
בתל־אביב בבית־סוקולוב, בערב, 8.30 בשעה ,15.2.1968 זה, חמישי ביום

ותשובות שאלות ערב
אבנרי אורי ח״כ ״־׳׳=״-̂=1־

המשיבים: צוות יתר
סגל שמואל זכרוני אמנון

מסים אלכם כהן שלום
בבית־סוקולוב. עצמו ובערב ״רוקוקו״, במשרד להשיג כרטיסים
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כהן שלום הרצי
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במדינה
)19 מעמוד (המשך
 החולה בין היחסים על לדבריה, בבתו,
 היא שתפסיק. דרש עליה, איים היא לילדה.
יו עוד גברה המשפחתית המריבה סירבה.

 הילדה את אחד יום לקח כשמחלוף תר,
 ובילה לוינסקי, ברחוב מיסחרי, לבית־מלון

עימה. הלילה את
 מספר. הוא אביה,״ אותה חקר ״למחרת

 והכריח שעשינו, מה ממנה הוציא ״הוא
 במשטרה.״ להתלונן אותה

 בבית־הכלא. נחבש נעצר, הנכה הצעיר
ש לאחר ימים כמה רגליים. ללא
 ושם ,12 לביתן הוחזר בערבות, שוחרר
 פשטה המחלה כי הימנית. רגלו כף נקטעה

השנייה. לרגל גם
 מחלוף של משפטו הגיע כאשר השבוע,

 אביו הגיש קנת, מאכם הנשיא בפני ביטון
 יכול אינו שבנו המעיד רפואי אישור

 לילד גדול עונש נתן ״אלוהים להופיע:
 ״הוא והוצוץ, השבור האב אמר שלי,״
 מה הזמן. כל שלו, החיים על ובוכה יושב
הזה? מהעונש גרוע להיות יכול

 במאסר אותו להעניש רק יכול החוק ״כי
 הרגליים. שני את לו הוריד אלוהים אבל —

 גבוה לחתוך שיצטרכו סכנה יש ועוד
יותר!״

פשעים
המיקצוע
המחודש

 מזמן כבר יש עבירה לדבר סרסורים
 סרוסי ראובן לדין הועמד כאשר אך בארץ.

 יוסף הנתנייתי שופט־השלום בפני )21(
 יש עתה התרחב: שהמיקצוע הוברר כהן,

הכבושים. בשטחים גם יהודיים סרסורים
 שולה של לזנות בהוצאתן הואשם ראובן

מ שתיהן ),22( גואטה ויהודית )18( כחלון
 שמעה יהודית של שאחותה לאחר — נתניה
בשכם. ביצאניות עובדות ושולה שהיא מפיה

שולה: הטבוע סיפרה
 אחרי ולסדום. לשכם אותנו לקח ״סרוסי

 לבית אותי לקחו אחד, ערבי עם שדיבר
 עבדתי אני שם כעת. למצוא, אוכל שלא

בזנות.
 לשכב בשביל לירות 70 שילמו ״בהתחלה,

 שילמו המחירים. ירדו אחר־כך יהודיה. עם
 המשכנו הזה במחיר לירות. 30 רק ובסוף 50

לעבוד.
 זה ובשביל נשואים, לי הבטיח ״סרוסי
 את שיכנע אחר־כך לעבוד. בכלל התחלתי
 האהבה. בשביל דבר, אותו לעשות יהודית

כולם.״ עם בסוף׳ אחד. חבר עם רק אחר־כך
ש הנערות, שתי ישיבה:״ ״תלמיד

 רועי־הזונות של הקלאסית בצורה כך, פותו
 — הגונות נערות פעם היו העולם, בכל

תמימות. די כנראה ונשארו
 מ־ עיסוקן את הסתירו לא כך משום

 אחרות. לחברות סיפרו והחברות חברותיהן.
ו לאביה, סיפרה יהודית של שאחותה עד

המשטרה. את הזעיק הוא
 השופט, בפני סרוסי ראובן כשהובא

 ישיבה,״ תלמיד ״אני העניין. כל את הכחיש
 עדותן נוכח אבל כהן. השופט באוזני טען
 שהשופט רבים סיכויים היו לא הנערות, של

בלבד. בתורה מעיסוק חי הסרסור כי יאמין

ראובן סרסור
ל״י 30ב־ גם
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