
בפזורה
ארצות־הברית

הודיעו שדא הרקע
 המשולש הפארק בערב. תשע היתד. השעה

 ארבע אפילה. אפוף היה ניו־יורק של הגדול
 נעצרו השיחים, בין חרש חמקו דמויות

 דמות־אדם מוטלת היתה עליו ספסל, לפני
 וגבה־ צנום נער הדמויות, אחת מכורבלת.

 השיקה בוערת, סיגריה מפיה הוציאה קומה,
הרדום. הקבצן של היחפות רגליו אל אותה

 ניעור מנטר, ווילארד הזקן הכושי הקבצן,
 מהלומת־אגרוף הונחתה ברגע בו בזעקה.

 תקיף: קול נשמע לאחריה ומיד פרצופו, על
״איתנו ובוא נעליך את ״נעל !

 רגיל היה הוא בהכנעה. ציית הכושי
אר לבנים אדונים של לפקודותיהם לציית
 הוליכו צד, מכל עליו סגרו הנערים בעת
המת הקטן, המזח לעבר מה, למרחק אותו

וויליאמסבורג. גשר של בצילו משך
 המזח, אל הקטנה החבורה הגיעה בו ברגע

 בכרסו אגרוף מהלומת הנערים אחד שלח
 אל ׳גחן מכאב, התעוות מנטר הכושי. של

 שניה, אגרוף מהלומת המזח. למעקה מעבר
 אותו הפילה הכנופיה מנהיג על־ידי שנשלחה
המימה.

 היה החבורה מנהיג קצב. של ידיים
 אולם מושלם. רצח ביצע הוא כי בטוח

 תקפו מנטר את רצחם לפני :טעה' הוא
 קום־ בשם אחר זקן קבצן הנערים ארבעת
ומש אותם, לזהות הצליח קוסטירה טירה.
הארבעה כל את עצרה ניו־יורק טרת
 ״צעיר הכנופיה מנהיג )20( קוזלוב ג׳ק •

 אדמוני, שיער ירקרק־חיוור, עור בעל חולני,
גבנוני.״ חוטב
 שרירי נמוך, נער ),17( מ־טמן מלווין •

 חסרות־ ופנים מרובע ראש בעל ורחב־גרם,
 את בתארו ניו־יורקי עתונאי כתב הבער״
קצב״. של כידיים נראות ״ידיו :מיטמן

 עדין שחרחר, נער ),17( ליברמן ג׳רום •
ומפוחד. עצבני למראה,

 על שהלשין ),15( טראכטנברג רוברט •
 נער במשפטם, לעד־המדינה הפך חבריו,

 מאד. עד ויפה־תואר גבוה שחור־שיער,
וה השקט בדיבורו שהצטיין טראכטנברג,

 מפי זכה העתונאים, את הקסים מנומס,
 ילד, של טיפוס ״זהו :למחמאה מהם אחד
אם.״ כל גאה להיות יכולה בו

 הנאשמים הורי ביותר. קצר היה המשפט
 התעלפו והגונים, שקטים כאזרחים שנראו

 מד פרד סנאטור־משורר הסניגור, לסירוגין.
 בתארו לב־המושבעים אל לפנות ניסה ריט
 ציטוט תוך שובבות, כמעשה הרצח את

 אולם אחרים. ומשל עצמו משל שירה קטעי
ליברמן :העובדות מפני מנוס היה לא

נמ ומיטמן קוזלוב הוכחות. מחוסר זוכה
 למאסר־עולם. נידונו ברצח, אשמים צאו

 במעצר, נשארו וטראכטנברג ליברמן אולם
 בהכאתו נאשמו הם :נוסף למשפט חיכו

אורליקסון. ריינולד אחר, קבצן של מוות עד
ע דו  שלהם. את עשו והצדק החוק ? מ

בפר חלקו את למלא חייב המדע היה עתה
 :ועומדת התלויה השאלה על להשיב שה,

 משפחות בני נערים, ארבעה קמו מדוע
 הרצח את להם ובחרו למדי, אמידות הגונות,

ז כשעשוע
פסיכי נתן ביותר המקיפה התשובה את
את שבדק וורטהאם, פרדריק ד״ר אטר

 היה וורטהאם לדברי המשפט. לפני הנאשמים
 כוח״ בעל ביותר, משכיל צעיר קוזלוב
רגילה. בלתי ותבונה שיכנוע

 סבל לא אמיד, מכונאי של בנו קוזלוב,
 שבע בן בהיותו עוד אולם מימיו. מחסור

 : רגילה בלתי התנהגות של ס־מנים בו ניגלו
תוק הוא כי גילו העממי בבית־הספר מוריו

 אהבתו על קולות בקולי מכריז ביותר, פני
 ליצור עצמו את חושב להיטלר, העמוקה

 לבדיקה הנער את העביר בית־הספר עליון.
 אברהם ד״ר הנודע הניו־יורקי הפסיכולוג אל

 הוא כי קבע קוזלוב, את בדק בלאו בלאו.
 האם אולם ממושך. פסיכיאטרי לטיפול זקוק

!״ משוגע אינו שלי ״ג׳ק : תוקף בכל סרבה
.פאשיסט ״אני ״  התנהגותו למרות !
 צורף הוא בלימודיו. קוזלוב הצטיין המוזרה
 תפיסה בעלי ילדים של מיוחדת לכיתה
),135 היה שלו השכלי {המקדם רגילה בלתי

