
הקוזאקים
 ועתה בדירתו, בירושלים שערי־צדק לים

מעשיהם. על למשפט הובאו
 ימ״שז״ היטלר מעשה העושה הוא ״מי

 צבא על־ידי שהופצו הכרוזים אחד שאל
בירו השלום לבית־משפט בכניסת השחרור

עצמו את המכנה המחוצף ״החצוף שלים.
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העיתונות. צלתי את מלהבות בעדם ולמנוע אותם לחסום מנסים מקומיים שומרים אשר

| | | ! | ן ■ את ליוו נטורי־קרתא רבני !
| | |1 | | של בביתו הפוגרום נאשמי |

 להם סייעו לבית־המשפט מאיר הפרופסור
השוטרים. לעבר בקריאות־גנאי בהתלהבות

יכו כזו לבריה האם מאיר! דייוויד ד״ר
 שו־ לידו? בית־החולים הנהלת למסור לים
 לחברך!״ תאמר אל שבך מום שמים! מו

 אחר, כרוז זעק הצילו!״ הצילו! ״הצילו!
 הוועד־להצלת־שערי־צדק, של בשמו חתום

 ובחוץ־לארץ!״ בארץ החרדים ציבור ״יתקומם
 שניסו ,הנאשמים של המלווים שיירת גם

 לשמים: זעקו השוטרים, שרשרת את לפרוץ
 היתר, רוצחים!״ ישראל! עוכרי ״נאצים!
 של רבה מידה ירושלים לשוטרי דרושה

 ו־ העלבונות על להגיב לא כדי אורך־רוח
לעברם. שהוטחו קריאות־הבוז

★ ★ ★
״״פריצם פכיודהמשפט !

■ ~ ן ן ן ן  מס הפוגרום, מנאשמי אחד ן
 מוב! בכובעו, פניו את תיר 1111 [ .

 בית־ אולם על ששמרו השוטרים אחד :ל־ידי
הסוערת. הקרב מזירת הרחק משפט,

ך  לחדור הצליח המשפטים אולם תו
 הם הלוהטים. מאברכי־המשי קטן חלק

קול שיחות ניהלו אפשרי, מקום כל תפשו
 כשנכנסה עסיסית. באידיש ורעשניות ניות

 השערורייה. פרצה — עיתונאית לאולם
ב השורות פרצי פריצס!״ פריצס! ״פריצס!
ל אף ניסו לא באולם השוטרים צעקות.
הת אחרי החליטו, הם המצב. על השתלט
 קל שיותר התובע, עם קדחתנית ייעצות
 מאשר האולם מן העיתונאית את להרחיק

הזועמים. האברכים את
ה ישבו האולם של הראשונות בשורות

 ספסל אף הפרשה. של הראשיים גיבורים
 להכילם. מסוגל היה לא במדינה נאשמים

אלו של קוזאקים 77 — איש 77 אלה היו
חסו בריאים, צעירים — ככולם רובם הים.
לחימה. רוח וחדורי נים

 .1967 יוני של בקרבות השתתפו לא הם
דר־ לא ,20ה־ בן קרויזר, שמואל של רגלו

ואה ש;
כ! מאיר, מזר

הת שלא נוסף, נאשם
 פרו־ לדירת לפרוץ בייש

המצלמה. מעין מתבייש
 הפרופסור של בביתו ההתפרעות מנאשמי אחד את גוררים שוטריםהחבוסה

ידו. את בכוח מסובבים כשהם בירושלים, בית־המשפט מחצר מאיר,
מביהמ״ש. היוצאים מאה־שערים בנאשמי שצפה בקהל באגרופיו להלום קודם ניסה זה נאשם

 )19( בוכינגער יצחק סיני. חולות על כה
 ברמת־הגולן. הסורים עמדות על הסתער לא

מול לחם לא ,20,־ד בן הרשקוביץ, אפרים


