
במרינה תנע הסוט
מע ומלבדם בהתנדבות, עבודתם העושים

 תמורת מיוחדים מודיעים המשטרה סיקה
 אי־ תמורת רציניים סכומים מבטיחה שכר,

 או עבריינים לגילוי להביא העלולה פורמציה
גנוב. רכוש
 בתפקיד חדשים שהיו המשטרה, קציני כי

 העבירו מנגנון־החושך, חניכי רובם זה,
המקו המודיעים שיטת את הפלילי לשטח

 מבלי למודיע שכר — אחרים בשטחים בלת
החוק. על לעבור לו להתיר
 אמנם הוכיחה כה שעד זו, שיטה אך

 נתנה לא רמי־מעלה מועלים בגילוי יעילותה
 העולם אנשי בתפיסת פוריות כה תוצאות

 ובילוש, לעיקוב המרכזי המדור התחתון.
 של מסוגם עבריינים בגילוי מאוד שהצליח

 מעשי גילה כהן, ואלכסנדר בן־אפרים צבי
 יכול אינו ציבוריים, במוסדות שחיתות

 בגילוי מפוארות הצלחות לזכותו לזקוף
וגניבה. שוד רצח, כמו פשעים
 זו ממדיניות הישירים הנפגעים אחד

 קו למתוח החליטה המשטרה ברלה. היה
לבינו. בינה היחסים פרשת כל על אדום
להע לנכון מצאו לא לכך האחראים אולם

 לא יותר כי להזהירו כך, על ברלה את מיד
מיוחדות. זכויות לו ינתנו

 למצוד והביא הגמל גב את ששבר הקש
 היה ברלה, של בית־הבילויים על הגדול 1

 שאירעה לגמרי, אתר מסוג בפרשה קשור
 המצוד בשבוע ושדודקא וחצי, שנה לפני

בתל־אביב. המחוזי בבית־המשפט הועלתה
 ד״ר הפסיכיאטור של פרשתו זאת היתה

 משכרים סמים במכירת שהואשם פינק, ז׳אן
ללא־היתר. לנרקומן

★ ★ ★ מודיע חיס?ה המשטרה
לחו בית־החולים מנהל פינק, ד״ר ך<י

ש במלכודת נתפס בכפר־גנים, לי־נפש 1 !
מש ומודיע נרקומן המשטרה. לו הציבה
 הד׳׳ר אצל הופיע כהן, אורי בשם מרתי,

 ניסה כהן אורי מורפיום. לקנות וביקש פינק
 לבסוף, קיבל. ולא פעמים כמה זאת לעשות
 בקבוקון פינק לו מכר המשטרה, לטענת

ל״י. 25 תמורת מורפיום,
בנר לי מוכר היה כהן אורי פינק: טען
ודחיתי אחדות פעמים אצלי ביקר קומן,
 שיכניס לי הבטיח האחרונה בפעם אותו.

 מנה לו נתתי ואז בבית־החולים, לטיפול
החגים. לאחר עד לו שתספיק אחת,

להתברר, המשפט השבוע החל כאשר
 יעקב עורן־־הדין פינק, של פרקליטו טען

המשפט במהלך להוכיח רוצה ״אני הגלר:
במטרה ברלה על־ידי נשכר כהן שאורי

 ניהל שברלה אוכיח פינק. ד״ר את להכשיל
 מסר כי הפרעה, ללא בית־זונות בתל־אביב

 היתה שלא ובמקרה למשטרה, אינפורמציה
למציאתה.״ דאג אינפורמציה, לו

 ברלה כי להוכיח היתד, הגלר של מזנתו
וש־ פינק, הד״ר תפיסת את שיזם זה היה

מעובדיו, ואחד עוזרו שהיה כהן, אורי
 ברלה הבוס. הוראות לפי שעשה מה עשה
אינ לו היתר, שלא משום כביכול זאת עשה

למשטרה. למסור אחרת פורמציה
 שהוא קשר כל שהכחיש עצמו, ברלה
 במכתבים הציע אמנם שהוא טען לפרשה,