 בהיותו התיכוניים לימודיו את לסיים הצליח
 רפואת ללמוד ניסה מכן לאחר .16 בן

 ניו־יורק מאוניברסיטת גורש אך שיניים,
 הפעם גם שונים. התפרעות מעשי בעקבות

ממשל פסיכיאטרים שני על־ידי קוזלוב נבדק
 סכיזופרניה, חולה הוא כי שקבעו תיים,

 התערבה הפעם גם אולם לציבור. מסוכן
האם.

עבודה, למצוא קוזלוב ניסה מכן לאחר
 שנה תוך שונות מישרות משש פוטר אך

 הוא היה למעצרו ועד 1954 מיוני אחת
 ימיו מרבית את הקדיש עבודה, מחוסר

וקומיקס. גרמנית ספרות לקריאת
 בשיחותיו קוזלוב הכריז פאשיסט,״ ״אני

 דוגל ואני — פאשיסט ״אני וורטהאם, עם
 אף באמריקה אין הלבן. הגזע בעליונות

 אני ז אלימות פאשיסט... שאינו לבן אדם
מוות!״ הרם, באלימות, רק מעוניין

 נמצאו ומוות הרס אלימות, של האידיאלים
 קוזלוב, בלע אשר הקומיקס, בספרי בשפע
 לילות־אינזים, הסיפרונים, בסידרת ביחוד

 ארצות־ ממשלת ידי על לאחרונה שהוחרמה
 עסקו סידרה, אותה שליוו הציורים, הברית.
למח ערומות נשים המענים בגברים בעיקר

 אותן חורכים ומשונות, שונות בצורות צה
במגלבים. אותן מלקים בסיגריות,

 לילות־אינדם ספרי מגלבים. מערכת
 הזמין שהוא כך כדי עד קוזלוב על השפיעו
 חליפה קנה עור, מגלבי של מערכת לעצמו
 חליפת- בשם בקומיקס (המכונה שחורה
והת ציבוריים בגנים בלילות שוטט ערפד),

ובקבצנים. ביצאניות עמר

 עבר כל היה לא הנאשמים שלושת לשאר
 קוזלוב אחרי נגררו רק הם פסיכיאטרי.

 התגשמות בו ראו דגול, מנהיג אחרי כמו
לעליונות. שאיפתם של

 אותה צמחה עליו החברתי הרקע היה מה
 כזאת ששאיפה ברור י לעליונות שאיפה
 מיעוט, בני אצל רק לצמוח עלולה היתד,

 שנאה של חומה מאחורי רוחני, בבידוד החי
 הרוב. לו רוחש אשר נסתרת, או גלויה,
 קוזלוב חבורת בני של החברתי מוצאם

הפסיכ : וורטהאם של בסקר הודגש לא
 סיב־ לעורר כנראה, רצה, לא אשר יאטר,
 ״קוד : דק ברמז הסתפק בינעדתיים, סוכים

לי בבית־הכנסת. לבקר הירבו ומיטמן לוב
 בבית־כנסת ביקרו לא וטראכטנברג ברמן

 הצעירים הרוצחים ארבעת כל מימיהם.״
יהודים. היו

ליברמן מיטמן, קוזלוב, טרכטנברג, רוצחים
רגליים צריבת כנסת, בית במקום

909 תשבץ
הש חג .2 :מאוזן

 קוויג מגלם .8 נה;
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 .13 ; אסתר של דודה
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מ אחד .23 ; פשוטה
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 סיג .25 ; הארבה של
 מאד המקובל הצגות
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 הקיצורים אחד .29!
 מ־ נמסר '.המקובלים,

 מראשי .30 ; לפה ,פה
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 מאתיים .37 ;התנ״ך מנביאי .36 :מיריחו
אר מלה .40 ; כזה הוא דיסקונט .39 : ואחת

מ שניים .42 ;הדלת תחת .41 ; שכיחה מית
 ; לחם .43 ;האוסטרי לקונסול נמסרו מינו

נוף. .45 ;תל־אביבית פירסום חברת .44

 בשלטון ו... ״מספיק .29 ;חשמל יחידת
 ראש .33 ; לצו״ צו ״״.לקו, .31 ;מפא״י״

 של החדש ספרו גיבור .34 ;ממושקף עיריה
עתי להגיד מתימרת בעלתו .38 ; שחם דויד
 .43 ! כוס על אותו המבכרים יש .41 ; דות

