
במדינה
שפט מ

שד איש הק
 הוא במדינה הוותיקים הדון־קישוטים אחד
 מאנגליה, לארץ הגיע הוא סטנלי. סידני
ה מלחמת אחר שיחד כי שנים, מספר לפני

 הממשלה חברי רוב את השניה עולם
 אחת ממשלה ).1258 הזה (העולם הבריטית

 והיהודי גילוייו, בשל בזמנו התמוטטה כבר
 ומוסיף נרגע לא עדיין )58( השער לבן

הבריטיים. באיים הרוחות את להסעיר
 בשש ספר בבריטניה הופיע חודשיים לפני

בארון, וויד סטנלי המחבר מאת הקשר איש

פטנלי
תי״ מעניין הכסף ״לא או

 סידני פרשת את ולרחבה לארכה המגולל
 היו תמוהות עובדות שכמה אלא סטנלי.

 לא המחבר ביניהן: הספר. בהוצאת קשורות
 ספרו, של הראשי גיבורו עם לשוחח טרח

מעולם. עמו נפגש לא
 השבוע אנשים.״ הרכה ״יפוצץ

בישראל. גם זוטא סערה הספר עורר
במעריב, קרא העיתונים, חובב סטנלי,

 לא זאת לעומת וכי הופיע זה ספר כי
 לספר מו״ל למצוא בעצמו הוא הצליח

 היסס, לא סטנלי מאמציו. למרות זכרונותיו,
 משה הצעיר, עורך־דינו באמצעות הגיש
 מעריב, נגד רע שם הוצאת על תביעה קשת,
 הפירסום בעקבות לו שנגרם הנזק בי קבע
 אותי,״ מענין הכסף ״לא אחת. לירה הוא

 כלום, אין כך בין ״להם סטנלי, הצהיר
 את הפירסום. את שיתקנו רוצה רק אני

 וזה מעט, עוד אפרסם שלי הזכרונות
אנשים.״ הרבה עוד יפוצץ

 אחת. מטרה עוד לסטנלי היתד, למעשה
 הימים, משכבר יריבו את לגרות רצה הוא

 וולפסון. אייזיק סיר האנגלי איל־ההון
 וולפסון של עושרו סטנלי: של טענתו
 שנים מזה לו. תודות רבה במידה הושג

 עתה שהופיע בספר חלקו. את דורש הוא
כלל. וולפסון נזכר לא

 ולאלצו וולפסון את להרגיז רוצה סטנלי
 יוכל, הוא ואז בישראל, לדין אותו לתבוע

האמת. כל את לגלות מקוזה, הוא כך
 העשירים הגדולים, נגד מלחמה בכל כמו

אבודה, מלחמה זו גם היתד, — והחזקים

ת רו קי ח
ר.שני חף ה

נד בן־עיתו הדסה הנאה שופטת־השלום
 אל עלה למשפט בפניה שהובא העציר המה.

 זו ולא יחפות. כשרגליו דוכן־ר,נאשמים
 תוך השני, המקרה זה היה אלא בלבד,

חדשים. חמישה
 יעקובוביץ יעקוב היה הראשון היחף
כש למשפט שהובא ),1482 הזה (העולם

ה באמצע בלבד, בגרביים נתונות רגליו
 הוחזרו ולא לבדיקה נלקחו נעליו חורף.

 המשטרה ניסתה השופטת גערת אחרי לו.
 נעליו את דקות לכמה לו להנעיל להערים,

 את שקיבל אחרי רק אבל אחר, עציר של
לשפטו. בן־עיתו הסכימה — שלו נעליו

 הובא והנה ," לגזרים אותכס ״נקרע
 אביגדור חסר־נעליים. עציר שוב בפניה
 קרית־ משטרת יד על נתפס ),23( שפיצר

 ארבעה עוד עם יום, כעשרים לפני חיים
 קופת את לגנוב בנסיון החשודים צעירים
 הוא בכפר־אתא. שביט, מקולנוע הפלדה

לחקירה. והובא נעצר

1504 הזה העולם

 סיפר רגע מאותו •מקרה מה על
שפיצר:

ה קרית־חיים. במשטרת לחקירה הובאתי
 וגם בגסות כלפי התנהגו במשטרה קצינים
 לא אנחנו תל־אביב.״ לא זה ״כאן צעקו:

 בכפפות־של־משי. פושעים עם פה מתנהגים
לגזרים! אתכם נקרע אנחנו בחיפה, פה,

 הבגדים, את במשטרה לי שלקחו אחרי
כפ ובלי מלוכלכים בגדי־שוטר לי נתנו

 יומיים כעבור יחף. אותי והשאירו תורים,
 שופטת־ בפני פקודת־מעצר, לקבלת הובלתי
ל סיפרתי שטרקמן. גברת בחיפה, השלום
 יחף. והולך נעליים בלי שאני שופטת

 מזה תמות לא ״אתה לי: אמרה השופטת
ל הוראה נתנה אבל יחף,״ הולך שאתה

 לא השוטרים לנעלים, לי לדאוג שוטרים
 ואני השופטת, של ההוראה אחר מילאו

ג׳למי. בבית־המעצר יחף ללכת המשכתי
 אותי הובילו לחודש, 19,־ר ראשון, ״ביום

 באבו־ התל־אביבי המעצר לבית יחף
 התענינו לא בכלל שם השוטרים כביר.

