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 בלתי עגינה סדורי :התלונות בין בה.

מתאימים.
ה אנית למארס 1ב־ לחיפה כשתגיע

הבכו בנסיעת אינדפנדנם״ ק, ״א. תיירים
 תיירים, 510 ותוביל יום 53 שתארך רה,

ב המדינה של אהבת־הדולאדים תעמוד
שב הזה, השט שהפלא יתכן שני. מבחן

 בקבלת יזכה דולר, 25.000.000 עלר, נינו
יותר. מלבבת פנים

 טכניקה פלא־ של א־כף היא האניה
 ספי- 8 לה יש מטר, 205 ארכר, ־נוחיות:

 נוסעים 1000 להסיע מסוגלת היא נים,
מטפ ובמשא בנוסעים משא. טון 5280ו־

ה של לבטחונם ומלחים• קצינים 500 לים
 עשו־ הצלה, ספינות 12 מחכות נוסעים

ש; 1570 שקבולין אלומיניום, יות אי  אולם ׳
 ע״י קפה בית מקומות, 150 בעל תיאטרון
 משחקים חדרי 2 תצפית, חדרי הברכות,
 מסחר בית ליופי, מכון כפריה, לילדים,
 לנוע מסוגלים הללו המוסדות כל ספרים.

 א. (ז. קשר 22 של מפתיעה במהירות
לשעה. ק״מ) 74,8

 ■ הנאשם קם הנאנסת, הורי מצד הסליחה
 ערך עשיתי״. אני ״כן, :באשמה והודה

 ״אולי הנאשם את ושאל הפסקה השופט
ה?״ רצית שכה הנאנסת, עם .תתחתן  ב

 עורך עצה. לטכס בדבר הנוגעים ישבו
 חופר, לסדר ויגע עמל הנאשם, של -דינו

 בי פתאום, מתברר והנד, בהקדם. וקידושין,
 כבר הוא ,23 בן אהרון, שמעון הבחור

ול אשתו, את לגרש מוכן אך לאשר״ יעל
 ההפסקה אחר .כשעמדו הנערה. את שאת

 שנית, השופט בפני בדבר הנוגעים כל
 טוב השאלה: את טומקוביץ התובע העלה
 מ־ רחוק הנערה שגיל מכיון אבל ויפה,

 מכיון אולם בוסר, נשואי אלד, יהיו ■ ,17
המש נעשה באשמה הודה כבר וניד,:אשם

 בזק. בקצב הכל התקדם ומכאן קל, פט
 חייב, נמצא הנאשם בעדויות. בורך אין

 לי יש מד, השופט כבוד ע״י .וכשנשאל
 אחד, דבר להגיד רוצה, ״אני אמר: להגיד
 שעושים׳׳. מה יודעים לא הרע יצר כשבא

שנים. שלוש פסק־הדין:

משבט
ב ל■ ״■ש טוב״ ר

בחו עם סטנטון ברחוב לטייל ״הלכתי
 לי נתן אשרף, שמעון בא פתאום רה•

 פעמיים שלי הימנית היד את ודקר סטירה,
 בעיר המשטרה, בתחנת■ התלונן בסכין!״
 בן דייג שווישה, יצחק בחיפה, התחתית

 נתבע ׳.־,תלונה בעקבות דם. זבה כשידו ,22
'חבלה וגרימת תקיפה באשמת לדין אשרף

המורה. .

ממות תציל צדקה
 עמד־ המשפחה בני ושאר זיוסמן האב

 בנם בעבור הכנסת בבית תהילים יאמרו
 אליעזר, עמד בשעה בה אליעזר. ואחיהם

 ומחפש שומר־מצוה הגון צעיר ,19,־ד בן
 את לתת קסן, השופט בפני המחר, את

ר,דין.
מו מקום ־ בנים. ■ משמונה אהד היא

 יום שהחליט אלא ירושלים. הקבוע שבו
 ולחפש החדגוניים, חייו את לשנות. אחד

 בחר הוא חדש. במקום חדש עתיד י לעצמו
 וס־דורו, טליתו חפציו, את ארז ה• ת־ בפתח

למ־ קווה בפתח־תקוה, שם, מערבה. :סע

אמריקנית פאר אנית ״אינדפנדנם״, ק. א.
לשפה ק״נז 74 — תיאטרון

 לא אשרף, שמעון את מביר ״אינני
״בענין אשם הוא לא אותי, שדקר הוא ! 

