
במדינה
הכנסת

התלונן לא הנרצח
 שנה לפני שנערך הגדול הפוגרום אחרי

 ובביצוע המשטרה חסות תחת בנצרת, בדייק
 בכור שר־המשטרה, בכנסת קם מפא״י, שליחי

 נתקבלה לא תלונה שום : הודיע שיטרית,
*. נערך לא פוגרום שום במשטרה.

לח שהופרכה כוזבת, הודעה זאת היתד.
 תמונות את הזה העולם כשפירסם לוטין

 המוסדות. לאחריות ההוכחות ואת הפוגרום
 נעים שר־המשטרה על כעם לא איש אולם

 משטרת־ על שליטתו כי לכל ידוע : הדיבור
גרידא. סמלית ומשרתו אפסית, היא ישראל

 על להשיב שיטרית בכור קם השבוע
השו השניה. הכנסת של האחרונה השאילתא

 עשתה מה לדעת שהתענין מפ״ם, ח״ב : אל
 ופ־ החיפאית העיריה פקידי נגד המשטרה

 ביום הזה העולם מכירת את שאסרו קחיה,
השחי על הגילויים סידרת להתחלת הראשון

להניע מבלי שיטרית הצטדק בעיריה. תות

 כפי שעה, לחצי הישיבה את לדחות שופטת
 מהיר, היה הסירוב דומים. במקרים שנהוג

ותוקפני. חד

להת המשפט בית של מתפקידו זה ״אין
השו פסקה פרקליט,״ של באי־הופעתו חשב
!״ פרקליט בלי יטענו ״הנאשמים פטת.

רין השלישי, הנתבע באי שהגיע נאדל, ב
המש באולם שעה אותה נמצא לא קטן, חור
 הבאה צו מיד נגדו הוציאה השופטת פט.
 נגד המקובל דבר — בערבות שיחרור ללא

 יתחמקו כי חשש יש אשר מועדים פושעים
 של במקרים בלתי־רגיל אך החוק, מפני

פרטית. בקיבלנה נתבעים

ל המשפט את לדחות החליטה השופטת
סלו יעקב עורך־וין התביעה, נציג שבועיים.

 הוא יותר. מאוחר תאריך לקבוע ביקש מון,
נש השופטת : לשוא שידל. הפציר, ביקש,

 לא הזה ״המשפט בהחלטתה. נחושה ארה
 ״קבעתי חד. רוסי במבטא קבעה יידחה,״

״ביולי יתקיים והוא — ביילי יתקיים כי !

ועוצריו נאדל עצור
לא : חד רוסי במבטא

 העי׳ עורך נתקבלה. לא חלונה שום : עפעף
 בהם הקיוסקים כתובות את מסר לא הזה לם

העתוז. הוחרם
 זאת, היתה עתונים. לקרוא כדאי

 פנתה לא המשטרה כוזבת. הודעה כמובן
כתו את לברר הזה, העולם עירך אל מעולם

 כנראה, קראה, לא גם היא הקיוסקים. בות
 הוחרם בהם הקיוסקים רשימת כי עתונים.
פור פעולתם ודרכי המחרימים זהות העתון,

 עתוני ברוב בהרחבה היום למחרת סמה
הת לא כמובן, עצמם, הקייסקאים המדינה.

חושי. אבא בחסדי תלויה פרנסתם לוננו.
 תקציב את להגדיל כדאי :מוסר־ההשכל

 את לקרוא לפקידיה לאפשר המשטרה, משרד
התה. שתיית בשעת הבוקר עתוני

חיפה
הזה״ >>העול□ הנתבע:

 התופס החיפאי, השלום משפט בית בנין
 עיריית בית של המזרחי מאגפו קטן חלק
 יום לקראת שעריו את פתח אך חושי, אבא

 צנוע, באולם השלישית, בקומה נוסף. עבודה
 מרים הראשית השלום שופטת ישבה כבר

שטרקמן.
 שלושה השופטת דחתה ספורות דקות תוך

 תיק לידיה נטלה כך אחר שיגרתיים. משפטים
 מהנדס סגן של תביעתו : 1764/55 מספר

 7ע הזה, העולם נגד כהן יוסף חיפה עיריית
 בעירייה ״גנגסטריזם : הכתבה את שפירסם

).917 הזה (העולם חיפה״
 מזורז. בקצב הלך הכל לא לא, לא,
 שמואל הספיק לא המוקדמת, השעה מפאת
 מתל־אביב. להגיע ההגנה פרקליט תמיר,

