
ה נ י ד מ ב
 הסניגור האשים השאר ביו לכשרותה״.

זרי לנאשם הזריקו כי החוקרים את
 בבית והחזיקוהו החקירה בזמן קות

 רצופים ימים שני ״במשך חולי־רוח.
 חולים בבית משטרה קציני חקרוהו
 נגד זריקות שמונה לו ועשו ״גהה״,

הוד ממנו ולהוציא לטמטמו כדי רצונו
 להוכיח כדי הסניגור. קיטרג — עות״
 ד״ר את בשעתו הסניגור הזמין זאת

 החולים בית אל רופא, וויינשל, יעקב
 טוען כן כמו הנאשם. את בדק והוא

 ראשונה, עדות באותה כי הסניגור,
 שלא נמחקו המותקפת, הצעירה שמסרה
אמ ידוע (שתכנם פסוקים ששה כהלכה

 משום יש בהם ואשר המשפט) לבית נם
הצ בין מאיר בגן שאירע למה הסבר
 לבסוף הטרגדיה. לפני והמנוח עירה
 ביולוגיות בדיקות לערוך הסניגור ביקש

 על שנערכו הבדיקות כנגד חדשות
 שאיננו להוכיח כדי נוסבוים, ד״ר ידי

 על שנמצאו הסימנים ושלפיכך עקר
 לשם ידו. על נגרמו לא הנתקפת בגדי

אחרים. למומחים הסניגור פנה כך
 שיע־ זו נוספת בדיקה תוכיח אם

 הדבר עלול עקר, אינו קובוביץ
 כל את — הסניגור לדעת — לשנות

המשפט. פני
הפר כה עד עמדו ימים על ימים
 כלל בדרך המלא המשפט, בבית קליטים

 יעקובוביץ יושב כשבתא מקום, אפס עד
 המאזניים. כף על נמצא שגורלו הנאשם,

 ביצע אשר האיש, הוא האם רצח, האם
 דניאל את הרג מאיר״, ב״גן הפשע את

 ? באחותו מכוער פשע והוסיף פקטורי
הדין. פסק ידי על תינתן לכך התשובה

 פונה ■עקובוב־ץ אשת
למצפון

 שאני לי הקדוש בכל נשבעת ״אני
 חף הוא שבעלי שלמה באמונה מאמינה

 יעקו־ אסתר לסופרנו אמרה פשע״, מכל
 כשביקרנו הנאשם, של אשתו בוביץ,
 הנמצא בצריף־עץ הזעיר בחדרה אותה
ה במשכנות האחוריות החצרות באחת

בתל־אביב. שבזי רחוב של עוני
 עם יחד הנאשם גר בו זה, בחדר

 אלא אין ,5ה־ בת הקטנה ותמר אשתו
נר אסתר רעוע. ושולחן ארון מיטה,

 האיומה הדאגה וסימני 40 כבת אית
 פניה. על מצטיירים חייה על הפרושה

 ובשפה בלהט דבריה את אומרת היא
 לעצור בהשתדלה השכלה, על המעידה

 לפעם מפעם המרטיבות הדמעות את
 וב־ צמוקה חולנית, תמר, עיניה. את

הגדולות. בעיניה אחרינו עוקבת ר,ולה,
 אותי רומסים משנה למעלה ״זה

 לי שנעשה הנורא העוול אחרי ברגליים.
 ניתן לא בבני־אדם. האמונה את איבדתי

 יכולה בעלי. עם ביחידות לדבר לי
 בו מאמינה שאני לו למסור רק אני

ונפשי.״ לבי בכל
שאינו לב בעל הוא ״יעקובוביץ

מה? שו□ עד ־ באבא עדי
מבג הליגליים״ ״העולים ראשוני

ה הממשלה ללוד. השבוע הגיעו דאד
 הרעיון עם כנראה, השלימה, עיראקית

 על עומדת ורק הציונים, עם מגע של
האמרי האוירונים של סמלי ״חיטוי״

 חניה — הציונית המגפה מפני קאיים
הנייטראלית. בקפריסין טכנית

 עיראק לממשלת יכניס זה מבצע
 מליון ממאה ביותר הנאמדים סכומים

שכש נראה נטוש. יהודי ברכוש דינר
 השודדים וארבעים באבא עלי של רונם

מבבל. נעלם לא המפורסמים
ידידות■ צדור־כדודים

 חיל־האויר הפיל וחצי שנה לפני
 בדרום בריטיים מטוסים ארבעה שלנו
 מלחמה שתפרוץ נדמה היה לרגע הנגב.
 זרמו מאז וישראל. בריטניה בין גלויה

