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* ב * ש ה ו נ י ו  אלט- קארל ו
 באשמת לדין שהועמד שולד, ס י

 לפני עד כי להגנתו טען שוד,
 ישר, אדם היה ספורים חודשים

נע למשכב, שנפל לאחד אולם
 בטוח ״ואני עירוי־דם לו שה
 גנב.״ של מדמו בי הכניסו כי

¥ ¥ ¥
ד עי מ ס אן, !י פ  מקהיר, ה

סי אחיו, רצח בעוון !שנאסר
שופט בפני פר  הסיפור את ה
 אחי של שראשו ״חלמתי : הבא
לפ והחלטתי אבטיח, אלא אינו
תו תוח די או  הוא אם לראות נ
רן.״ די בשל הצו

★ ★ ★

ז ט * ר אמס, פו די׳  קאנא־ ווי
6  כי קארלוס פיטר הסביר דא, 5
 שיקבל תקווה מחוך יער הצית

 •שריפה. בכיבוי עבודה
¥ ¥ ¥

ר, 5ו/וז!3 ד שו ט ריי תושב כ
* שוזייג ז ש בגרמניה, בראונ

שופט בפני הודה עש רצח ני ה
 שלוש של בתקופה אנשים רה

שות הסביר שניים/ ל : באדי לנ  ״
 אחד עליו. •חביב עיסוק יש אדם

 בקלפים. השני בשחמט, משחק
אנשים״. הורג אני

¥ ¥ ¥
ד, ^י ר _ עי באר אלנבי ה

 אסור בו מקום צות־הברית, /
 מחוץ ברווזים לצוד החוק לפי

 צייד נתפס הרשמית׳ לעונת־הציד
ב מעופו בשעת בברווז שירה
הת ״פשוט : הסביר הוא אוויר.

 שזאת לי נדמה היה בלבלתי.
ארנבת.״

¥ ¥ ¥

ר ח א ^ ם * ש א שו־ בהנאת שנ
תו אלדרוי, ג׳ון טען טר, /

ח-הברית דאלס שב  : בארצי
 על לו עמדה שדבורה ״ראיתי

 להניח לא והחלטתי צווארו על
ן להיעקץ. לו תי לנ  חזק בה הני

ל לתי.״ ננ שינו

¥ ¥ ¥
ס נדם פ ת מג־ כשהוא שנ

 אל לחלון מבעד לחדור םה1
 בדנמארק, וולאבי בעיר ווילה תוך

 ליד,־ בדעתו יש בעצם כי הסביר
 כוונתו וכל למצחצח־חלונות, פך

הח במקצוע מעט להתאמן היתד,
דש.

¥ * *

ר 5■ ס א ר שנ ח א  35 שירה ל
בקי בתקרה, אקדח קליעי 5ס

ת רות חדר־השינה של ובחלונו

 להיות אוכל <יאיד
נא שתישאר בטוחה

?׳׳ לי מן
תו דיימם, צ׳ארלס הסביר שלו,

 התכוון בעצם כי פילאדלפיה, שב
קצ חזרה ערך ולכן להתאבד

רה.

מ &י ח וע
 דא־ מהעיר דרץ־קופות **ן

ס ל  שנתפס בארצות־הברית, מ
ה קופת את לפצח נסיונו בעצם
 טען באנק, ניישנל צ׳יין של סניף

 לעמוד עליו היה שבוע כעבור כי
ו קודם, מזויין שוד על למשפט

למי כסף מעט לאסוף עליו היה
תו מון  זה. במשפט הגנ

¥ ¥ ¥
ץ מ י י תושב מקדוניי, מ

ס ו רי א ט נ או ^ שנע שבקאנאדה, י
שחי־ אחרי המשטרה על־ידי צר

ב- זבנית לכאייט, ף*וזאן
 הודתה בפאריס, סדקית חנות

ממח 474 לקחה כי השופט בפני
״או בעל־הבית. ידיעת ללא טות

 טענה ברירה,״ לי היתה לא לם
 מנזלת, החורף כל ״סבלתי היא.

ת את להחזיר והתכוננתי  הממחטו
האביב.״ בוא עם מיד

¥ ¥ ¥
 הסביר ספרד, וואלנסיה, י-ז
 כל ישב מדוע מיגואל חוזה מ
בצ־ וקילף ברכבת הנסיעה זמן

!״סליחה

ל שהתקרב זר איש וגידף רף
תו,  סבור היה הוא כי טען בי
אשתו. מקרובי אחד שזהו

¥ ¥ ¥

 שנאסר סאכספון, ^י!נגן
חי,ב שניגן לאחר בלונדון

שו בפני טען נדבות, וקיבץ בות
 רק בחוץ לנגן נוהג הוא כי פט

הר משובחת שהאקוסטיקה מפני
הקונ באולמי מאשר יותר בה

צרטים.

