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ו מבצע ז ד א תקליטים להפצת ה

 משובחיב! תקליטים 9
תקליטים 6 של במחיר

 לך ניתנת כאשר לך. מציע ש״הארץ״ ההצעה זוהי
 10.— של במחיר משובחים תקליטים לרכוש האפשרות

ל״י. 14.— של הרגיל המחיר במקום אחד כל ל״י
 רגיל בלתי באופן נוחים בתנאים לך מציע ״הארץ״

מנדלסון, בטהובן, של יצירות הכוללים תקליטים תשעה
 של מפורסמות אנ!£רות ושתי וברוך, ליסט צ׳יקוגסקי,

ופוצ׳יני. ורדי
 במושבות הסוכנויות בערים, ״הארץ״ בסניפי ההרשמה
הארץ. חלקי בכל ההרשמה ובתחנות
— לבטהובן ״ארואיקה״ — בסידרה הראשון התקליט

 התקליט לחלוקה. ההרשמה לתחנות ונשלח הופיע כבר
 צ׳יקובסקי של לפסנתר קונצרט — בסידרה השני

בקרוב. יופיע — ליסט של ההונגרית והפנטסיה

לביתך טובה מוסיקה הכנס
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 לטתזד׳לימ בינם) ששח מ מרוכז ללימוד לאנגלית אולפניות
*ל למשתלמים לשיחת וחוג ולמתקדמים

מאנגלית. מורים ידי
 יחמש מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים 0

העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס מידיעות
 *8 ז׳ ר זד ד׳ ד בתי-ספר לתלמידי לאנגלית קבוצות 0

קלה. שיטה לפי תיכונית, ח׳ ז׳ ו׳ ה׳ יסודיות,
ןמדמ^ימו/ גשר*9*־ — לשמד״* 12־9ט״ ומרשמי• מרמים ״

במדינה
בתי־סוהר

בצינוק מרד
 במדים! כששוטרים וברגליו, בידיו כבול
 הובא צדדיו, מכל אותו מלוזים ש.ב. ואנשי

 לבית־המשפט מנקס יוסף כשבועים לפני
הר על הערעור לשמיעת בירושלים, העליון
קסטגר. רודולף ישראל ד״ר ברצח שעתו

 דעות חילוקי בגלל נשמע. לא הערעור
 עורר פרקליטו, לבין מנקם בין שנתגלו

 את השופטים דחו קריצ׳מאן, מקם הדין
 שעה במשך הקשיבו זאת תחת השמיעה.

 שהתלונן מנקם, של המזעזע לסיפורו ארוכה
רמלה. בכלא בו הבלתי־פוסקת ההתעללות על

 בתל־אביב, סלמה בשכונת הרעוע בביתה
 בשעה נולד בהם (שהצעיר ילדיה כששלושת

סבי כרוכים בבית־הסוהר) היה כבר שאביו
 הזה העולם לכתב מנקס אסתר סיפרה בה,
אצלו: וביקוריה בעלה כלוא בהם התנאים על

 עושים לבית־הסוהר באה שאני פעם ״בכל
ה מנשות אחת שאף מיותרים, קשיים לי

 בחג בהם. נתקלת אינה האחרים אסירים
 נציב של מזכירו לי הודיע שעבר השבועות

 באתי בעלי. את לבקר אוכל כי בתי־הסוהר,
 לבית״הסו־ יום באותו עוד
 על במודיעץ והודעתי הר

 בן־ הקצין אלי יצא בואי.
ב הכלא מקציני אחד ארצי,
או שלא לי והודיע רמלה,

 למרות בעלי׳ את לבקר כל
 לי. הרשה בתי־הסוהר שנציב

 לבעלי לתת ממנו ביקשתי
 לו, שהבאתי הסירות את

 בגסות אותי דחף הוא אבל
ה על הפירות את והשליך

כביש.
הת שבעלי אומרים ״הם

 בבית־ה- מרד להכריז כונן
ל הוכנס כך ומשום סוהר,
 על מטר שני שגודלו צינוק
 שום אין בצינוק וחצי. מטר

 הדלת. לסורגי מחוץ חלון׳
עש בו בוער החשמל אור
ה אל שעות. וארבע רים

 קטן פרוזדור מוביל צינוק
 במשך בעלי נמצא בו סגור,
 מובנם הוא ובלילה היום
ו האוויר חסר לצינוק׳ שוב

אלמנטרית.״ נוחיות
שווא. ועלילות לחץ
״ב מנקס: הגברת המשיכה

 את שראיתי האחרונה פעם
 בבית־ הערעור אחרי בעלי,

 לי סיפר העליון, המשפט
 ששי, ביום לו שעשו מה על

הו הערעור: החל בו היום
 מ־ לאחד יחידי אותו בילו

ירוש בפרוזדור בתי־הבלא
 הנאשמים ששני אחרי לים,

 ראשון ליום עד אותו וכלאו ממנו, הופרדו
 וברגליו. בידיו כבול התאים, באחד בבוקר

כבליו. את הסירו האכילה בשעות רק
 זוהי למרוד. מתכונן שהוא אומרים ״הם
 הסיפורים בצינוק. כלוא יחיד, בעלי שטות:

 כדי לחץ עליו להפעיל מכוונים מרד על
 שיעליל וכדי עשה, שלא במעשים שיודה

שיאמר. ממנו רוצים שחוקריו מה אחרים על
 תנאים ישנם אקשטין ולזאב שמר ״לדן
 במשך חופשיים מתהלכים הם לגמרי. אחרים