 בתופעת להילחם המחוזי ולרוקח למשטרה
 היה אמנם כהן ושאורי המשכרים, הסמים
ב השתתף ברלה, לדברי כהן, אולם עובדו.
 לדבריו עצמו. דעת על המשטרתי מארב

 כדי ולכנסת, למשטרה פינק הד״ר פנה
ברלה. נגד אותם להפעיל
 קשר כל השבוע הכחיש עצמו ברלה

 ״אינני הוא: אמר שנתפס. לבית־הבילויים
להח כדאי שלא קטן, מלון זה המלון. בעל
 חנויות כאן לפתוח עומד ואני בו, זיק

 בית־בושת שום פה היה לא להשכרה.
פרו רק היה כאן תפסה שהמשטרה ומה

 להפילני כדי שלי האויבים לי שעשו בוקציה
 לי היה חנות־מכולת, לי היתה אילו בפח.
הכ לי. שיש ממה גדול יותר רכוש כיום
 ואני הזה, לעסק בטפשות עצמי את נסתי

 כבר שנתיים מזה אבל כך. על מתחרט
 מנהל ואיני האלה, הענינים מכל גמרתי

ביודבושת. יותר
הנ היא טענה איזו משנה לא זה כרגע

 קישור בגלל כי היא עובדה אולם כונה.
 ברלה, של וזו פינק של זו הפרשיות שני

בלתי־נעים. במצב עצמה את המשטרה מצאה
 מקבלת שהמשטרה נראה היה מקרה בכל

לפעול. כיצד הנחיות ממישהו
ל איפוא, היה, למשטרה היחיד המוצא

 ולהוכיח ברלה, של בית־הבילויים את חסל
 למד לאפשר נוהגת היא ששוב כל כלפי

החוק. על לעבור דיעיה

)10 מעמוד (המשך
ואח ימים, 10ל־ מעצר פקודה גרף, אריה
 נקבע אחריהם ימים. לשמונה אחת עוד ריה

 אופניים בתלת ״נסעתי המשפט. מועד
 מוכר שאני המשומשים, הבגדים עם שלי

 לפתח־ והגעתי תל־אביב ליד במעברות
 לשוטרים להסביר יעקובוביץ ניסה תקווה,״

והש מכרה ״פגשתי שוטטותו. סיבת את
 הכובע, לא הכפפות, לא עשר. עד תהיתי

גנו הם הקטן היהלום ולא המכנסים לא
בים.״
ל השוטרים את להוביל מוכן היה הוא

 הגנובים־ החפצים את רכש בהם מקומות
 הם לו. האמינו לא השוטרים אולם כאילו,

 שבעליה התל־אביבית לחנות ללכת רצו לא
 את אצלו קנה אמנם יעקובוביץ כי אישר

 קיבל באמת אם לברר סירבו הם הכפפות.
 ואת ממעשיהו כשהשתחרר המכנסיים את

אחר. מאסיר היהלום
 הוא הוא יעקובוביץ כי ברור היה לשוטרים

סי רבים. שבועות במשך שחיפשו הפורץ
 זעזע לא באומללתו, חלחלה המעורר פורו

 שוב העלה זה סיפור אולם השוטרים. את
 ״אני שנים: עשר מלפני קריאתו הדי את
מפשע.״ חף

חיים דרכי
הקדמית בעמדה

 החצרות באחת שפרצה קולנית, מריבה
הק תל־אביב, בצפון ירק מלאת בשכונה

 כי דירותיהם. לחלונות השכנים את פיצה
 בקעו שצעקות הראשונה הפעם זו היתד,
 בן־ דויד השכונה, תושב של ביתו מחצר

 כי לחשוב טוב יסוד היה לשכנים גוריון.
מעניין. משהו אירע

 זאב השוטר צעק אחרת!״ לעמדה ״לך
 ליד לשמור תורי ״היום חברו. על עצמון

השער!״
ב לו השיב יא־בן־אדם״ עליך, ״מצפצף

 רצה שלא גבר,־ד,קומה, שפירא, שלמה להט
 ״יא־זיפת,״ המכובדת. עמדתו את לעזוב
 כשוטר־מקוף הידוע השחום, השוטר הוסיף
אדיב.