בע שווישד, יצחק שנשבע, לאחר הצהיר,
השלום. שופט בפני דותו

 מהאוטובוס, רדתו עם מיד עבודה. צוא
 ממנו, נגנבה ■מזודתו — הראשון הפגע בא
מחו לבדו, נשאר אליעזר חפציו. כל עם
בגדים• בלי עבודה, פר

 המאשים נעצר עדותו משינוי כתוצאה
 והנאשם שקר, עדות מתן באשמת שווישה
זכאי. יצא אשרף,

 ישב שבועות 17 זולגות. הדמעות
 לדין הובא השבוע בתל־מונד. שווישד,

 גילה ישם בחיפה. המחוזי המשפט בבית
עדותו• שינוי סוד את

 מספר אשתף,״ שמעון ר,ביתד, אלי ״בא
 ומבקש מעיניו, זולגות כשדמעות שווישה

 אשתו, גם מבקשת עליו. אלשין שלא ממני
 ספרתי כבר אמרתי: שלו. הילדה וגם

 יש כלום. לא זה :הוא אמר במשטרה.
 לב לי ״יש ? יודע אני מה ואני שו׳פט. עוד

לשופט.״ ושקרתי טיב.
 חדשי ,4ב־י לשזוישה עלה הטוב לבו

 שהתביר כפי אולם מעצרו, מיום מאסר
 מצפי יותר שבוע בכלא שווישה יצחק ישב

השופט... לו שפסק

 בעניני והמבין הקרוב בחור עושה מה
ו הכנסת לבית הולך י כזה במקרה דת

 בבקרים בלילות. למשכב בספסל משתמש
 לא שהמזל כנראה עבודה. לחפש הולך
 קלוש נהיה התקוה ופתח פנים, לו האיר

לאלי אבל נמצאה לא עבודה — כיותר
 אין ואם דורשת, והקיבה קיבה, יש עזר
 שתהיה, מוכרחים ותורה תורד״ אין קמח

 כידוע, צדקה. קופסאות יש הכנסת ובבתי
לצד ביותר נזקק ומי ממות• תציל צדקה

 במצבו אליעזר לא אם זו׳ רעה בשעה קה
י הקשה

א שב הרע יצר כ
 קסן ד״ר השופט, בפני סגורות, בדלתיים

 התימני עמד טומקוביץ, בנימין והתובע
 אונס — האשמה .23 בן שמעון אהרון
באש מודד, .14 — גילה תימנית. נערה

!לא — ? מה

 הקופסאות, באותן נעזר אליעזר התחיל
 לבב׳ ממות״. תציל ״צדקה עליהן שכתוב
בעז הוציא איך 'באריכות, סיפר השופט

מקופ פרוטה, 450 אהת מקופסה סכין רת
 שונים וסכומים שלמה, לירד. אחרת סה

 ׳כעת זמן, כמד, ■ובמשך אחרות. מקופסאות
 הצוק״, קופסאות .כי גילה עבודה, שחיפש

שנתפס. עד קיומו, את מצדיקות
 והשופט לשלם, האדם צריך פשע על

 של עוונו את תמרק שנה כי פסק,. קסן
 ״ובעצת הפסוק את ישנן ואם אליעזר,
 שנה בעוד יצא אולי תלך״, לא רשעים

 עם אחד בתא ישב אם גם — ישר אדם
למיניהם. ופושעים אנסים, גנבים, עשרות

 השני וביומו בעצלתיים נמשך המשפט
השו כב׳ : בדרישה הנאנסת הורי הופיעו

 הם ולשחררו. לנאשם לסלוח מתבקש פט
 הפצוי לנאשם. ׳וסלחו לשבוח נכונים עצמם

לשמע האנס. מאת שקבלו ל״י. 50 היה

פשעים

__

696 מס. הזה״, ״העולם

למני ביה״ד בפני השבוע שהובא קומה,
באש בחיפה שערים והפקעת סכסרות עת
 תמורתן לתת מבלי נקודות, ״תלישת מת

