
במרינה
פשעים

שחק האחרון המי
היתד, פעם לוי. ללטיף קלף, לו הלו לא

 אותה. מכר הוא אבל במשאית, שותפות לו
 ואת קוביה, במישחקי הפסיד הכסף מן חלק

 לו נדו שלו החברים בקלפים. חיסל היתרה
 כרוני.״ מפסיד הוא ״לטיף ואמרו: בראשם

להפסיד. לו שנמאס עד
ש השני ביום קרה זה הגדול. ככור

 כינרת, הירושלמי הקלפים במועדון עבר,
ב שם, היו החבר׳ה כל העיר. של בטבורה
ה קטנים. שולחנות סביב קבוצות, קבוצות
 שחקנים. שלושה מנחה לטיף של קבוצה

ידיים״. ״שלוש שנקרא מה זה
 היום אירועי על )33( לטיף סיפר

:השני
ו נחום בן נחום אני, — שלושה שיחקנו

התחלנו .33 במישחק — בראשי רחמים

 את וסיפרתי למשטרה הלכתי שבע בשעה
הכל.

ש ״כינרת״, כמועדון הנוכחים
 סיפר כהלם. הוכו כמתרחש, חזו
אלשיך: יהודה כך על

 הוא שנים. עשר כבר מכיר אני נחום את
 לא לטיף כמו שעשרה עד חזק, כך כל היה
 לטיף את גם לארוחת־בוקר. לו מספיקים היו
כלל. בורך שקט בחור הוא מכיר. אני

 קרה, מה נחום את שאלתי הדקירה אחרי
ו עמד רק הוא לי. ענה לא אפילו והוא

 הדם לו פרץ פתאום שלו. החזה את החזיק
 אוחו שיקחו לחבר׳ה צעקתי האצבעות. מבין
לסגן־דויד. מהר

 אותו להרכיב ורציתי בעצמי אליו ניגשתי
 צריך שלא אמר הוא אבל שלי, הכתפיים על

 ירד הזמן וכל במדרגות, לבדו לרדת והתחיל
 כבר ״אני אמר: הדרך באמצע דם. הרבה לו
 לתוך לנו ונפל עלי,״ לב תשימו יכול, לא

הידיים.
יפו, רחוב הראשי, לכביש אותו הוצאנו

שוטריס על־ידי מובל פנים) (מסתיר לוי חשוד
— יכול לא כבר ״אני

״כינרת״ מועדון :הפשע מקום
מו — שי !״ לב ת י עי

 הלך ובהתחלה אחר־הצהריים, בארבע בערך
הזמן. כל הפסדתי אני בשקט. הכל

 140 איזה מופסד הייתי כבר שש בשער,
 אני הזמן כל כי נורא, והתרגזתי לירות,
 הפסדתי האחרונה בתקופה ומפסיד. מפסיד
לירות. של אלפים

 נחום לי אמר מרוגז, שאני כמו וככה,
 ושיותר בכבוד, להפסיד יודע לא גם שאני
 יותר התרגזתי בכלל. לשחק לא בשבילי טוב

 אותי. קילל והוא אותו קיללתי בסוף ויותר.
ב יריקה לו והרבצתי מהשולחן שקמתי עד

פרצוף.
 את ניגב קם, כן גם הוא שתק. לא נחום

 הרגשתי בפנים. סטירות שתי לי ונתן הרוק
 שבכיס ונזכרתי לראש, לי עולה הדם כל איך
 שהשחזתי מטבח, סכין לי יש המעיל של

 במלון כטבח עובד אני כי העבודה, בשביל
דויד. המלך

 נחום על התנפלתי הסכין, את הוצאתי
 לא ימין, בצד בכתף, אחת דקירה לו ונתתי

 שעשיתי הרגשתי ופתאום הלב. של בצד
 על־ עברתי החוצה. וברחתי בסדר לא משהו

 הסכין את שם וזרקתי בכחום, הדיסקוטק יד
ובערך בעיר, קצת הסתובבתי הגדול. לבור

 וסיפרתי אותנו, ראה שוטר מונית. ותפסנו
 נתן ולא למועדון הלך הוא אז הכל, לו

לצאת. לאנשים
 את שלקח המו, אברהם סיפר
ל״מגן־דויד״: הפצוע

 וכשד,באנו דם. הרבה איבד הוא הדרך כל
 לקחת וציווה אותו בדק הוא לרופא, אותו
 לבית־ כשבאנו שערי־צדק. לבית־חולים אותו