 ולפני — ובתמזה בירקון רבים מים
 לרדת בריטי מטוס הוכרח שוב שבוע
 נעשה שהפעם אלא תל־אביב. בחוף
 לראש מעל קטן צרור — בנימוס הדבר

 קפה כוס על ידידותית חקירה הטייס,
 המריא כשהמטוס יד וניפנוף (צנע)

לדרכו.
 ב״אינ־ לראות יוכל בכך הרוצה כל

 להשתעבדות עדות זה עדין צידנט״
 או (ה״אימפריאליסטי״ למערב ישראל

 מאחריו מתחבאת אולם ה״נאצו־בריטי״).
בשנה :יותר הרבה חשובה עובדה

 הפשוט״ ״האדם יחס השתנה האחרונה
 העיוורת ;השנא בריטניה. כלפי שלנו

ברי כדורגל קבוצת נעלמה. לבריטים
(״העו כ,ערת בהתלהבות נתקבלה טית
הממ שמשרדי נתברר ).656 הזה״ לם

 אותם דוקא הם ביותר המסודרים שלה
 ואפילו הבריטית. בשיגרה שהמשיכו

 ההם מהימים הבריטיים מעשי־הזוועה
 פחות כיום נראים ו״אלפנט״) (״היפו״
איומים.

 הזולת. של בסבל לראות לו מאפשר
 לה. עזר שלא זו בסביבה משפחה אין

ומ בחורות, שלוש גרות ממול בחדר
עיניו. את אליהן נשא לא עולם

 ומר־ עובדת אני חיים. קבורה ״אני
 שם במקום לחודש לירות עשרים ויחד,

 הדבר יוודע אם אני, מי יודעים אין
 לא בעלי נאסר מאז ברעב. לגווע אוכל

 פוחדת משפחתי אפילו לבקרני. איש בא
חדרי. מפתן על לדרוך

 הת־ בי, התעללו הפרשה ״בבירור
 אותי ושמו פושעת כאל אלי יחסו

 כאשד״ ערכי את תובעת אני לבזיון.
 היא באשר אשד, לכל המגיע היחס את

מעמד. וכל גזע מכל אשה׳

 הרוסי־ ד,אינצידנט אחרי פנים׳ כל על
 שהפילו שעה חודש, לפני אמריקאי

 החוף ליד אמריקאי מטוס־צי הסוביטים
יש בין הקטן האינצידנט נראה הבלטי,

ממש... הגב על כטפיחה ובריטניה ראל

סול... עולים
 העולים הרגישו עבות לא בבוקר

של המחנה גדרות סביב מוזרה תכונה
 — בית־עולים מה משום הנקרא — הם

ותי תושבים אלה היו אלו העין. ראש
 זו תכונה היתד, ודאי הארץ, של קים

 הידועים. ימי־המצור את להם מזכירה
 אין כי יודעים התימנים העולים אבל
 יהודים ואם להם. להרע חושב איש

 חשוב. דבר בגלל ודאי קום, השכימו
לישראל״. שכל ש״יש כיון

 וב־ באוטו הציביליזציה, תופעות בכל
 את רואים הם ובשוטר בבנין אוירון,
 נוספה ומעתה לישראל״. שיש ״השכל

מאורגנת״. ״עבודה : חדשה הוכחה להם
 מאות המחנה את הקיפו בוקר באותו

 לעולים נתנו ולא מפתח־תקוה פועלים
 מדוע בפרדסי־הסביבה. לעבודה לצאת

 מלשכת־ זה ״ישראל״ רע כך כל הוא
? העבודה

 עמדו קודר,מצור של השני הצד מן
 של משא ומכוניות ״דן״ של אוטובוסים

 הרשו לא ולהם נותני־עבודה פרדסנים
״הפועלים״. את להעמיס

נגמר ״היום :צעקה אחת נערה
התש את לקבל צריכה אני השבוע...

השבועי.״ לום
שאלו — ?״ התשלום הוא ״כמה

הצרים. אותה
— הנערה. ענתה — רילות״ 2״

 חירויות־היסוד שלוש שוברו וכאן
 בחוקת־ הדעות דכל אליבא שתוכנסנה

: המדינה של בחוקי־היסוד או היסוד

 בעלי. למען ללחום האמצעים לי ״אין
 במלחמה, שנהרסה יפה׳ דירה לי היתד.
 אלה. משפילים בתנאים אני גרה ועתה
 לעורו־ לגמול אוכל איך יודעת איני
 עבורני. עשה אשר כל על בנימיני הדין
 את להציל כדי מחייו שנה הקריב הוא

 הייני בלעדיו תשלום. לקבל מבלי בעלי,
אבודים.

