
 מגמה ל׳־, היתד, אז אולם לאסירנו, דומה,
ה האסיר עם קשר ליצור בלבד: מדינית
ולע מדיני, המקרים ברוב היד, אשר עברי׳

 שוחררו המדינה קום עם למשפחתי. זור
 מתה והאגודה — המדיניים האסירים כל

סבעי. מוות
 לתודה קמה האגודה לשער. חזרה לא

 קבוצה שנפגשה שעה חדשים שש־ לפני רק
 עורכי־הדין גלעדי, ברוך השופט מצומצמת:

 מי סולומון, ורם אלרואי אלי שבו׳ יצחק
ביש בתי־הסוהר של הראשון הנציב שהיה
ל שונות האגודה מגמות היו הפעם ראל•

 לא ועזרה לטיפול זקוק היה עתה חלוטין:
הפלילי. העבריין אם כי המדיני, האסיר
 יפה־ מבולגריה קרימינילוג סולומון, רם
 מ־ בשעתו חזר אשר ועדין־הליב־ת, תואר

 המו־ בתי־הסוהר פני על סיור־השתלמות
 דרוך היה מתקדמים, רעיונות גדוש דתיים,

 את לפיוץ השע־ .צו היא: קרא לפעולה.
לבית העבריין חוזר דרכו הקסמים מעגל

אי איש משתחרר׳ האסיר בקביעות. ר,סוד,ר
 מוכן אינו איש עבודה, לו לתת מוכן ני

 אל וחוזר — פורץ היא לינה. לו לתת
לו.״ המוכר השער

 גר־ של הגישוש פעולות נסתיימו השבוע
 נותני־ עם ־משא־והמתן החדשה. האגודה עין

ל החברים רשימות התקדם, בכוח העבודה
פתו נשארה אחת שאלה רק הושלמו. עתיד
 לתמוך הישראלי הציבור ירצה האם חה:

 ■המעגל את לפרוץ ולנסות החדשה באגודה
ז הקסמים

שטרה מ
7 ־/״ ,1♦

 קצינים 418 שוטרות, 371 שוסרים, 5176
 111ב־ השאר, בין שנעזרו, קצינות ושתי

סו 95 גישוש), כלבי עשרים (מהם כלבים
 שש אסירים, להובלת מכוניות שמונה סים׳

 טיפלו סיור אווירוני וכמה משמר ספינות
 עבירית אלף 175ל־ בקרוב שעברה בשנה
 מעשי 66 תנועה). עבירות אלף כמאה (מהן
אונס. מעשי 30ו־ שוד מעשי 125 רצח,

פעי של תך ביו שטחי סיכום אלא זה אין
ש כפי ,1953 בשנת ישראל משסרת לות

 שעבר בחודש שהוגש השנתי, בדו״ח סוכמה
 יחזקאל המשטרה, של הכללי המפקח על־ידי

 שיטרית, שלום בכור המשטרה, לשר סהר,
השבוע. ושפורסם

 של יומי בממוצע הזוכה המשטרה, כי
 שחיוגו הטלפון מספר — 999 קריאות 150

לעזרתה הזקוק לאזרח המשטרה את מביא

הצ היא גדול: בהישג להתגאות יכולה —
 במדינה העבריינות ממדי את להביא ליחה

העולם. מלחמת תום מאז הראשונה לירידתם
ה בצל מושמת זה הישג־יסוד לנוכח

 המשטרה החרמות של הסטמיסטית רשימה
 170 תודמקלעים, 58 מקלעים, 16 הכוללת
ב ירייה מכשירי 26 אקדחים, 271 רובים,
הירושל המחתרת (של נובעים עטים צורת
מק מכוניות, תשע שעונים, 2167 וגם מית)

