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ה למען — המלחמה החלה כבר בורים,
שלום.

ש אורח, עוברי וסתם פרחחים קבוצות
לנאו הממתינים עם ויכוח למעגלי נכנסו

שמו הקומוניסטית המפלגה מזכיר של מו
ש מוטב כי הסתם מן מצאו מיקונים, אל

 טיבה את יכירו המונעת המלחמה מתנגדי
ל ממשית סיבר, להם שתהיה ״כדי מקרוב.
 הכניסו מהם, אחד של כדבריו לד״״ התנגד
אגרופים. גם לויכוח

;3 תל־מונד כית־סוהר חצר
! מסים וישלם לנגב ״שילך

ג:-.*•,.-..;.-

 אסיר חתם קיר. בציורי המקושט רמלה,
 שנים שלוש לפני שנכלא וינברגר׳ יהודה
כירוש בצלאל הנכאת לבית פריצה בעוון
 בידי ״מוגש :מציוריו אחד בתחתית לים,

 אנושית.״ סולידריות מתוך וינברגר יהודה
 ענין רק היה לא הכתובות תוכן שינוי

 משהו סימל הוא ומקום. זמן הבדלי של
 והעקבית האיטית המהפכה את יותר, עמוק

 נציב השבוע אמר במדינה. בבתי־הסוהר
 הנמרץ בקולו ),44( חרמון צבי בתי־הסוהר,

הע מוסד יותר אינו ״בית־הסוהר :והעניני
לפוע שיכון עם חרושתי מפעל נשה,'הוא

מדי בממוצע העוברים האסירים 4000 לים.״

 מקרר, עם הרשימה בסוף ישראל נשארה
בשנה. יחיד* בריחה

ל בו הג
ה ש ך ■צאו ש ר ד ל
 שהתחנך דמשק קול קריין כמאל, ריבחי

 : בגאווה אותם הציג העברית, באוניברסיטה
ב מקלט שביקשו ישראלים אזרחים ששה

סוריה.
? אלה ששה הם מי

 נעלם ותוסס, צעיר בחור בן־יהודה, שלמה
 גדות על ,1954 בספטמבר מיסתורי באורח
 כמפקח תפקידו בתוקף אל־קאדי. בתל הירדן

 את לסמן בן־יהודר, יצא ־בגליל, אנטי־מלרי
 שבא נהגו, הירדן. גדות על הריסוס נקודות

 איש מצא לא מעבודתו, להובילו ערב לעת
לגבול. מעבר אל הובילו אדם עקבות במקום.

 בן־ השאיר מאחוריו וחובות. זכרונות
 זב־ וצרור פעוטים, ילדים שני אשה, יהודה
 הגליל. שיחרור בקרבות ממעשיו יפים רונות
 מזוינים מ&תנניים חדרו כאשר שנתיים, לפני

 בן־יהו־ נגדם יצא ראש־פינה, מושבת תוך אל
 כשזרועו שמייסר תת־מקלע באש הניסם דה,

דם. שותתת
 האנטי־מלרי שהמפקח מה כל לא אולם
האחרו בחודשיים חיובי. היה אחריו השאיר

 כמה של בחובות הסתבך היעלמו לפני נים
 רשמיים. מיסמכים בזיוף נתפס ל״י, אלפי

ל לתבעו עמד עבד, שבו הבריאות, משרד
 ניכרים. בסכומים מעילות באשמת דין

 העביר במהירות, פעל בן־יהודה ..שלמה
 אילת־ה־ לקיבוץ ילדיו שני ואת אשתו את

הגבול. את חצה שבועיים, כעבור שחר.