 צעקה !״ משטרה טוב ״לא מוקצב״. מצרך
 שחום תינוק המחזיקה אשתו, צרוד בקול
 האשד״ את הזהיר השופט בזרועותיה. שער

מאו להוציאה יפקד שנית, ■תתפרץ באם כי
מעי כשהיא נשתתקה, וזו — הדין בית לם
 השוטרים אל שוטמים נלבטים פעם מדי פה

לידר. שישבו
קוד לשיכון אזרחית בתלבושת ״הלכתי

 פדר״, המשטרה מפקח עם ביחד רני
 נמוכה שחרחורת, שוטרת בעדותה כיפרה,
זוכ איני שמו שאת אדם אל נגשנו קוימה.

 על לחנותו שיכנס לו אמר ׳והמפקח רת,
הל נקודות דפי 10 לו ושיציע הנאשם,

 דקירות ע״י המפקח סימן הדפים את בשה.
הש עם והסכמנו החנות מי־׳ל עמדנו כיבה.

 שהצליח ברגע בכובע, סימן יעשה כי ליה,
 נכנס השליח הנקודות. את לנאשם למכור
 גב־ בכובעו. נפוף קצר זמן זלאחר לחנות

 הנקודות את מצאנו הנאשם, לחסות נסנו
ועצמותו.

סי בית״, וכלי גלנטריה חנות לי ״יש
הנאשם. פר

בא אחד יום לחם. ואין ילדים 10
רו ״אתה :לי ואמר קורתי, בן אדים, אלי
 אתה ״למה :אמרתי ?״ נקודות לקניות צה

תן׳״ מוכר  ילדים 10 לי ״יש לי: ענה או
״לאכול לחם ואין בבית  :ליו אמרתי !
 ואגיד אחשוב, הנקודות, את תשאיר ״טוב,

 לא וגם מחיר, על דברנו לא בבוקר. לך
 נקי־ קניתי לא פעם אך כסף. לו שלמתי

ואיפה.״ נקודות מוכר מי יודע לא גם דוה
בתקו נתפס הנאשם כי מדגיש, התובע

הממ ראש של המלחמה הכרזת שאחר פה
 נם־ בה תקופה, השחור. השוק על שלה
 כשרים. הספסרות לחמול האמצעים כל צא׳■

 עוסק הנאשם כי ידיעות, הגיעו למשטרה
החליט קצר, דיון לאחר נקודות... במסחר

 בסך עצמית ערבות במתן הנאשם את ייב
שנה. חצי למשך ל״י, 30

״טוב איש אדרי ״אברהם ל מתפרצת !
 שחוח יוצא שהוא שעה הנאשם, אשת פתע

בזעף. וממלמל — הדין בית מפתח קומה

לדין!״

 בית לו פתח חסכונו בכספי יש׳־אל. טרה
 :טוען ,הוא שעונים. לתקוני זעיר מלאבד.

 אתה :ושאל אדם אלי בא יומיים לפני
 אז שכן• עניתי המועצות? ברית של יד-ד
בי וקהל מלחמה! פושע :■ בצעקות פתח  ר

 מכיר. אינו אדם אותו את סביב. התאסף
 למסעדת סמוכה במסעדה עבדה אשתו אולם

 קרעתי לא מעולם נהלתי. שאותה הו־כבת
 שלטון ״תחת שלה, המחלה תעודת את

 ככה!״ סתם ניידות קורעים אין דרוסים
 הגיעה העובדים, שיל הרשימה לפי כי יתכן
ב שהיו צבוריות, לעבודות לצאת תורה
 בשטחי וחוקיי מקובל נוהג שעה אותה

חלק. בהם׳ לקח אזרח שכל הרוסי, הכיבוש

לשח נלחמתי האדום, בצבא חייל ״הייתי
 כפועל התחלתי הנאצים. מעול אח־ רור

 עליתי ונאמנה מסורה לעבודה והודות פשוט
 אכלו בהם מסעדות, שתי מנהל לדרגת
 השתמטתי לא רכבת. פועלי 3000מ־ למעלה