ופסנתר. חשמלי רר
 אינה המשטרה מוצלח. נפיץ לפעמים,

ה לנפגעים. גם דואגת בפושעים, מסתפקת
מתגלית שנייה אונס תלונת שכל עובדה

 בדו״ח: המתאים להסבר זוכה כלא־אמיתית
 נקמה, יצר על־ידי נגרמות אלה .הודעות

 בשעתו שנעשה מעשה על חרטה חולני, דמיון
 להכריח — מוצלח לפעמים — ונסיון מרצון

אשה.״ לשאת איש
 תשומת עיקר מופנית דבר של בסופו אך
 הצליחה היא : לפושעים המשטרה של לבה

 הם האחרים (שניים שלישי רוצח כל לתפוש
ל מעבר אל החוזרים מסתננים על־פי־רוב

מח כל כמעט מין, עבריין כל כמעט גבול),
גנוב. רכוש זיק

 המשטרה של הצלחתה גדולה יותר עוד
 97.5ב־״/״ זכתה היא הטופי: החשבון בשעת

 עבריינים נגד הגישה שהיא המשפטים מכל
ופושעים.

האזרח זכרות
למושלי□ □•ת־הסמר

 בית״ של לחדר־המורים נכנס קאזן שוק־י
אח נעל חיפה, בוואדי־ניסנאס, הערבי הספר

ו שעת־ערב, היתה השעה הדלת. את ריו
 כתו־ את עתה זה עזבו התלמידים אחרוני
 המנהל קאזן, של עבודת־יומו אולם תיהם.
 היה עת־ התחילה. רק ובסוף־השיער׳ הנמרץ

מיו לתלמיד במינו מיוחד שיעור לתת עליו
 של הצבאי המושל כהן, אברהם : במינו חד

המערבי. הגליל
 — ההתנגשית דיוק ליתר או — הפגישה
ב היתר, ותלמידו, המורה בין הראשונה

 לדבי והסך קאזן קם כאשר השנה׳ ראשית
 ובני בענה, מולדתו, כפר מאנשי 200 של רם

תז בשמם שלח דיו־אל־אסד, הסמוך, הכפר
ה ,הממשל :ישראל מדינת לנשיא כיר

 נותן הוא מאדמותינו... אותנו מנשל צבאי
 אינו שלנו, המחצבות על זכיונות ליהודים

לחצוב.״ לנו מניח
 לב שם הי־ לא הצבאי שהמושל אפשר
 מברק לאחריו מיד קאזן שלח לולא לתזכיר,

 ה־ של מועצת־הבטחון ליושב־ראש חריף
 הערבי... המיעוט את רודפת ״ישראל או״ם:

באמ לנקוט למועצת־הבטחון קוראים אנו
 אלו.״ נאציות שיטות להפסקת יעילים צעים

 המברק, על להשיב בוששה הבטחון מועצת
תנועו במהירות: הגיב הצבאי הממשל אולם

 ונאסר לחיפה, הוגבלו קאזן שוקרי של תיו
■ה בכפרי וידידיו משפחתו אצל לבקר עליו
המערבי. גליל

חוד ששה לאחר תרבותית. מלחמה
 והתרוצצויות בחיפה מאונס גלות של שים
 נסיונות תוך ממשלתיים משרדים פני על

למג׳־ או לבענה׳ כניסה היתרי לקבל נואשים

 הוא לקח: הצבאי המושל את ללמד קאזן
 מהיום .החל קצר: מכתב לו וכתב ישב
 יום מדי תרבותית. מלחמה עליך מכריז אני

 תית״. תרב ת בהתנהג ר שיעי לך אשלח ביומו
צודק. מושל להיות כיצד :הראשון השיעור

 שיעורים באו ן הראש השיעור בעקבות
 שבכאב, הברכה שונים: נושאים על אחרים

הו להתנהגות היראות שבעונש, אי־השוויון
הת סימני כל הראה לא התלמיד אולם גנת.