 יש נפטר. שהוא קבעו אותו, ובדקו חולים,
 ילדה ילדים: ושלושה למיסכן, אשה, לו

 חבל שנתיים. בני ותאומים 4 בת גדולה
עליהם. וחבל עליו

 גולדברג, אליעזר הירושלמי השופט בפני
 מה יותר לי אין השופט, ״אדוני לטיף: אמר

יום. 15ל־ לעצרו פסק השופט להגיד.״

עתונזוז
ב מה תו □ ב בי ת כ מ ב

 עיתון בכל ביותר המרתקים המדורים אחד
 כאשר אפילו למערכת. המכתבים מדור הוא

כ־ ,השנייה העלייה בלשון מנוסח המכתב
)26 בעמוד (המשך

ת דו ח א ת ם ה טי דנ טו ס שראל ה בי

בינלאומי מפגש
של

ת ו ק ה ל
פולקלור
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ונגינה שירה בריקודים,

ם ך בישראל ימי
באפריל 10 — 17

ת ק ה טליה ״קלברו־אלבנז״ ל אי
ת ק ה ת פולקלור ל מי מ אירלנד ע
ת ק ה ת פולקלור ל מי מ מאיקה ע ג׳
ת ק ה רן״ ל זאגרב — ״איבן־גו

יוגוסלביה
ת ק ה ה ל ט סי ר ב אוני ם ה שלי ירו

ישראל
ת ק ה ת פולקלור ל מי מ ניגריה ע
ת ק ה ״ ל אן וי קו ־ ג אנ ני פו מ סי ״

פיליפינים
ת ק ה ״ ״בלט ל ן טו סי ק צרפת או
ת ק ת פולקלור לה סין יווני קפרי
ת ק ה ה״ ל רנ טונגנג שבדיה ״

ה״ ״בניני ירושלים מ או ה
ם 8.30ב־ 10.4 ב׳ יו

ת׳ ,היכל תל־אביב התרבו
8.30ב־ 13.4 ה׳ יום
הו איצטדיון תל־אביב אלי ר־ י

ת הצגה — 8.30ב־ 12.4 ד׳ יום חד ם מיו טי דנ טו ס  ל
ת הצגה — 8.30ב־ 15.4 מוצ״ש חד לצ.ה.ל. מיו

ם א, — 8.30ב־ 17.4 ב׳ יו ם, לעת״ די ת ליפו תלמי שכונו  וה
ם ״שביט״ חיפה 8.30ב- 11.4 ג׳ יו

״ באר־שבע ם ״קיו  14.4 ו׳ יו
ם: סי א כרטי ״ — ת״ אן ל ם ויתר ״ שרדי  המ

אן ירושלים: ל ם״ הערב״, ״ אי ־נ בן ״
פה: ת חי פ קו ״גרבר״ מכבי״, ״

״ באר־שבע: ה או הנ ״
ת ם מועצו מפעלי ״, למשרד יפנו ו אן ל א, ״ 231655 טל. ת״

.בטל בז ר ס־ בנר־

■*3״ גודיק גיורא

מוסיקלית דרמה מקורי מוסיקלי מחזה
״נחמני״ באולם ״אלהמברה״ באולם

8.30ב־ ערב כל 8.30־ ב ערב כל
9.30וב־ 7ב־ במוצ״ש 9.30וב־ 6.30ב־ במוצ״ש

ביתר ב״רוקוקו״, כרטיסים  מנחה הצגת גם ד׳ בימי
4.30ב־

״נחמני״ ובקופת המשרדים
 ביתר ב״רוקוקו״, כרטיסים

 ובקופת המשרדים
״אלהמברה״

 בלבד למבוגרים
16 מגיל

1543 הזה העולם