 שמ־ למדינה ■חובתי את מלאתי — מעבודה
נהניתי. הסותה

 הפצירה אשתי אולם שם, לי היה טוב.
 וגם ועליתי. ארצה, שנעלה והערב השכם בי

 שרתי — באמונה הובתי את מלאתי כאן
בקרבות.״ ונפצעתי בצד,״ל,

תא ליד איננו. המעורר השעון
 משפט בית של השניה בקומה הטלפונים

 השנים. בין הסצינה ונשנתה חזרה השלום
 ו״חרות״ ״קול־העם״ (באי־כח — העתונאים

 מתחיל הרכבת פועל לפשר. מנסים דוקר.)
 רק הדבר את שמע סוף סוף — להתרכך

 —- שלו על עומד השען אולם אשתו. מפי
 שיעידו עדים עשרות ■לו יש ! יהיה ■ משפט

 לרומניה גם יכתוב צורך יהיה אם .לטובתו.
 פרנסתו משם. אסמכתות ויקבל 'לידידיו
 שהבטיח־, לק־חה, ופלונית, והולכה, נהרסת
באה. לא — לתיקון מעורר שעיון להביא

 הצהיר !״ מלחמה פושע לו קראתי ״לא
 בירור השופט■ בפני הרכבת פועל במפתיע
 השען, הבא. החודש לתחילת נדחה המשפט
 כי מהמשטרה, תובע מעשיו, בצדקת הבטוח
שה אלא נגדו. האשמה עצם בבירור תפתח

 חוק :חוקית מבחינה אפשרי בלתי דבר
 שטחי על חל לא (גנוסייד) עם השמדת
ס.ס.ם.ר,

בחוד אוברול
בק !״ פרברכר קרייגס !. מלחמה ״פושע

 רח־ב בקצה שען של מחנותו קריאה עה
 הם־ במקום שנתאסף לקהל בחיפה. הרצליה

בהת כחול אוברול לבוש רכבת פועל 'ביר
 איני החנות בעל כי והולכת, גוברת רגשות
רוסי. מלחמה פושע אלא...

 לעבודות באכזריות גרש אשתי ״את
 בצ׳רנו־ אירע הדבר המאשים. סיפר כפיה!״

 אשתי הרוסים. שלטון תחת .1945 בשנת ביץ
 מסעדות לטרוסט השייכת במסעדה עבה־,

 מנהל־עבודה. בהן שימש זה שאדם הרכבת,
 וקבלה אנושה במחלה אשתי חלתה אחד יום

 מהמטה, הוציאה השען מחלה. חופש חודש
 להכניסה וציווה החופש, פתק את קרע

 כפי־ עובדי שיירת שהוביל בהמות לקרון
אביאו אני האיש! זהו ״כן! לדונבם.

הארץ
צברים פסנתרים

בלונדון. מישראל לפסנתרים הצלחה
ישראל״). (״קול

נהריה רולף, יצחק

? הנוכח על שוכב
מא לעצור, בבקשה לנהג פנה התימני

 הגג על העגלה באם לבדוק, שברצונו חר
.בסדר.  בסולם שעלה עד דעתו נחה ולא .
 :פניו על משתפך מלא כשחיוך וירד,

(״הבקר״) מצויץ״... ישן בעגלה. ״התינוק

 החנות, בעל בקרבות! ״נפצעתי
במש־ שנתיים במשך שרת משוחרר, חייל

דוקרני מזל
 מזל האחים נדקרו ■ודברים דין תוך

 האחים שני טניאס... האחים ע״י בבטניהם
 אחרונות״) ;״ידיעות נעצרו. הדוקרניים

ירושלים. דינזנט, חוה

ד ברובוקסיוו דו ג
״גדול ׳פרובוקסיון ״זד, —  התמרמר !
וגבה־ צמוק־פנים מארוקאי אדרי, אברהם

עצמך את ז1ה1

 ויפנה עצמו, את שיזהה קורא .0.2כ־ בעפולה צולמה זו תמונה
 ע״י בעפולה, ״פלס״) (חנות הזה״ ״העולם לסוכו ראשון

ל״י. 2 של בפרס יזכה המרכזית, התחנה
 הרברט רחוב מיינגרטן, יוטה עצמו את זיהה שעכו־ בשבוע

חדדה. סלומון,
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1