שי את קאזן ששינה לאחר אפילו קדמות,
ה השיעורים של ■העתקים שולח החל טתו,

 שגרירויות החוץ, שר לשר־הפנים, מאלפים
ישראליים. ועיתונים זרות

ל המקוצר בקורס נוסף שינוי חל השביע
 קאזן. שיקרי של מיסודו צבאיים מושלים

זמ לפחות הפסיק, החיפאי בית־הספר מנהל
 ופנה שב המופשטים, השיעורים את נית׳

 להרשות מעשית: בבקשה כהן אברהם אל
 ני לרגל מספר לשעות בבענה לבק־ לו

 פחית, חריף המכתב הי•־, הפעם שואי־אחותו.
 נדי' על סומך ״אני בחלקת־לשון: נסתיים

 ס,מל היא ישראל כי העובדה ועל לבך בות
להלכה״. רק לא למעשה, הדמוקרטיה

דת
ת סלון בי הבגסת ב
 חברי נתכנסו תורה, בשמחת חודש, לפני

בירו המזרחי הפועל של הצעירה המשמרת

 ודתות) המזרחי(סעד הפועל שר בבית שלים
 : שלו החג לברכת הקשיבו שפירא, משה

 נר היו וסמלו, הדתי הנוער פאר ״אתם
!״ התועים לרגלי
 תועה הנוער פאר החל ערב באותו עוד

 ש־ ד,שואבה בית שמחת זאת היתד, בעצמו.
 מזרחי שבבית־צעירות בביודהכנסת הוחגה

 כללה התכנית כי אם הפאר. את שהתעתד,
 הורה וריקודי מסורתיות הופעות חג, שירי

 והחו־ החוגגים מאות הסתפקו לא חסידיים
 גמיעות אחר הציעו, בתוכנית, הדתיים גגות
מודרנית. לרקוד הראשונות, היין

חלו להורה ציפו האדוקים התנועה חברי
 לשמיע נדהמו החסידית, ההורה במקום צית

 ומלידה במנגינות פותחת קטנה ג׳ז תזמורת
 טנגו בריקודי היטב וחבוקים צמודים זוגות

 שבה מהרה עד בית־כנסת. באולם וסמבה
 זעקו קמו, הם המעטים, האדוקים של רוחם
״העבר : הקודש ארון בצל הרוקדים לעבר

התנועה.״ שם את והבאשתם תם
מס לשעבר המשמרת חברי מחפשים עתה

 לשמש שתוכל דתית־של־ממש, חדשה, גרת
 אחד שהגדיר כפי תסתפק לא אמת, של נר

ה הפדחת״ בקצה כחלחלות ״בכיפות מהם
ספ לנוכח סלוניים ריקודים אחריהן גוררות.

התודה. רי

אביב תל
ה הקץ א קנ ?־ ל
 בחיפאים תל־אביב תושבי קינאו שנים משך
 בשב־ גם סדירה עירנית בתחבורה הזוכים

מתמימ הקנאה יס־דות החלו השבוע תית.

ה במועצת (מפא״י) ההסתדרות נציגי טים.
 גש סדירה אוטובוסים תנועת תבעו קמו, עיר

 תל־אבי־ רבבות על להקל כדי השבת, ביום
 השבועי חופשם ביום תנועה מושבתי ביים
ה בבחירות בקולותיהם גם לזכות אפשר (ואם

הקרובות). עירוניות

שקר־הם־פוד
המשמ המקור, צהובי הצחורים, הארזים

 ושירי־ ילדים לאגדות מצויין נושא ד תמ שים
 לאגדת־ נושא שעבר בשבוע הפכו ערש,

 : ביותר פרוזאי במקום שסופרה מבוגרים,
 :המספר התל־אביבי. השלום בית־משפט

 חברו, עם יחד שנאשם ),23( נאדיר משה
 של מביתו אווזים 20 בגניבת אולם ראובן

תל־אביב. צפון טיפנבך, צבי
משה :ומרתקת ססגונית היתד, האגדה

 התל־ קסטל מלון בסביבת טיילו וראובן
והם אדיר, צמאון אותם תקף פתע אביבי.

