
הבית עקרת
ה המלא׳ צ׳מצום בגלל ל ט ו ה ב ח נ ה ת ה ד ח ו י מ  ה

. העוף ד ח ו י מ א ןתנדעוף, ה חיפהן. ׳גוף עוף, טנ

ם לצרכן לקיג ליי ו0.50 מחירו השבוע אי מיום מקו לק״ג. ליי 9 50 ב

ד ר ש ת מ ו א ל ק ח ה

ה למכירה ר י ד
 לוקסוס — גבעתיים במרכז

 שעות 24 חמים מים • גדולים חדרים 4
ממ״ר 120 שטח • מעלית # גדול מטבח אוכל, פינת

201224 טל. 16.00מ־ לפנות

למכירה
אפ. ניקון
פ.ט.נ. פוטומיק

 מ״מ 35 עדשה עם
444747 טל.

ה 0 ב ה ר א שחו בן ב ל
)31 מעמוד (המשך

 יכולתי לא בכלא. לישיבתי השישי ביום
 ״אמאל׳ה, לה: להגיד רציתי איחה. לדבר

 הגה להוציא יכולתי. לא אבל תדאגי,״ אל
מהפה.

 ברוח ״חינוך
האהבה״

איי הן נורא. אלי התייחסו שוטרות י*
 ושיפ־ לצינוק, אותי שיכניסו עלי מו 1 ן

 אני מכות־רצח. לי וירביצו אותי שיטו
 בבית־ שאני להאמין יכולתי לא הזמן כל

ישראלי. סוהר
 למצב הגיעה שלי כששביתת־הרעב

 ממני, ביקש הוא רופא. לי הביאו קריטי,
אלי. טוב היה הוא שאוכל. התחנן ממש
 דאגתי המעצר בבית שהייתי זמן כל
 יישבר. לא שרק טוב, לו יהיה שרק לרוי,
 רוב דם וזב בידו מאוד עמוק נחתך הוא

 לקחו לרופא, לקרוא במקום אבל הזמן.
 אותי לשכנע ניסו בצפונית. לחקירות אותו

 זה על מה? על האמת. במכונת ■שאבדק
 מיני כל שאלו אותו כושי? אוהבת שאני

 בי, תומך הוא אם אינטימיות: שאלות
 כסף, לי נותן שהוא ודאי כסף. לי נותן
 לדאוג צריך הוא לא? שלו, האשד, אני
 שישה ביחד, שאנחנו מאז מחסורי. לכל

 לכל רגע. אף בלעדיו הייתי לא חודשים,
 לא אנחנו איתו. אני הולך, שהוא מקום

רו אנחנו השני, בלי אחד לחיות יכולים
 את אחד אוהבים השני, את אחד צים

 וכשצריך — השני את אחד מבינים השני,
לשני. אחד סולחים לסלוח,

 ולא בבית־הסוהר ישבתי ימים תישעה
 ואותו אתיאיסטים, אנחנו לחשוב. הפסקתי

 שלא בפירוש לי אמר אבי הורי. דבר
העי לבן, או שחור הוא רוי אם לו חשוב

 הילד מהכלל. יוצאת היא שאישיותו קר
 מקווה ואני יהודי, וגם שחור יהיה שלי

 האהבה, ברוח אותו לחנך הכוח לי שיהיה
העיקרית. אמונתנו שהיא

 לי איכפת ״לא
שחור״ שהוא

מת שאני היא, כעת ׳טדי הרגשה 1ך
מת היהודי, לעם להשתייך ביישת ) ן

 שישראל מה זה ישראלית. להיות ביישת
כו אוהבת שאני בגלל למה? לי, עשתה

מעי ברחוב, אחרינו מביטים אנשים שי.
 למה. מבינה לא אני פוגעות, הערות רים
 שחור, טלאי עם יילד שרוי רוצים הם

הנאצית? באירופה היהודים כמו
 15 עוד ביקשה שלנו במישפט התובעת

 על כבר שהוטלו 15ל- נוסף מעצר, יום
 תישעה כתום שיחררו (אותי ורוי פרנק

 קבועה. כתובת לנו שאין בטענה ימים),
 זה כתובת. באותה שנתיים כבר גר רוי

קבועה? כתובת שאין נקרא
מ מיכתב שקיבלה טוענת המישטרה

 לא מעולם סמים. מעשני שאנחנו השכנים
 הוא רוי השכנים. עם עניינים לנו היו

 מאוחרות. בשעות הביתה בא הוא זמר.
 אך בדירה, רעש קצת היה מדי-פעם אולי
 אורח־חייו כי לשכנים הסביר תמיד הוא

הלשין. מי מושג לי אין משלהם. שונה
 פעם בכל המעצר, שמאז יודעת אני

 הם במדרגות, יורדים או עולים שאנחנו
 קופים. היינו כאילו מהדלת בנו מציצים

 הוא אם לי איכפת שלא מבינים לא הם
אדום. גם לחיות יכול הוא מצידי שחור.
 בבית- קמתי להרוס. להם אתן לא אני

 ואחר- כושים, שני על והגנתי המישפט
 התלוי במישפם ימים. שיבעה קיבלתי כך

 הטוב, שמי על ואגן אקום נגדנו ועומד
 שום אהבתנו. ועל — רוי ועל פרנק על

 אותנו. להבים יצליח לא בעולם כוח
תנצח. תמיד האהבה
 סנ״ץ תל-אביב, מחוז מישטרת דובר

 לאה של טענותיה על הגיב שרף, משה
כלהלן: כהן

 כי השכנים, של הרבות התלונות ״לאור
 פיג* ברחוב השלושה, של בדירתם נעשים

ייע לא אשר מעשים בתל־אביב 47 סקר
 בהתאם פעלנו צעירים, ילדים לעיני שו׳

!־לתלונות. למידע
 של בפקודת־היפוש מצויירת ״חולייה

 ואנשי־המיש־ הדירה, בדלת דפקה שופט
 התעודות. בעזרת עצמם את הציגו טרה
 ,מיש- המילה את להגיד הספיקו לא הם

 התקיפו בדירה שהיו הגברים ושני טרה׳,
חפצים. ולהשליך להשתולל החלו אותם,

באח מואשמים והאשה הגברים ״שני
שוט ובתקיפת בהם בשימוש סמים, זקת
תפקידם. מילוי בעת רים

ל ממושך במעצר הוחזקו ״החשודים
החקירה.״ צורך

1964 הזה העולם