 לא משפחתו שבני העיבדר, : לים
 ההלווייה בשעת דמעות שפכו

חז שממנה הקטן, אחיו של
מאד. אותו הרגיזה רו,

וצינ

 בקאליפור־ מודסטו עיר 5*
, ה ד  באשמת שנאסר לאחר *

 רי־ סירב שיכרות, בשעת נהיגה
 מבחן־ את לעבור קולסאו צ׳ארד

 : בצדק טען המקובל, הפיכחות
לע אדם להכריח הוגן זה ״אין
שי כשהוא דווקא זה מבחן בור
!״ כור

¥ ¥ ¥

,-זטולזודארצות־הברית,
 פרקינס לינה מרת נעצרה 558

שן שנסעה מ כש שעה רבע ב
שטת ידה לח מבעד החוצה מו
 : התנועה לשוטר הסבירה לון,
 להסתובב. התכוונתי לא ״לא,

הל את כראוי לייבש רק רציתי
שלי״. הצפרניים על כה

¥ ¥ ¥

 ריי־ אלברטו הורה פרו, 6*
ה נ  במנגני־הגיטרר, ירה כי *

 לחלונו מתחת סרנדה שהשמיעו
 זה היה ״לא הולדתו. יום לכבוד

טען. הולדתי,״ יום

★ ★ ★

בתקיפת שנאשם אחר *י!
 אלברט הסביר זרים, שלושה ׳

 בית־ תלמיד ספורטאי ג׳ובאני,
תי : ברומא תיכוני ספד ״היי

 הכוח מידת את לבחון מוכרח
הימנית.״ ידי של

¥ ¥ ¥

ת חמש שפוצץ אחר !
 העיר בגן דינאמיט בוית *

 וגרם בארצותזהברית, אלסוורט
ן על־ידי  ל־ססו חמורים נזקים כ

מון הסביר בניינים, ב לאסקר דיי
לה ״רציתי : בבית־הסוהר שבתו

!״ משנתה העיר את עיר

¥ ¥ ¥
!״כצרפתית להזמין לא לד ״אמרתי

 נוקם־ בעיר ׳שנעצר דם̂ 8
שסי לאחר ארה,״ב, ^*וויל,

 לקול מכוניתו את לבלום רב
ש המשטרה מכונית של הסירנה

 : כך אחר הסביר אחריו, רדפה
במו שישבה שהנערה ״חשבתי

 היא המכונית של האחורי שב
!״ ששרקה

תושב גרייט, ^ףאדיגאן
/ *  כלל התרגש לא שיקאגו, י

מכנ שבכיסי העובדה מן ועיקר
 גנובים, חפצים עשרות נמצאו סיו

 לא ״באמת, :במשטרה הסביר
כש בכיסים היה מה לב שמתי
 המשומשים המכנסיים את קניתי
אתמול.״ האלה

קול שיילה כשם ערה ך
* באוסט סינדיי תושבת מאן, י

גנ מדוע לשופט הסבירה רליה,
 313 בעיר שמות מחנויות בה

זו 117 חצאיות, 147 לבני־נשים,
ו בגדי־רחצר. 78 תחתונים, גות
 הרגשה לי ״היתד, : סודרים סב

כלכלי.״ משבר ומתקרב שהולך

/ ,1ל1ש ק * ס י י  ממונט־ ו
מרי \ כש שנתפס באלסקה, גו

ל ציבורי בטלפון מצלצל הוא
בח נקנס זרים, אנשים עשרות

ה טענתו למרות דולאר מישה
תי : משכנעת סכ לי לרכוש ״רצי

בעיר.״ רים

¥ ¥ ¥

 ארצות־הברית, דטרויט,
ר בי ס ה  מדוע מקלוד סיימונס ל

 ״לא נ בו שגר הבית את הבעיר
״השכנים את סבלתי !

¥ ¥ ¥
ר י ע  ארצית־ה־ אפונאי, *

, ה י ר ב א לאש לקניות אדם יצא מ
 כעבור חזר טאלק, אבקת תי
ד הטאלק כשבידו שנים 43 ע ה  ו
 הסביר לו, שנתנה מהכסף דף

שטות כרון לי ״יש : בפ מצו־ זי
״ ן י י

¥ ¥ ¥

 שליש שנתפס פרסקין, ון מ*
 מיבית־ שברח לאחר שנים י*

ארצות־ ליסבורג, בעיר הסוהר

תירו שום כדי ״הפעם
!ר,דיין טוראי צים,
 האהד את דברור, עדי

!״שלף
 ״לא : לתופסיו הסביר הברית,
 ב־ היתושים את ״ל לסב יכולתי

בית־הסוהר.״
¥ ¥ ¥

 שנתפס ה, משיקאג ייס *
ה ע ש ב ■ ארנ את לגנוב שניסה ■

 התחתית, ברכבת שומר של קי
הל שלי והיד ״נמנמתי, : הסביר

כיסו.״ תוך את בעצמה כה

¥ ¥ ¥

 ה־ תושב דובוא, סייוארד
י ב שנתפס בצרפת, ליל עיר ע
 המכונית את לגנוב שניסה שעה

 פעם כבר ״רציתי : הסביר ,29ה״
לנהוג.״ ללמוד

★ ★ *ד
שר באשה שירה אחר 15*
 בלווית הולכת אותה אה '

אז הסביר ארוסתו, מינגו  חו־ דו
שב אן, ס תו אנו ס, בו  אר־ אייו

שבתי : גניטינה א נפטר שאני ״ח
תי ולתמיד חיי תנ לעתיד.״ מחו

אל תושב מדייר,4רדם י״**
 הכחיש ארצות־הברית, פנה, **

בד האשמה בבית־הדין בתוקף
 טען לו, שיחוסה כסף גניבת בר

ל נסעתי יום ״באותו ;להגנתו
 מכונית.״ שם לגנוב כדי דטרויט

¥ ¥ ¥
שב ,14 בן האנט, ייד ף  תו
 את ביקש אוסטרליה, סידניי, י*

 מילה אף לכתוב לא העיתונאים
 הצלת שלו, מעשה־הגבורה על

ישמ ״אם : הים מגלי טובע נער
ן על עו  • יטי־ מיד בבית־חספר, כ
חיבור.״ לכתוב עלי לו


