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ארר״״ב
 בית, אין אס

במבונית גרים
 מתגוררים האחרונים, החודשים בשמונת

ב 55ה־ בת ואשתו )59( קונרסקי צ׳סטר
 ברונקם, ברובע הנהר ליד החונה מכונית

 השינה, כבר קשה קצת בגילם, ניו־יורק.
 אולם — מכונית מושבי על לילה, כל

 להיזקק ולא לסבול, העדיפו הקונרסקים
לסעד.

ה ט  1969 באוגוסט זה היה בדודג׳. מי
 הדירה. שכר את העלה שלהם כשבעל־הבית

ה את לשלם כסף די היה לא לקונרסקים
חבר. של בסירה לגור עברו והם תוספת,
 שני עברו הסירה, את הלה מכר כאשר

 מודל זודג׳ במכוניתם, להתגורר הקשישים
 למחסן זמנית עברו האחרון בקיץ .1966
 אולם אחר, חבר לרשותם שהעמיד ריק

לדודג׳. חזרו המחסן, הושכר בסתיו כאשר
כ לסעד, שניהם זכאים שהיו למרות
 צ׳סטר — בריאות מסיבות עבודה מחוסרי

מסו אינה ואשתו חמור מראומטיזם סובל
ה סירבו — שנים מספר מזה להלך גלת

מזו בושה. מחמת זכותם, את לנצל שניים
 במכונית, התגוררו מאז כמעט, היחיד נם

בנהר. שדגו וסרטנים דגים היה
ה. ע ת פ ה זוג של היחידה הכנסתם ה

נחו חוטי ממכירת היתד, הגאים קשישים
 מכוניות ממנועי מפרק היה שצ׳סטר שת,

 למכוניות לבית־הקברות שהושלכו ישנות
חנו. שבקירבתו

 הרעב, סף על לאחרונה עמדו, כאשר רק
 ידידים, להפצרות נעתרו הקונרסקים, נכנעו

עזרה. בבקשת הסעד ללישכת פנו
בק הגדולה: ההפתעה להם חיכתה שם
מגו כתובת להם אין הסיבה: נידחתה. שתם
קבועה. רים

 העדיף החוטף
הדיילת את

 חוטף הוא 14,־ד בן מתיוס מורגן ג׳ון
ל 31ב־ בעולם: ביותר הצעיר המטוסים

 ניו־ בקו למטוס כרטיס היער קנה מרץ
לה ותבע אקדח, שלף אורליאנם־צ׳יקאגו,

 הצליחה רבים, מאמצים לאחר לקובה. טיסו
ה על לוותר אותו לשכנע הדיילות אחת

משפטו. הסתיים השבוע, רעיון.
 לאחר התאפשר משפטו עצמי. עונש

 למשפט לעמוד שלו מרצונו הסכים שהנער
 אשם. מיד נמצא באשמה, הודה הוא כקטין.

 השופט התלבט דינו, את לגזור בבואו אולם
 זול עצמו הנאשם את לבסוף הזמין קשות,

 המקסימלי ״העונש לו: אמר העדים, דוכן
 ואלף מאסר שנה הוא שלך העבירה על

 לך, אין ״כסף לנאשם. הסביר קנס,״ דולר
 לוא אותך. לשלוח רוצה אינני ולמאסר

התו של בפיקוחו אותך שם הייתי יכול,
 שגם אלא .21 לגיל הגיעו עד הכללי בע

 אתה היית מה לעשות. יכול אינני זאת
לך?, שאעעה מציע עצמך

 את מיד הציע היסס, לא הצעיר החוטף
מש של בביתם הקיץ את לבלות עונשו:

ג׳ורדן. פחת
 מאשר אחרת לא היתד, ג׳ורדן הגברת

נישקו. את להניח אותו ששיכנעה הדיילת
הרעיון. את קנה השופט
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תאונה
תאונה מרפאה

 ג׳נ־ כאשר שנים, שמונה לפני זה היה
 התנגשה אינדיאנה, תושבת סטאפורד, בייב

 היתר, התאונה שנייה. במכונית במכוניתה
 קשה. היתד, ספגה שג׳נייב החבטה אך קלה,

 מכאבי־ראש סובלת החלה ממנה, כתוצאה
 במשך מטושטשת. וראייה פוסקים בלתי

 רופאים על דולאר אלפי הוציאה השנים,
חדלו. לא יסוריה לשוא. — ורפואות

ב ג׳נבייב הסתבכה שבועיים לפני נס.
 שהתאוששה ברגע נוספת. דרכים תאונת

ורא כואב, אינו שראשה גילחה מההלם,
בהירה. להיות שבה ייתה

 -חזרה קפץ שלי הראש כאילו ״הרגשתי
 זד, ״היה סיפרה. התאונה,״ ברגע למקום
 מה בדיוק היתר, הזאת התאונה נס. ממש

 ממליצת הייתי לא אולם צריכה. שהייתי
כללית.״ טיפול לשיטת זה את להפוך
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