 מעונין מישהו מפשע. חף ״בעלי
 בה, אשם הוא שאין אשמה עליו לגולל
 יכול לי קרה כאשר ולהשמידו. לחסלו
 עוד כל אחרת. אשד, לכל מחר לקרות

 להרוס המאפשר המשטר ישתנה לא
 לרדת יכולה יסוד, בלי משפחה חיי

אחרת.״ משפחה כל על כזאת שואה

 מיוצגת — לכול העבודה חרות —
העולים. ע״י

 מיוצגת — לכול ההעסקה חרות —
המכוניות. בעלי ע״י

 ע״י מיוצגת — הארגון חרות —
הצרים.

 באו בערב ביום. בו הוסר המצור
 על ושאלו העבודה ללשכת המעבידים

 היו ההפרשים המאורגנת. העבודה שכר
לפע מקבל הלשכה פועל מאוד. גדולים

 המחנה. מן עולה מאשר עשרה פי מים
 מהלשכה. פועלים הזמינה ברירה, באין

 לפר־ מבוטלים מאות כמה יצאו למחרת
 הוזמנו לא שוב ומחרתיים דסי־הסביבה.

האוטובו הופיעו ושוב הלשכה, פועלי
 מחנה שערי ליד המשא ומכוניות סים

ראש־העין.
ה המצור, משמרות הופיעו ושוב
הרביעי. היום זה נמשכות

 לא אולם הופיעה. המשטרה גם כן,
התערבה.

 טרם אולם דנה. הממשלה גם כן,
החליטה.

 יש העבודה שרת של ובאמתחתה
 לפי מאורגנת. עבודה על חוק הצעת
 יהיה מחוייב מעביד כל זו, חוק הצעת

 לש־ באמצעות ורק אך פועלים להזמין
 יהיה מחוייב פועל וכל כת־העבודה,

בלשכה. להרשם
המשטרה נמשך, המצור :ובינתים

 הפרעת־סדר כאן היתד, לא כי רושמת
: נאנחים והפרדסנים

אותם... וגרשו ערבים, פעם ״היו
 לצאת להם ומפריעים תימנים יש כעת

הפרט זכויות על יהא מה :לעבודה
?״ במדינת־ישראל

ביוקר ...ורופאי□
 השבתת את שגינו אותם כי מעניין,
 שביתת את מחייבים הזולים״ ה״תימנים

הימין.) (כלומר רופאי־ר,מדינה.
 על המצור את הצדיקו אשר ואלה

 גדולה בחריפות התנגדו ראש־העין מחנה
הש (כלומר הרופאים. לשביתת ביותר
מאל.)

? השכר הגדלת בעד הוא הימין כלום
 המצור את שגינו הסיבה זו הרי לא.
 את מונע המצור כי — ראש־העין, על

שכר־ד,עבודה. הורדת
ה להעלאת מתנגד השמאל כלום

 ההסתדרות מכריזה הרי לא. — ? שכר
למכביר. שביתות

 של וגם בראש־העין גם המאבק
 התימנים ״ארגון״. על היה הרופאים

 מאורגנים, הרופאים מאורגנים. אינם
להסתדרות. מחוץ אולם

 העצמאית בשביתה ראתה ההסתדרות
ב פגיעה הרפואית״ ״ההסתדרות של

 עצמאות בגלל ואחדותו. המקצועי איגוד
בשביתה. הימין תמך זאת

: השאלה עמדה ההסתדרות לפני
 ההסתדרות חברי (ורבים חבריה האם

 לדעתה) בניגוד השובתים הרופאים בקרב
מש על ההסתדרות משמעת את יעדיפו

 ומכיוון 1 לה מחוץ שהוא ארגון מעת
ש א ר ב  חברי־הסתד־ עמדו השביתה ש

 על אסרה שההסתדרות לאחר גם רות,
 כל יועמדו בשביתה, להשתתף חבריה

 לדין ההסתדרות חברי רופאי־ר,מדינה
ההסתדרות.

 רבות הפרות אירעו האחרון בזמן
 מצד בעיקר ההסתדרות. משמעת של

 מפלגות השפעת תחת העומדים פועלים
ההסתד הנהלת ההסתדרותיות. השמאל

 האחרונה השנה קשה. בהם נלחמה רות
 איומים היו כאלה. מקרים גדושה היתד,
ההס לדין העמדה כדי עד אולם רבים.

הדבר. הגיע לא תדרות
 הפועל הועד העז שלא מד, והנה,

 הוא פועלים, נגד לעשות ההסתדרות של
רופאים. נגד עושה

 הפרת לסבול תוסיף לא ״ההסתדרות
לוביאניקר, פינחס הכריז — משמעתה״ כמשפט ״מבקריה״ הרצליה תלמידי פניה מסתירה יעקוכוביץ אסתר

קולנוע כבהצנת מבקר ...והקהל איומה..״ שואה עלי ״גוללו
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