עגלים. אין בלעדיו

; על־יד .2 ז הבא הרמטכ״ל .1 : מאונך
 .4 ; איש אלף 300 הבריטים פינו ממנה 3

 היסטוריון .5 ;מצריים של הצפוני גבולה
 .8 ;באצ״ל יחידה .7 : יעקב נכד .6 ;יהודי
 .11 ;במקרר .9 ;המלכים במשחק הסיום
 ;ככה .12 ; אדום דויד כדגן של בבנק נאגר

ה המלחמה פושעי של גורלם נחרץ בה .18
 24 גבעה אר. שהפיקה החברה .19 ; נאציים
 הסופר של היווני גיבורו .21 ; עונה איננה

 בץ ועליון, מחוזי — מסוגו .22 ;קזנזקים
 .26 ;דל .25 ; ביומונים הצעיר .24 ; השאר
; השורש מן אפשר, רק אם לעקור, יש אותה

904 תשבץ לפותרי ״עיינות״ ספרי
 קריית חיפה, ווקס, אסתר ;סדום דגן, יוסף

 משה ; למדריכים סמינר ,62 הכרמל עמל,
 .5 אביבים רמת־גן, חידר,

 905 תשבץ לפותרי ״עיינות״ פפרי
 ; 36—40 ממילא ירושלים, אוהב־עמי, בטי
 בכור ! 15 כפר־סבא תל־אביב, בצלאל, ראובן
 וושינגטון. גבעת אשדוד, חוף אל־על, דניאל

 906 תשבץ לפותרי ״עיינות״ ספרי
בנ מ. ; הנגב נע דואר גבים, בירב, אמנון

ירו שור, פרץ ;עמיקם דואר נחלאות, יין,
בצלאל. רחוב שלים,

יוגרלו זה תשבץ פותרי בין

הוצאת מספריפרסים ו5

יומיומיות הרפתקאות
ד,םחצ־ את הנוטש חדש, עולה הוא אחיתם

 (כ־ באר־שובע העיירה ואת עובד הוא בה בה ך
ועו אושרו את למצוא כדי באר־שבע), נראה $
 מסעו כדי תוך (ת״א). הגדולה בתל־לביא שרו ז
ת מתרבות לתל־לביא ; או ק ת פ ר  אחי- ה

ם הר הן אין למעשה אך ספור. לאין ת
הארץ. מציאות הכרת אם כי פתקאות,
 באומד הדוחק את היתר, בין מגלה, אחיתם

ב־ הירוד־במתכזזן העבודה פריון את בוסים,
ה המדינה מנגנון את הצבוריות, עבודות ^

והסו המלאכה בעלי של רמאותם את מנופח,
(מב־ ישראלית קללה של עסיסיותה ואת חרים

אביר שחיק־עצמות, : קללות של אחיתמי חר :
ארמי ארכיליסטום, בן־בנו־של־אשמדאי, לב, •

 לילית, של חיקה שוכב סמאל, הרשע, לוס )*
 אשמאי, בריון, ערל־שפתיים, רשע־מרושע, גי
 גנבר.ן, רצחו, להכעיס, מומר פגיעה־רעה, 1
 שור מקרין, סר מיוזן, סוס מזדיין, לסטים |
 אחר, דבר בן־כלבים, כלב גרם, חמור אבוס, 1
 שועל ערום, נחש נתעב, שרץ ומטומא, טמא ן
בוגדני.) חתול רמאי, |

 אחי- עולה בתל־לביא אשה. ללא אדם
ל מספיק הוא כי אם גדולות, מיני לכל תם

ב כצבי ורץ בבואו כצב זוחל ש״ממן גלות
 שלו בסטירה מגלה שהוא צעיר וסופר לכתו״

הישראלית. החברה של פרצופה את
 את שחם מציג בהם הספר, פרקי 44 משך

 יום מדי למעשה, הקורות, אחיתם, הרפתקאות
 והתרמית השקר מעל המסווה נקרע לרבבות,
 מה מסתבר ולאחיתם הגדולה, בעיר השולטים

הוא נפשו לגאולת לעשות, לו יפה
 בפתרון אחיתם נזכר כן לפני עוד אבל
 ̂ ״אדם :עצמו את הוא שואל לפחות. חלקי
1 :הוא משיב ?״ משול הוא למה אשה, ללא

לסנ ;דלי בלי לחבל ; עגלה בלי לאופן
 בלי לכפתור ; קת בלי לגרזן ; אבזם בלי דל

 ; ארובה בלי לתנור ; קסת בלי לעט ;לולאה
 ; תמונה בלי למסגרת ; זיבורית בלי לקומקום

ל ; חור בלי לטבעת ;מושב בלי לכסא
 אחיתם (הרפתקאותקברניט בלי ספינה

 ל. מאת עיטורים - שחם דויד -
 1 232 - ״עיינות״ הוצאת - שורין

ל״י). 2.750 - עמודים


