אפשר אה״ב רק כביכול...

הדתית). הכפיה ננד (ולא הדת נגד
חיפה קפרתיק, רפאל

ב השחיתות על המאמר את רב בעיון קראתי
 כי ספק כל בלבי אין ).77: הזה (העולם מדינה
 המתת ירידת על הדנים המאמר של חלקים אותם

ה התפשטות ועל הקמתה לאחר במדינת החלוצי
לדב מסכים איני אולם בהחלט. נכונים שחיתות

 של הפועל הועד של החדש לבית ביתם ריכם
 בכל מפוזרים הפועל הועד משרדי ההסתדרות.

 זה חדש בניו בנה הפועל הועד תל־אביב. חלקי
 כי כסף. לחסוד בשביל רק העיר ממרכז במרחק
 ידי על כסה ייחסך כן בזול. עלה כאן המנרש

 מפתח דמי כמה ידעתם לו יחד. המשרדים כל רכוז
 החדש סניפו עבור לישראל לאומי בנק למשל שלם

 הפוע* שהועד טוענים הייתם לא אלנבי ברחוב
להיפך. אלא כסף. בזבז

 תל־אביב גולדפרב, מ•
בוז נגד מען לא הזה העולם  אלא כספים, בז

בוז נגד  בדביזים שנקנו הבנין חסרי של בז
עולים. שיכון לשם שנאספו

למוות מגוף
ברמת־ אצ״ל התקפת על המצוינת הרפורטנ׳ה

 שהעבירה אהת תמונה כללה )780 הזה (העולם נן
 (אולם) הגרדום. לתמונת מתכוונת אני בנופי. חלחלה

 אותם. הבנתי שלא פרטים כמה זו בתמונה היו
 מוצא בכלל ואיד < המנוף משמש למשל, מה,
t להורג אדם

תל־אביב בר־עם, דבורה
 הדלת על הועמד הנידון •: הביצוע פרטי

 הושמה עניבת־החנק סגורה. כשהיא בריצפה,
(שב המנוף את סובב התליין צווארו. על

 נפתחה, הדלת הדלת. את המחזיק תמונה)
 התא לתוך למטה, נפל עליה שעמד והאדם

מדר מובילות (אליו העץ לריצפת שמתחת
 נשבר, הנפילה מעוצמת התליה). מחדר גות

 מתהדקת שם במקום חוט־השדרה, לרוב,
אולם מיידי. המוות ואז החנק, עניבת סביבו

ר ע ש ה
תל־אביב, תושבת גם ועתה ילידת, קורי, אריאלה בילתה חייה שנות 19מ־ עשרה שתים

 נאלצה החרושים, השו-ות אל געגועים חשה החלה הסתיו בוא עם ברנר. גבעת בקבוץ
בחורש. לטיול ביותר הקרוב כדבר בעיר, שבמחסן טרקטור של גבו על בהצטלמות להסתפק

 מזמינים הזה העולם עורכי
העברי הנוער על ציבורי למשפט

גן־רינה. בקולנוע בערב, 8.00 בשעה ,17.10.52 שבת, בליל שיתקיים
 נכונות בחוסר הקודם הדור מן נופל הנו בי נאשם הנוער : ההאשמה

ירודה. תרבותית וברמה ציבורי חוש בהעדר והחברה, המדינה בחיי להתנדבות
 מוסינזון יגאל מלחי, אליעזר המחוזי השופט :הדין בית אבות

אבנרי. ואורי
לייבפון, אליעזר הסניגור: תמיר שמואל עו״ד הקטיגור:

המחוז. לפרקליט המשנה
פלד. חיים : הנאשם

מנו העדים מן וחלק השופטים־המושבעים הקהל. מקרב יוז
 הקהל הרגילים. המכירה ובמשרדי ו׳ ביום גן־רינה בקופת כרטיסים חלוקת

 שמיעה תבטיח הרמקולים רשת בכרטיסים. המסומנים במקומות לשבת מתבקש
האולם. בכל טובה י

©

עיני בגגו
!זהירות

 על דובר ביניהם. שוחחו צעירים שני
דכו׳. פצצות מחתרת;

 כך!״ כל רם בקול תצעק אל ״ששש!
מא שאחד להיות ״יכול מהם. אחד קרא
 משטרה!״ סוכן הוא תנו

 לירה של בפרס זוכה ז. אריה הקורא
משטרתית). התערבות (ללא אחת

 עצמה, החניקה מן מת שהאדם נזקרים גס היו
דקות. כמה להימשך העלול דבר

ואדנואר ברלה
 המשא את )780( וזזה העולם מצא סוף־סוף ...