מה ביקשו הנתבעים שלושת מבין שנים*•

 צייר־הקאריקטורות את שהמריץ דבר *
 נרצח של גופתו את לצייר בס, הארץ, של

 נבוך. ושוטר בורח רוצח ברחוב, מוטלת
 לא הנרצח : בציור חסר־הישע השוטר טענת

התלונן.
רן **  וראש אבנרי אורי הזה העולם עו

בהן■ שלום המערכת

 נגול השני הפרק מצטרפת. המשטרה
 יום. .אותו של הצהריים אחר שלוש בשעה

 הגיעו הכרמל הדר במרכז תלפיות מלון אל
 כהלכה. וחמושים חגורים משטרה כוחות

 בנדל, מ. מ. ס. מאשר פחות לא עמד בראשם
 בכבודו חיפה, מחיז של הפלילי הענף ראש

 קרמר, זאב מ. מ. ע. אליו נלווה ובעצמו.
חיפה. מחוז *,קת״ם

ו נאדל ברוך את לעצור : הביקור מטרת
 לשוא המשפט. התחדש עד במעצר להחזיקו

 היתה השופטת פקודת כי למשטרה הוסבר
 בנדל המשפט. לבית ולהביאו נאדל את לעצור

 ביולי 25,־ד עד נאדל את יחזיק הוא : התעקש
 אם אלא המשפט לבית כן לפני יביאו ולא

מהשופטת. כך על מפורשת פקודה יקבל
 למחרת; רק בכתב ניתנה המפורשת הפקודה

 לשח־ בקשה הוגשה המשפט, לבית הובא נאדל
ה הדגישה דיון, כדי תוך בערבות. ררי

 נאדל את לעצור היה שנתנה הצו כי שופטת
ו א י ב ה ל  סניגורו שאל המשפט. לבית ו

 המשטרה מרבה כן, אם ״מדוע, : נאדל של
לה לאלצה שני צו דרוש והיה זאת לעשות

?״ המשפט לבית ביאו
 המשפט מבית מבקש ״אני : הסניגור סיכם
ב כשירה שלא פעלה המשטרה כי שיציין
■ [י זה.״ מקרה

 ״המשטרה סירבה. ותיקה, חיפאית השופטת,
 החלטי טון באותו ענתה גמור,״ בסדר היתר,

 הראשונה המלה מן דבריה את שציין ותקיף
המשפט. בבירור שהשמיעה

מפלגות
אני? מ■?־

 טרום־ תעמולה של ארוכים שבועות משך
 בסבלנית, המתנדבים שורת הצטיידה בחירתית

מ השבוע, המפלגות. הכרזות אחרי עקבה
ה האירגון שלח חיפש, אשר את גילה שלא

ה הרשימות לכל מפורט שאלון ירושלמי
עוד התשובה את להמציא בבקשה מתחרות,

ה בין המקשר קצידלתםקידים־מיוחדיס, *
הבטחון. ומוסדות משטרה

משאר
חג 0ונ!11ה ו

 הראויים, האנשים את - נציגיך את לבחור הזדמנותך זוהי
 העומדות הקשות השנים גארכע המדינה את להנהיג לדעתך,
לפניה.

 אלמוניים מנגנונים הבחירות, ביום הקלפי, ד ל כזאת הזדמנות לך אין
 רשימות את קבעו הקלעים, מאחורי קנוניותיהם את הרוקמים עסקנים, של

 הממשלה הרכב את יקבעו מפלגות של קנוניות המפלגות. כל של המועמדים
 ואיפוזייציות קואליציות של הרגיל העכור במישחק הבחירות. אחרי שתיבחר

אותך. — המדינה צמרת את כביכול׳ הבוחר׳ האדם את איש יזכור לא
 שמו את יקכע העם שרצון הוא דמוקרטיה כל של הבסיס אולם

 רככות :טל גורלם את הקוכעים האנשים ושל הממשלה ראש שד
 שלטון מול זה רצון להעמיד כדי לניוון. או לפריחה ולמוות, להיים

 לגלות פשוטה מעשית אפשרות זה עתון לקוראי ולתת הקנוניות,
 מפלגתית, התערכות ללא וחד-משמעי, כדור כאופן רצונם את

 שמות את להכניס הוא לעשות עדיך אשר כל הבא. השאלון נקבע
 או כדור ככתב-יד זאת עשה לך. הנראים במהומות נבהדיך
כתיבה. במכונת

 אותו לשים מבדי למערכת, אותו ושלח המסומן. במקום השאלון את גזור
 שמך את למלא תוכ* בכך׳ רצונך אם כול. שום להדביק ומבלי במעטפה

הכרחי. זה אין אולם בתך, וכת

 ברשימות להתחשב מבלי דעתך, על העולה שם כל בו להכניס יכול אתה
 מפלגית של נציגים לשאלון להכניס יכול אתה המפלגות. על־ידי שהוגשו
 הסכימו שלא אף העם, לאמון לדעתך, הראויים, בלתי־מפלגתיים ואישים שונות,
המפלגתיות. הקנוניות במסגרת להופיע

ל צורך אץ בבו
הדואר לתיבת והטל חכר האמצעי, הקו דפי קפד גזור,

אד ט מי
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