 היום, למחרת נעליים. בלי שאני בזה
ה בפני למשפט להופיע צריך כשהייתי

בית סגל אנשי לי הביאו בן־עיתו, שופטת
 יחף אופיע שלא זוג־נעליים, איזה ד,מעצר

 הזרות. הנעליים את לקבל סירבתי למשפט.
 אותך נקח לא נעליים ״בלי אמרו: הם אז

 פעם מספיק לנו דיה כבר לבית־המשפט.
כש מד,שופטת מנה קיבלנו כבר אחת.

 אנחני עכשיו יחף. עצור בפניה הבאנו
 זאת בכל אני נוספת.״ מנה לקבל רוצים לא

ל אותי יקחו לא שבאם ואמרתי סירבתי,
 רציתי אני רעב. בשביתת אתחיל משפט

מתנהגת. המשטרה איך תראה שהשופטת
 איכפת ״לא זרה. אשה היתה היא

 רחב הבלונדי אביגדור, הוסיף לשבות,״ לי
 התחתון העולם בני בין המכונה הכתפיים,

״הגרמני״.
 אותי עזבה ואמי בהונגריה. ״נולדתי

 ואני הכרתי לא אבי את שנה. בן כשהייתי
 ועברתי הורים, בלי גדלתי הוא. מי יודע לא

 שבע, בן ילד כשהייתי למשפחה. ממשפחה
 חייתי גדלתי. בהן המשפחות מאחת ברחתי
 בשווקים, היום במשך מסתובב הייתי לבדי.
 הייתי פעם ומדי ליד׳ הבא מכל אוכל
 כשלא קטן. סכום תמורת ארגזים סוחב

בשוק. אוכל גונב הייתי לאכול, מה לי היה
ב ישנתי אחד. במקום לד,שאר ״פחדתי

ו מדרגות, בחדרי לעצים, מתחת יערות
כדי אוכל גנבתי

הגעתי כך לחיות.
לגרמניה.
ה הימים ״באחד

 ויצאתי בחורה כרתי
ש התברר איתה.

 הכירו משפחתה בני
 סידרו הם אמי. את

לבין ביני פגישה
ב היתד, היא אמא.

זרה, אשד, שבילי
לאהוב. יכולתי שלא
 ניסיתי שלא כמה

פ ביחד, איתר, להיות ש
 ברחתי אותה. סבלתי לא פשוט, יכולתי. לא

 צבא, לגיל כשהגעתי ארצה. ועליתי ממנה,
 מיני בכל עבדתי אז אותי. קיבלו לא

 עשרות המשטרה ידי על ונעצרתי עבודות
 נשלחתי גם שבהם מקרים היו פעמים.

בתייר,משפט.״ על־ידי לבית־הסוהר
 בשביתת־ שאיים אחרי וועדת־חקירה.

 בן־עיתו, הדסה השופטת בפני הובא רעב,
 שכבר לד, סיפר שפיצר יחף. כשהוא

 שטרק־ מרים השופטת ציוותה קודם שבועות
 המשטרה אך נעליו, את לו להחזיר מן

מההוראה. התעלמה
 בית־המשפט, מאולם יחף הוצא המואשם

 בפני המליצה בן־עיתו השלום ושופטת
 יעקב ניצב תל־אביב, מחוז משטרת מפקד
 את שתבדוק ועדת־חקירה למנות קנר,

 במעצר יחף שהוחזק המואשם, של סיפורו
יום. כעשרים במשך

החי
 הותקף בטבריה אוזן. מיקרה •

 נשך ושבים, עוברים על־ידי קייטנה שומר
ממנה. שליש ובלע מהם, אחד של אוזנו את

 התידד בהרצליה ילד. עם קוף וגר 9
 נושך שפת־הים, על עימו שיחק קוף עם ילד

רפואי. לטיפול והובל על־ידו
שובה... שבעלי כמקום • ת

 לאחר נמלט, אסיר עצמו את הסגיר בנצרת
 התייצב הדבר, כדאי האם בדעתו ששקל

סליחה. וביקש במשטרה
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 ״דיאנה״ לספרות בית־הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7־3 בצהרים, ו־9 השעות בין יום־יום
בלילה. 9-30 עד פתוח הסלון ה, ג. א, בימים

!226066.111ג!ד)11(גנוד1 תא,ויינם
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חדשים קורסים נפתחים החודש

 גבוהה הכנסה המבטיח מבוקש מקצוע רכוש
: הבאים מהקורסים באחד

טרנזיסטורים — רדיו מעשית; טלויזיה ^
 הרמות) (לכל בצי רדיו קציני

בי) מכשירי תיקון (כולל מעשית חשמלאות
 קודמות בידיעות צורך אין חדשים, 6 קורס כל משך

ההרשמה:
אחה״צ. 4—8 בבוקר, 9—1 בשעות המכללה, בבניו

המרכזית! תחנה אלקסרה בניו בי| (קומה 4 הנגב רחוב אביב.

 לנהוג רשאי הנד
ח במכוניות  מי

 רשיון ללא
התערוכח בשטח
 יום כל הפתוח

חצות עד 5ט״
״קארטינג״

 כל את שכבש הספורט
אירופד״

42 ,28 ,27 ,22 אוטובוסים:
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