 ממי־הברז לשתות החצרות, לאחת סו נכ
בה. אשר

 הופיעה והנה צמאונם, את ■מרווים עודם
קו הבית של השנייה הקומה מרפסת על

חלוק לבושה אש: בדמות טובה, סמת
 : ואמרה הצעירים לשני קראה היא צבעוני.

 אווזים. של שלמה להקה כאן ״מסתובבת
?״ שלכם הם האם

י היסוס. ללא משה השיב .כן״,
 מקימים ״הם האשה, אמרה אותם״, ״קחו

 מתו.״ כבר מהם ושניים רעש,
 קסמים! מתנה איזו ארזים! ם עשר

 הוליכו הטובה, לאשר, וודו וחברו משה
 הטעינו קסטל, מלון עד להקת־הארזים את

 גור- לרחוב אותם הסיעו ■מונית, על אותם
דון.

ל התברר גודון־דיזנגוף, לפינת בהגיעם
 מצאו הם אולם מכיסם. אזל הכסף כי שניים
 שמן. בארז המונית לנהג שילמו מוצא,
 פרק קפה לבעל משה ניגש מכן לאחר

לי בשתי ארזים עשרה לו מכר הסמוך,
הקפה.״ בגן־בית אותם שחט הארז, רות

 השופט,״ ״כבוד עורן־-דין״. ״אינני
סיפורו, את בסיימו נאדיר משר, אמר

 והיות אבודים, שד,ארזים בטוח ״הייתי
 לקחת יכול שאני חשבתי עורך־דין, ואינני
אדוני.״ בחוק, הרבה מבין איני אותם.

 משפע נהנה זליקסון, אליעזר השופט,
 אולם המרתקת. באגדה שהושקע הדמיון
 להתחשב השופט נאלץ ■מבוגר, אדם בהיותו

 נאדיר משה : יותר פרוזאיות בעובדות גם
 לו היו בית־המשפם, באולם חדש היה לא

 היה כן על קודמות. עבירות שבע כבר
 השכר מן לחלוטין שונה משה של שכרו

 לילה אלף אגדות על לשחרזאדה שהוקצב
 חודשי לשלושה נדונו וחברו הוא :ולילה
הנזק. כל ותשלום תנאי על מאסר

רחובות
שק חתור׳□ שני ב

,וגבו־,־הקומה הצנום האמריקאי התייר
 הוא תמרון. מלא היה ג׳ייקובס ד,מארד

 בפלאותיה לחזות כדי הקודש לארץ בא
 נשא ביותר הגדול הפלא אולם היסטוריים,

נת לרחובות, בהגיעו :מודרני אופי דרקה
 בבית השוכנים מתחרים, בתי־מלון בשני קל

 בניו־יורק אפילו ראיתי לא כזה ״דבר אחד.
״צפופות־התושבים !

 ארליך, משה על־ידי הפלא הוסבר השבוע
 משוחרר חייל ב..יותו הראשון: המלון בעל

מאי־ ארליך קיבל השניה, ממלחמת־העולם
)12 בעמוד (המשך

ץ ר א ה
 אשר החדש, רוח־הזמנים ל״לן

(מע 1955 אפריל עד קפו בת ישאר
ריב).

תליאביב. מרדכי, שלמד,
ה לכל הקהל את להסיע מוכנים

רוחות.
 לד,י־ צריכד, השלישית הדיעה לפי

 (ידי־ בלבד לבעלי־מקצוע תופת :תן
אחרונות). ות1

תל־אביב. נווה, אליעזר
מש יקבלו השחורים ...והפועלים

_________________גךעדך כורת

שיטרית משטרה שר עם סהר פללי מפקח
ופסנתר חשמלי מקוד ורובים, מקלעים מלבד

החליט בתי־בד, לו יש שם מקום כרוב, דל

בכית-הכנסת רוקדים המזרחי״ ״הפועל צעירי
וסמבה טנגו חסידית, הורה במקום

@892 הדה העולם


