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בבית מזסיאזז
 מתגוררת עדיין 1987ב־

 סגח מישסחת
מיס וגוטך! עלוב בפחון
 הצהיר קריית־מלאכי ראש־מועצת

לה שבכוונתו בחגיגיות, חודש לפני
 ימי על תיעוד שבו מוסיאון, קים

 שעברו רחוקים ימים במקום, המעברה
לבלי־שוב.

ששמ סבה, )60(ומרסדס )67(חיים
 אם ידעו לא החינוכית, התוכנית על עו

 הם שנה 30 מזה כי לבכות, או לצחוק
 גם להם יש המקומית. במעברה חיים

 על כסף לבזבז במקום הצעת־חיסכון:
 את להביא אפשר מוסיאון, הקמת

 הביתה אליהם התלמידים ואת התיירים
 אמיתי. יותר גם וזה זול, יותר זה —

אלמקיאם: איציק מדווח
ממאת־ ומרסדס חיים עלו 1957ב־

 ואחותו בנותיהם שתי הגיעו איתם קו,
 בן תינוקו אבד בדרך בתה. עם חיים של

 היום ועד חיים, של החודשים שלושת
בגורלו. עלה מה יודעים אין

 מישפחת בני דרשו לארץ בהגיעם
 בני־מישפחתו בקירבת להתגורר סבה

 שכף הבטיחו הסוכנות אנשי בחיפה.
בינ רק שבינתיים, להם ואמרו יהיה,
קסטינה. במעברת ישוכנו תיים,

 400 עוד כמו קיבלו, הם במעברה
פחון. אחרות, מישפחות

 בן פחון, באותו גרים הם היום עד
 זגוגיות בלי דלת, בלי האחד, החדר

בחלונות.
 התיק־ כפולה. מיטה יש הפחון במרכז

 האחרונים. בגשמים נפלה הפנימית רה
 ערי־ מיתקן־הגאז, נמצא המיטה בצד
 הריצפה, על מתגוללים סמרטוטים מות

 אשפה של ענקית ערימה לבית מסביב
ועשב־בר.
 מיסים, לעיריה משלמים ״אנחנו

 הם אבל בקריית־מלאכי, אזרח כל כמו
לנקות.״ באים לא

 בגזיות להשתמש נאלצים הזוג בני
 בדלי, עושים הם צרכיהם את ובפנסים,

 שמסביב. בעישביה מרוקנים שאותו
 ומיק־ חמים מים ידעו לא ומרסדס חיים
 שאין מפני זמן, הרבה כבר טובה לחת
חפ כשהם חמים. ומים מיקלחת להם
 לעיני מתקלחים הם להתקלח, צים

שאו בחצר, גיגית בתוך ושבים עוברים
 הנמצא היחיד, מהברז ממלאים הם תה

לביתם. מחוץ
מתקל והאוכל להם, אין מקרר גם

 חיים של אחותו בקיץ, במהירות. קל
 האוכל את לשמר כדי קרח, לו מביאה
שעות. לכמה

 קבועה, שלולית יש לבית מחוץ
 העשבים בין רעים. ריחות המפיצה
 עכברים להם שורצים הבית שסביב

 נחש הכיש הקיץ מימי באחד ונחשים.
 מיטתה על שעלו ועכברים מרסדס, את

אותה. נשכו
 וחיים מרסדס של החדשים השכנים

לפע מנסים בקוטג', המתגוררים סבח,
המתגו לוי, ואסתר שמואל לעזור. מים

להע אפשרות בדקו אף בסמוך, ררים
המת הזוג לבית מביתם קו־חשמל ביר

התאפשר. לא הדבר אך בפחון. גורר
המקו שבמועצה הבניה ממחלקת

 כי בתגובה, נמסר קריית־מלאכי מית
 חברת עם להסכם הגיעה המועצה
 שכונת מפוני יקבלו שלפיו אליאב,
 — דולר אלף 40 והצריפים הפחונים

 אלפים ועשרת כמענק . אלף 30
 ״בסכום ביותר. נוחים בתנאים כהלוואה

 איזה לקנות סבח מישפחת תוכל הזה
 דירה להם הצענו בו. שיחפצו בית

 דירת־קרקע. רצו הם אך בבית־קומות,
 עולות בקריה היחידות דירות־הקרקע

והם מתפנקים הם עכשיו דולר. אלף 43

 8 וביני שנה, בעוד מוכנות יהיו הדירות
 1 דירה לשכור למישפחה הצענו תיים

 1 מסכי־ לא הם אך שלנו. מלא במימון
ן מסר־ הם ורק התפנו, פחונים 400 מים.
להתפנות.״ בים

 ן בעיי״ מדוייק. לא בכלל מדוייק, לא
 1 שלוש עוד לפחות יש הדרומית רה

 1 דומים. בתנאים המתגוררות מישפחות,
״מתפנקות"? הן גם האם

 הסניגוויה ביד■
 במישנט
 דמיאניוק
 שר תמונות
הנאשם

 שונות בתקומת
 זה האם בחייו:
האיש? אותו
 את לזהות בעיות שום ין

אנשים, אומרים דמיאניוק,״
 מיוחד פרצוף לו יש גדול, כל־כך ״הוא
 אחרי שאפילו גמלונית, הליכה לו ויש
לזהותו,״ קשה לא שנה 40

 הכירו כי טענו במישפט העדים גם
קושי. ללא שנה 40 אחרי האיש את

 או׳קונור מרק שהסניגורים, מאחר
1942לבית־המישפט הבהירו שפטל, ויורם
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 עניין דווקא יהיה המישפט עיקר כי
 במיוחד מעניין הנאשם, של זהותו

 שנאספו, הרבות התמונות את לראות
 שונות בשנים דמיאניוק נראה שבהן

שונות. ובתילבושות
 מיסמך־ של זו הראשונה, בתמונה

 ״איוואן של תעודת־חוגר — טרבניקי
וש־ הנאשם על״ידי שהוצאה האיום״,

 גבר נראה — מברית־המועצות הובאה
 ושיער מוצקות פנים בעל מאוד, צעיר

כופ שהסניגורים אלא דליל. בלונדי
 תמונת כי וטוענים זה, במיסמך רים

 האדם של תמונתו איננה הצעיר הגבר
במישפט. כיום הנאשם
 מ־ החל מתאריכים התמונות, יתר

האוקראיני- של הן היום, ועד 1947

 הן זה. במישפט הנאשם האמריקאי,
 אדם להיות יכול שונה כמה מוכיחות

חייו. של שונות בתקופות
 לעשות יכולים הזה העולם קוראי

 על־פי מיסדר־הזיהוי את בעצמם
 אם ולהחליט המצורפות, התמונות

 כל־ באמת דמיאניוק איוואן של זיהויו
י6■ לאו. אם ובטוח, קל כך
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