מיקוניס מוכה
סט היה לא הפרחים מוכר מוני קו

ני שחורים, וכובע מעיל לבוש מיקוניס,
 ערבים בתוכם נאמניו, מקהלת על לנצח גש

 בקריאות מדבריו, מלה הבינו שלא יפואים
 ! מלח־מה ״הל־אה :מחיאות־כפיים מלוות

ש נגדית מקהלה מיד קמה !״ הש־לום י־חי
מ ״נ־שק : בקריאות יריבתה את השתיקה

!״ גן
ש הנואם לעבר להתפרץ ניסו הצועקים

 שומרי שרשרת מוקף המדרגות על עמד
 אשל, נמרוד שני חובל של בהנהגתו ראשו,

הימאים. מרד של חסון־השרירים המנהיג
ל כוחו בכל שזעק מיקונים, של דבריו

 ברעש נשמעו ולא כמעט המיקרופון, תוך
מופ . נאצר ! ״בוגד : וצעקות משרוקיות

"1 תי
 הנואם לפני ונעליים. סיגריות כפף,

 המונעת. המלחמה נגד סיסמות עשרות צצו
 המוטות הפלקטים, נקרעו ספורות דקות תוך

 מיקוניס המתנות. שני בידי נשק לכלי הפכו
 !״ למהומות להיכנס ״לא : לקרוא עוד ניסה
 מטבעות בוערות, סיגריות של במטר נענה
מיש הקהל. בו שהשליך פח, וקופסות כסף

לעברו. והטילה נעל חלץ אף הו
 לבנים חצאי מתעופפים החלו מהרה עד
 לידו, מהעומדים כמה פצעו הנואם, לעבר

 לא ״הפאשיזם :להחליט הספיק מיקונים
״יקום שר מונרבי. אולם תוך אל נמלט !
ל החלו הפרחחים התפזרה, המגינים שרת
ולהכו להקיפם בודדים, קומוניסטים זהות

תם.
 י' ״אני : העמידה בגיל גבר צעק לשוא

 שיב־ קרחתו על מוט־עץ מכת ״1 ■קומוניסט
 חנות־ לעבר להימלט לשתוק, אותו נעה

מקום. שבקרבת אופרה הפרחים
 הצובאים את להרחיק שיצא החנות, בעל

 ספג בקומוניזם, הוא אף נחשד חנותו, על
המש החליטה אז רק ראשו. על חבטות כמה
הר פרשים ארבעה קיומה. את להוכיח טרה
 דרך פילסו מחנות־הפרחים, הקהל את חיקו

קומוניסט!״ ״אינני : להתנצל שהוסיף למוכה
 לא מדוע נשאל האסיפה ממארגני אוי־
אסי של המר הלקח אף על מקיומה נרתעו

 עושים לא ״מה : האיש השיב דומות. פות
?״ השלום למען

תי הר ב סו
שיה ר• תע אחו רג מ סו ה

ש אלה בכל ננקום עוד אסיר, דבר, ״אין
״צרות לנו עושים  לפני אלמונית יד חרטה !
תל־מונד. בבית־סוהר צינוק קיר על צנים,

 היו במדינה, בתי־הסוהר חמשת דרך שנה
דבריו. לממשות עדים

לדרי מותאמים אינם עדיין המובנים אמנם
א לכל נפרד תא התובע האו״ם, שות
 אידיאליים. מלהיות רחוקים והתנאים סיר,

 האסירים ישנים הגדולים האיכסון באולמות
 שלא יחסים המעודדות דו־קומתיות במיטות

 מוחזקים חולי־נפש אסירים הטבע. כדרך
 הסוהרים בבתי־חולים. במקום בבתי־סוהר

הדרושה. ברמה כולם אינם עצמם
 האסירים את להוציא משתדלים כן, על

ב ובשדות בבתי־המלאכה ולהעסיקם למרחב
ו לנגב שילכו ״לחנכם בתי־הסוהר, סביבות
חרמון. כדברי מיסים,״ ישלמו

לבתי-המלא- רוצח.״ נעשיתי ״כיצד
 השוטרים נעלי את האסירים מתקנים בהם כה

 השומרים בגדי את תופרים אחריהם, שרדפו
לפי המשפט לספרי כריכות ומכינים עליהם

 לאחר הם מגיעים עוונם׳ את מרצים הם הם
ה המיוחד המיון במוסד ימים חודש בילוי
בהם. הטפול אופי את קובע

 חמש־ למאטר שנדון הרסון רוברט האסיר
 ,16ה־ בת אהובתו רצח בעוון שנה עשרה
 נעשיתי כיצד :בצרפתית ספר חיבור סיים