מר ראדיו. מכשיר הותקן ובתאם היום, כל
 שגם לבעלי אמר בית־הסוהר, מנהל חבי,

 את כשהבאתי אף ראדיו, להביא אפשר לו
 הקצינים, אחד תורג׳מן, אותי גירש המקלט
המכשיר.״ עם להסתלק עלי וציודה

 נזרקות התלונות ״כל לשעתיים. טיול
 ״כשבא לספר, מנקס אסתר המשיכה לפח,״
 בתי- נציב סגן דשא, אברהם הימים באחד

 ,לא לבעלי: אמר רמלה, לכלא הסוהר
 עכשיו בחוץ, כשאתה בך להתנקם יכולנו
בפנים.׳ כשאתה זאת, נעשה

ה מהתנאים אחד אף מקבל אינו ״בעלי
 אותו להוציא במקום אחרים. לאסירים ניתנים
 מוציאים היו האסירים, כל עם יחד לטיול
 אחת, שעה למשך סגורה, קטנה לחצר אותו

שהשופ אחרי וברגליו. בידיו כבול כשהוא
הג תנאיו, את לשפר פסקו העליונים טים
 בלתי- כשהוא לשעתיים, הטיול זמן את דילו

 ולא הצינוק מן אותו הוציאו לא אולם כבול,
אליו.״ היחס את שיפרו

מיעוטים
ירדים 46 של אבותיה□

הנידון). (ראה
המשטרה,״ של פעולות־שיגרה הן ״אלה

 בנצרת, הצבאי המושל וורבין, יהושע אמר
שהס המאורעות על השבוע נשאל עת

 אלף 200 לגבי אולם הגליל. את עירו
מר ימי אלה היו הערביים ישראל תושבי

שיגרה. מכל רחוקים וסער, דות
ב הופיעו ואלות בקובעי־פלדה שוטרים

מודי אשר הפגנות, פני לקדם כדי כפרים
 נדדה השינה הכנתן. על הודיעו שכירים עים

 של הקסנות בשעות חיכו עת אלפים, מעיני
 בסימטאות כבדות נעלים לרקיעת הבוקר

הדלת. על אימתנית ולנקישה
 מערכת חברי סיירו השבוע

 של ובבפרים כערים חזה" ״העולם
ל כדי הצפוני, והמשולש הגליל
 המאבק שלבי על מקרוב עמוד

 דו״חים להלן חאובלוסיה. ותגובות
הקרב: מזירת אופייניים

 קילומטרים 12 בכפר-יאסיף, קטן בבית
 שחאדה תוסיק זקן. ערבי ישב לעכו, ממזרח

 ילדים. 13ו־ כלות ארבע מוקף היה )70(
 חננא ובנו אשתו רק לצדו נשארו מלבדם

 בניו שלושת שאר מגודל־השפם. ),32(
נעדרו.

וקמוט- חבוש־הכפיר, שחאדה של סיפורו

 שבוע לפני טראגי־קומי. כמעט היד, הפנים
 ליב־ באשמת מבניו, שניים המשטרה עצרה

 קופת־חולים לבנין מעל המדינה דגל לוך
 המכה מן התאוששה טרם המשפחה בכפר.
 בדלת. לילה בחשכת השוטרים דפקו כאשר

הנותרים. הבנים שני את לעצור באו הם
 תקח לא ״אתה להיאסר. רוצה זקן

 את תקח כן אם ״אלא הזקן, קרא אותם.״
כלו בל על ציוזה קצרות ובמלים כולנו!״

ל מכונית־המשטרה, על לעלות ונכדיו תיו
 לנו ״אין הזקן: טען הנדהם. הקצין עיני

 או* תקח אם הבנים. משכר חיים אנו אדמה.
 תצטרך אותנו, תעצור אם ברעב. נגווע בולם,

אוכל!״ לנו לתת לפחות הממשלה
 לחזור הבטיח הוא המקח. על עמד הקצין
בת המשפחה, בל את ולאסור היום למחרת

 שני את רק לקחת עתה לו שיתנו נאי
 יחזרו שאמנם להאמין סירב הזקן הבנים.

 יחד מיד להיאסר זכותו על עמד השוטרים,
 פשרה: הושגה בסוף המשפחה. כל עם

הש השלישי, הבן את רק לקחו השוטרים
 לכך ״כערבץ בבית, הרביעי הבן את אירו

 מאז אולם כולכם!״ את לקחת מחר שנבוא
עוד. חזרו לא

 שחאדה משפחת הצילה זו מקורית בדרך
 ללכת יכול הוא אין אולם אחד. בן לפחות
ה כי חושש הזקן האב בשדות. לעבוד

ש ברגע יאמרוהו לבן, אורבים שוטרים
לבדו. ימצאוהו

ה בטחון את מסכן שיחאדה חננא אם
 באו ומדוע בבית? הושאר מדוע מדינה,
 שרצינו ״נכון חננא: טוען בכלל? לאסרו
עצרה בדרך אבל לנצרת. במאי באחד לנסוע

 בידי ומוחזק וברגליו בידיו כבול •
ה אחת אחרי סבית־המשפם בצאתו בלש,

ישיבות•

מגקם* ויום!? אסתר
״7אין — למרוד עומד ״בעלי

1077 חזח חעולם


