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 קטן באולם בת״א, השלום משפט בבית
 זו מול זו השבוע עמדו אנשים, ומלא
 ואשד, שמיר מינה השופטת כב׳ :נשים שתי

 אנושיים בלתי בפשעים הנאשמת צעירה
 חסני־ עם ודברים דין אחר היהודי. בעם

 השופטת החליטה קריצ׳מן) (מר גוריה
 של שמה את לפרסם העתונות על לאסור

בתו התנגד התובע, לייבסון, מר הנאשמת.
לכך. קף

 סלומון, מקסים הזה״, ״העולם צלם
 ההחלטה, מתן כדי תוך מצלמתו על שלחץ
 בכל נערכו (כאשר המשטרה. ע״י נעצר

ומ מלחמה פושעי נגד משפטים העולם
הדל נפתחו — הנאצים עם פעולה שתפי
וצלמי־קולנוע). עתונאים הוזמנו תות׳

נ 2000 על מפקדת לשעבר הנאשמת,
 אוש־ של ב׳ במחנה ,7 מם׳ בבלוק שים

 ישראל משטרת ידי על נעצרה ונצ׳ים,
 נשים, שמספר לאחר מספר, שבועות לפני

 ברחוב הכירוה אושוינצ׳ים, ממחנה שניצלו
הת לדבריהן, אשר, עצמה אשד, כאותה

 השחורים בימים סדיסטית בצורה עמן נהגה
ההשמדה. של ביותר
נהנ החקירה, בזמן שנגבו העדויות לפי

הת הגרמנים, אצל מזכויות הנאשמת תה
 מזין וגם יפה התלבשה נוחה, בדירה גוררה

 חיו נשים שאלפי בשעה בה לה׳ חסר לא
 ערומות, כל, בחוסר האחרונים ימיהן את

 של הללו הקרבנות ואת ורעבות. חולות
 לדברי ״חינכה״, הגדול האכזרי השגעון
 כללית לרוח בהתאם הנאשמת, העדים,

 ההשמדה. במחנה המשטר של והמשמעת
הוצ אחת, אשד, סיפרה אחד, לילה

 והו־ למחצה ערומה הנאשמת ידי על אה
 שעתיים במשך הברכיים על בעמידה ענשה

מס אחרת עדות למעלה. מורמות כשידיה
 לנאשמת, המיוחסים אכזריות מעשי על פרת
ה עלות לפני נשים מאות הוצאת כגון

 במשך ״דום״ העמדתם גשם, בליל שחר,
באלה. וכיוצא שעות,

הרא היהודיה האשה היא הנאשמת

 פשעים על בישראל לדין המובאת שונה
 היהודי העם נגד אנושיים ובלתי *(בזריים

 השופט בפני הובאה היא הנאצים. בימי
 בערבות, לשחררה ביקש שסניגורה מאחר

מש יתברר הנראה כפי נדחתה. הבקשה אך
 המשפט שיסתיים לאחר מיד זה פט

 עתה הנערך במדינה, זד, מסוג הראשון
ב הנוצרי, הסלובקי באניק, אנדריי נגד

ירושלים.

■ 70־3 נפש הצרת ר״
 של שמה הוא — ן י ט י צ י מ ו ר ו ל כ

 במיוחד נפלאות, העושה חדשה, תרופה
ה את (מרפא המעיים. טיפוס מחלת נגד

הת ויבוא הואיל שעות). 48 תוך מחלה
 קיים במטבע׳זר, קשור הזאת החיונית רופה

ו והיות בכלורומיציטין. מחסור במדינה
 אשר שחור״, ״שוק גם נוצר מחסור, נוצר

 לקבלה זו לתרופה הזקוק האדם יכול בו
המ (במקום לירות 70 עד 40 של במחיר

וחצי.) לירות שתי :הרשמי חיר
 של הברומטר הוא רגיש מה עד מענין

 חיונית שהיא סחורה לכל השחור השוק
יו אינו בארץ הקהל שרוב בעוד ביותר.