 מגרעיני מיבנים ובבניית בציור עוסק רוצח,
 שני בגובה אייפל מגדל ביניהם, זיתים,
זיתים. גרעיני אלף 24מ־ עשוי מטר,
 כל בתי־הסוהר לנציבות היתד, לא כה עד
החדישות. הכליאה שיטות על להצטער סיבה

ל עבר טבריה, תושב יפרח, שלמה •
אמ בטבריה חבריו אשתקד. בנובמבר סורים

 לא מעט — טרטוע״ ״שוואייה שהוא עליו רי
 הנחה אישרו הגיוס לשכת רופאי גם נורמלי.

לשרות. כבלתי־כשר תעודה לו העניקו זו,
 האזרחיים לחיים גם המותן. על סכין

 הגדוש תיקו במקצת. בלתי־כשר יפרח היה
 פסק־דין השאר, בין כלל, טבריה במשטרת

 במסיבות שוטטות בעוון אחת, לשנה ,מאסר
חשודות.
 יפרח שלמה ביקש המשפט, מבית בצאתו
השו בבית״השימוש• לבקר רשות משומריו

ה החלון את פרץ הוא ; לשווא חיכו טרים
 סירה, גנב שם הכינרת• חוף אל רץ אחורי,

ה על לו שחיכה החופש לקראת במרץ חתר
אלמאזה. לכלא מיד הושלך הוא הסורי. גביל
 חמש משך ממרוקו. בא עזיזה יצחק •
 מצאו. ולא בישראל מקומו את חיפש שנים

אפי בקיבוץ חקלאות לאולפן הגיע לבסוף
הירדן. בעמק קים,
 מקומו. את למצוא עזיזה נועד לא שם גם
 כשעל לשיעורים, חבריו בין הסתובב הוא

 לו שנידמה פעם בכל חד. פגיון תלוי מותניו
האו הנהלת הפגיון. את שלף כבודו, נפגע כי

 הבל- התלמיד את לסלק אם בשאלה דנה לפן
 הבל- ההחלטה את מהם חסך עזיזה תי־רגיל.

 את מצא הירמוק, את עבר הוא : תי־נעימה
בסוריה. מקומו

 הנותרים הבורחים שלושת שחור־לכן.
 תקופת אחריהם. רבים עקבות השאירו לא

 קשה קליטתם קצרה, היתר, בארץ שהותם
מאד.
 ילידי חזירי׳ ושמעון מזרחי שמעון •

מב־ לגליל. הסוכנות על־ידי נשלחו מרוקו,
 בידי היא אף חרוטה יותר, טריה :תובת

בבית־סוהר הסוהרים במזנון נמצאת !סיר
ש האסירים ובריחות ההתמרדויות בשטף

לאחרונה, ברחבי־העולם בתי־הסוהר את פקד
 נזבית־הסוהר שברח ערבי, מסתנן של *

הגבול. את כנראה וחצה

ה כי סיפרו חיפה ליד דויד במעברת ריהם
מ בכל• רטנו רדיפה, תסביך נתמלאו שנים
!״ השחורים את ש״דופקים קום
 שהציגו כפי זילברשטיין״, ״החבר •

מ משובשת בעברית הסביר דמשק, קריין
מר ״הייתי : הציוני״ ״מהגיהנום ברח דוע
 היתה וההסתדרות בישראל לירות 250 תיח

שלה.״ המסים בשביל הכל לוקחת

ם טי מ לו פ די
ך ס העשן מ
 הצפון מחוז מפקד סלע, מתתיהו רמ״ח

 בלתי־ מצב בפני עמד ישראל, משטרת של
 מדוע לעתונאים להסביר עליו היה : 'נעים
העו הזרה הנציגות בשם לנקוב יכול איננו
חו לפני שנתגלתה הברחת־ענק מאחורי מדת

ב ארגזי ששה :ההברחה חיפה. בנמל דש
שהו ל״י, אלף 136 בשווי רדיו וחלקי דים
גרימאני. פיליפו באוניה באו