1 הפריצות :למהותו ביותר המתאים
חיפרי גורמן, ישראל

 המיו־ החקירה היתה בלים אי־דיוקים לכמה פרם
 דונמה במדינה הפריצות על הזה העולם של הדת
 בנושא והנון של,ט באופן לטפל אפשר כיצד נאה

ולזולות... לנסות הכותבים את לרוב המפתה
יפו כהן, אברהם ד״ר

 הכנסת מם לממשלה לשלם ברלה של הצעתו
 בית• לפתות לו ירשו אם לשנה ל״י 5000 בסך

 מ־ כסף לוקחים אם הדעת. על מתקבלת בושת.
 טוב מיהודי לא למה הנאצים, ושאר ארנואר

1 ברלה במו
 התקווז שב׳ עמיקם, אפרים

מפצצות. הסתם, מן חושש, הבריאות משרד

כגוחיות לידה
 על המוצלחת הרפורטנ׳ה את בענין קראתי
 אני אולם ),779 הזה (העולם יולדת של בעיותיה
 ובלתי בלתי״נכונה שהיתה אחת, פיסקה על מצטער
 שהיולדת נאמר בה לפיסקה כוונתי כאחד. צודקת

 ששם מפני העירוני בבית-החולים ללדת רצתה לא
 שדוקא דומני אחד.״ באולם נשים 20 יולדות

 בבית־החולים בדבית כמעט שהוא הזה, העולם
חת הלידה) תמונת את נם שם (וצילם ליולדות

 הפיסקה, טל בכנות מצטער הזה העולם
 מכירה שאינה היולדת מדברי ציטטה שהיתר■

 של החדש בבנין לאמיתו. הנוכחי המצב את
 קייס בקריה ליולדות העירוני החולים בית

לחדר). נשים 6 למדי(בממוצע מרווח אישפוז

»ייי העתיקה המימרה ",״ ״ לרז עולה ״כםה הכתבה אחרי לדם ״״ימה ״
ףייימ את הוכחתם )778 הזה זעולם כ{  וכונמ«ר

 " ״ אי אחרת במשפחותיכם. פעוטות < יכם י’שא ברוי 'לידיו׳ עים
™ קוראיכם לאלפי ים י  םאשה ד

 האח הלירות 500 את חודשיים במשד וציאה
 לב וביצים שחורות ,,תרנגולות על שלה נות
 נולד מהם שאחד ילדים לשני אם אני ת״

ברל הוא אבל הצנע. זקופת
 ״תשושת אינני אחרות, רבות כמו אני. נם

 הצנע״ תקופת של הריון בתנאי מעמידה :ח
קורבנות שדרשו בחובות שקעתי שלא זרות

 מצוידת במערכת טועה. אריאלי הקוראת
ילדים. המערכת מחברי לאחדים נשים,

 מרשה היה לא אדם כל של הבריא ההניון
 צילום הלידה. על האיום הצילום את לצלם
הרא־ הלידה סף על העומדת אשה לכל יביא

חד ווה ט. פ ט ר ו

ממרחקים
 לנו היה שלא מקורי שבועון הוא הזה העולם

 כמדומני. לו. אין האנגלית באמריקה ואף כמוהו:
 פועמת רשימה כל צוללת, שורה כל ורע. את

ומזעזע. ומגרה ומלבב מענין הכל חיים
ניו־יורק פרסקי, דניאל

 ונהנה לפעם, מפעם הזה העולם את מקבל אני
 הענין בעלי והספורים חרבות. הידיעות למקרא

 במותם למצוא שאין ספורים בו. אשר האנושי
 הטובה בעבודתכם המשיכו אחר. מקום בשום
במדינה. המעוטים לטובת ובמאמציכם בעתון

קליפורניה. מזניקה סנטה פרי, ווקטור
 כמעט המניע העתון על לכם להודות אני רוצה

 וכמעט טוב אינפורמציה מקור והמשמש בקביעות
 שלום נפנף כשפארוק :דונמא מהארץ. יחידי

 חברים אותי שאלו אלכסנדריה) של למנדללר
 עד ״חכו אמרתי, גניב. על דעתי מה מקומיים

 מה יודע אינני בינתיים הזה; העולם שיגיע
שם." נעשה בדיוק

מסשוסטס קמברידג/ אוסלנדר, יעקב

זפויות שווי
 נדי־ או תכופות לעתים לצאת נוהג צעיר כל
 הבלוי לתיאטרון. לקולנוע. חברה בחברת רות,
 חמשו־ ולהנאתם הצדדים שני של לרצונם הנהו
 במידת נהגים היא. ונם הוא נם שניהם, תפת.
 פלגי- התיאטרון, מהצנת בקולנוע, מהסרט שוה
 הנוהג השתרר מה משום אד הקפה. מת

ש בזמן המשלם, הוא הבחור שתמיד המשונה
 המי! דרישת ממנו. כסף פחות לא מרוויחה היא

 נם לחול צריך זכויות לשויו! ״החלש״ היפה
ההוצאות. שויון על

 ירושלים ד,לפרץ, אריה
 לדבר נשים נשמעות מאימתי אבל הגיוני,

? ההגיון
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