 גאונית אמצאה של קיומה על עדיין דע
 ״כלורומיציטין״, ששמה זו ביותר חדשה
 ממנה להפיק היודעים אנשים, כבר ישנם

ו העלמתה ידי על האישית התועלת את
 אה לכוון היודעים ואלה בה. שחור סחר

 מבדילים אינם לילינבלום״ ל״ר׳ ׳סחורתם
 הידיעות לכלורומיציטין. חזיר בשר בין

 הן מכאן ואמריקה באירופה המתקבלות
שית למשל׳ מספיק, מדויקות. כלל בדרך
 כזה ״מנשר״ הארצות באחת שם אי קבל
 הזה, החיוני המצרך יגיע וכבר התרופה על

ב לנוגעים אלא ידועות שאינן בדרכים׳
 במחיר נפשות להציל — כדי למקום, דבר,

לירות. שבעים של
 השחור השוק אין הנראה כפי (אולם

 ממקי־ ורק אך אספקתו את יונק בתרופות
 הרשמי. היבוא לתחום מחוץ שהם רות
שנעשתה מהפעולה, להסיק אפשר זאת את

כאניל! אנדריי הסדובאקי
? נאשמים פני הממשלה התסתיר

המ הבריאות משרד ידי על אלה בימים
 הללו היקרות התרופות את שהקפיא חוזי,
 עתה המרקחת. ובתי המסחר בתי בכל

ל ורק אך התרופות את למכור רשאים
 הרופאיה ע״י שנרשמו שהרצפטים, אחר

ה משרד ידי על ואושרו נבדקו השונים,
בריאות).

תץוונות
אחת תאונה חולדות

(בד־ לבתיהם התאונה פצועי משהוחזרו
 שהועברו שלשה רק קשה נפצעו נס דרך

 לספר מה על ידעו לא החולים) לבית
 על או ומזלם׳ התאונה עצם על :תחילה

 לעזרתם. שבאו השוטרים, של מעשיהם
כו 150 דיזל, סי,—אט—(ג׳י ״דן״ אוטובוס

 בצורה נוסעים 44 על התהפך סוס) חות
 משטרת שלפני בסבוב ביותר. נדירה

 הכביש לפתע התמוטט בגליל, יושע׳ נבי
 התעלה. בכוון ימינה הפונים לגלגלים מתחת

 התהפך, משקלו ובכח הצדה נטה האוטובוס
להת המשיך ועוד למעלה פונים כשגלגליו

 להניח אפשר מטה. מטה כוון באותו גלגל
אל הנוסעים 44מ־ זכר נשאר היה לא כי

 שחדי חד, בסלע האוטובוס נתקל מלא
 את כך ועצר העץ, לתקרת מבעד פנימה

 של חודו על תקועה שנשארה המכונית,
הסלע.

 החלו מבולבלים, המומים, פצועים,
 לא מהמכונית. בזהירות להמלט הנוסעים

טנ שלשה הגיעו ״ולמקום רב זמן עבר
הרא הסמל כשבראשם שוטרים, עם דרים
 מבצע החל מיד ).840 (מם׳ יונסוב צבי שון

 כל את אספו השוטרים : הראשונה העזרה
המש לתחנת בטנדרים והביאום האנשים

 אוכל, להם והגישו אותם רחצו שם טרה
 להרגיעם. כדי בדיחות להם סיפרו ועוד

 צפת מטבריה, אמבולנסים הוזעקו בינתיים
 היו שעה רבעי שלשת וכעבור פינה וראש
 בחזרה בדרכם האמבולנסים שלשת כבר

 שנשארו אלה בטבריה. שוייצר חולים לבית
המש בתחנת אמהי טיפול קיבלו במקום

 החולים לבית שהובא מהם, אחד טרה.
 שר יכול כיצד מבין ״אינני :אמר בטבריה

 בדרגת זה יונסוב את להשאיר המשטרה
״....סמל

 יוסף ״דן״, של מקצועיים נהגים שני
 במקום נשארו פיונטק, ויעקב גולדשמיט׳

 לתיקונים לדאוג המשטרה, עם יחד והחלו,
 שעות, עשרים ומקץ הלילה. כל שנמשכו

 באותה הנהגים שני חזרו והמומים, עייפים
תל־אביבה. עצמה מכונית

בדרכים אירעה תאונה

הפצועים את מעביר למקום שהוזעק האמבולנס צדו על מוטל האוטובוס את ומוצאת למקום יוצאת המשטרה נבי־יושע למשטרת מובא הראשון הפצוע

התמוטט הכביש : האשמה את המוכיחה התמונה קרה מה להסביר מנסה ההמום הנהג דם וכתמי שבורות שמשות : ההפוך האוטובוס בתוך
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