נצי אותה של ״הדיפלומטים : סלע טען
האח ההברחה. בפרשת מעורבים אינם גות

ומסו מאורגנת מבריחים חבורת הם ראים
 מאתנו, יחמקו הקלפים׳ כל את נגלה אם עפת.
ו חזר הוא נגדם.״ הוכחות לאסוף נוכל ולא

הגי שמה שעל הנציגות, שם גילוי כי הדגיש
דיפ בסיכסוך המדינה את יסבך הארגזים, עו

לומטי.
ר: כו ס. ה פ ת  שהסתיר העשן מסך שג

 כשעל השבוע, לגמרי הופשל לא הפרשה את
ה ).40( מייזליש נתן ישב הנאשמים ספסל
 בודק — ואח״ב מח״ל, מתנדב לשעבר נאשם
האמ הפעולות משלחת של המיליונים יבוא

ההב בוצעה כיצד סיפר בישראל, ריקאיות
דיפלומטית. חסות תחת רחה

 דיפלומטית, נציגות אותה אנשי ידיעת ללא
 המאפשרים הטפסים את מילא מייזליש, טען

התער ללא דיפלומטי מיטען כל לשחרר לו
 להם שיחק לא הפעם, אך המכס. אנשי בות

המבריחים. של מולם
 הקשיב זוהר זאב בנימין המחוזי השופט
 בגלל רק התפתה כי הנאשם של לתחינתו

 מיי־ כי הבין הוא בנו. ומחלת כספית מצוקה
 הברחה במכונת קטן בורג אלא היה לא זליש

 על מאסר ושנת ל״י באלף אותו קנס אדירה,
ל החוק מאפשר זה מסוג עבירה על תנאי.
ל״י. אלף 252 של קנס הטיל

 ש־ הענק, הברחת של המיסתורין מעטה
 שתיקה רווי סמיך, נשאר במקרה, רק סוכלה

דיפלומטית.

ה פ חי
ק צ״ עונ גר

 לב שימת עורר לא בלונדי, צעיר סל, ינוש
 מאות עם יחד ארצה שהגיע שעה ,מיוחדת
מ נבדל ינוש אולם מאירופה. אחרים צעירים

 ובעל שאפתן הוא היה רובם כמו שלא הם•
מרפקים.
הי המפא״יית בהיררכיה ינוש של עליתו

 מפא״י. של באמת־המידה אפילו מסחררת תר,
 כפקיד־מנגנון החדש העולה הועסק תחילה

 בל לבלר להיות נועד לא ינוש אולם קטן.
ב ולרמוס להחניף הטבעי כשרונו חייו. ימי
 פילסו ומרפקיו, המתאימים, ובמקומות זמן
 יוסף מועצת־פועלי־חיפה, למזכיר דרך לו

לרכוש. הצליח האישי אימונו שאת אלמוגי,
ד. לצו מעל קי פ ת ח דף לפתוח כדי ה

 שמו את פל ינוש היסב חייו, בתולדות דש
ב הכל הלך מאז פלג. דב : יותר פיוטי לשם
 ראש מקום כשהתפנה מפכה. פלג של קלות

 הצפון, במחוז במפ״אי המקצועיים האיגודים
ה הטבעי. המועמד הוא פלג כי ברור היה

לו. נמסר תפקיד
דוביים. היו לא למפלגתו דב של .שירותיו

הארץ
 החיפנית, ההגנה הצליחה אלה בדקות

 את לבלום וחנוני מרטין של בראשותה
(חד וחנוני מרטין של נסיונותיהם כל

הספורט). שות
תל־אביב דן, מרדכי

עצמי שרות
4 4 4

 להיות יכול אינו הדתות נגד ״המאבק
 חייב אלא בלבד, הקתולית לדת מוגבל
 הדת כולל הדתות, יתר את גם להקיף

 1״ ההונגרי הירקון קובע היהודית,״
(מעריב) פאגאנדיסטא״.

אור׳ דליה
 מגד תצא הישראלית הדנובה

כעס. רוב
4 4 4

(סו מפעלים לצביעת בע״מ, ארגמן
ב״במחנה״). דעה

? הנישומים מספר סמויים בצבעים

£
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