 עצ־ לו הבטיח אותך!״ אקרע אני ״חכה,
״ במשטרה גבוה מפקד הוא ״חותני מון.

 נכנע מייגע, ויכוח של דקות 25 אחרי
 לטובת השער ליד העמדה על ויתר שפירא
חברו.
 כניעתו אולם שפירא. עברי: שם

ממש אותו הצילה לא ,22,־ד בן שפירא, של
 נגדו הגיש עצמון במשטרה. משמעתי פט

 עולה הנאשם, וקללות. גידופים על תלונה
 בשם ובחר באבאג׳יני פעם שנקרא מהודו,
 עברי שם שחיפש כיון שפירא• אשכנזי
מפקדו. בפני למשפט הובא מכובד,

 המפקד שאל בפני?״ לד,יפשט רוצה ״אתה
הפורמלית. השאלה את באדיבות
 את שניצל שפירא, אותו הפתיע ״לא,״

 לשופט־ דינו את להעביר החוקית זכותו
 של משפטו יותר. גבוהה דרגה בעל שוטר

 קנר. לקצין־המשטרה הועבר שפירא הטוראי
קנר. שאל באשמה?״ מודה ״אתה

 שלילית. שפירא של תשובתו היתד, שוב
 עצמון. יריבו את לחקור שהות ביקש הוא
 המשפט המשך את דחה לבקשה, נענה קנר

אחר. למועד
 למשפט, נוספת פעם שפירא כשהובא

 סעיף תחת שונתה. נגדו ההאשמה כי גילה
 חבר בעבר שהיה שפירא, גילה הגידופים,

 בהפקרת נאשם הוא כי המאוחד, הקיבוץ
דקות. 25 למשך תפקיד, בשעת עמדתו

 ימי־מעצר, לשבעה שרותק שפירא, הצהיר
 ״כדאי נכונה: ההאשמה כי שהתברר אחרי

 להולכי־רגל. חציה מעבר יד על רק לשמור
 השוטר צד באיזה חשוב לא כזאת בעבודה
עומד.״

תזכיר
היום למחרת

אחרי אחד יום נעצר. ריינר גדעון
 לראשונה שחשף ),1170( הזה העולם הופעת

 את המשטרה עצרה האיש, של מעשיו את
 ב־ כספים בהוצאת אותו האשימה ריינר,

 גרמנית, קרן־צדקה כי בטענו טענות־שוא,
 עבורם להשיג תדאג שטיפטוע, דויטש בשם

 פי על להם מגיעים שלא אישיים פיצויים
המערבית. מגרמניה החוק

הגר בעיר היהודית הקהילה שם על •
 מסעי־ בימי הושמדו שחבריה שפייר, מנית

הצלב.

קולנוע
סרטים

דודה אייזן דודה. ל■ •ש
 תל־אביב, (ארמון־דוד, מיים הדודה

 האמריקאית החברה אשת היא ארצות־הברית)
 באורח־ דופן יוצא טיפוס השלושים, בשנות

 ראסל) (רוזלינד הדודה מחשבתו. ובדרך חייו
הו מסיבות העורכת מטורפת, פזרנית היא

ו בור,ימה טיפוסי מגדלת בביתה, ללות
לבקרים. חדשים דירתה ריהוט את מחליפה

 במציאות. שחי טיפוס הוא מיים הדודה
 מחזה הומחז לפיו אודותיה, הספר מחבר

במחי שגדל אחיה בן הוא הסרט, והוסרט
ה תחת שמו את העלים מילדות, צתה

 של רשימה שקרא אחרי דנים. פטריק כינוי
 ״טיפוס במדור דודתו, על אלמוני סופר
 כל את פטריק גולל שהכרתי״, נשכח בלתי

הבוהמיים. חייה קורות
 ואת הדודה את מגנה אינו הסרט אולם

 אנושית כדמות אותה מציג הוא חייה. דרך
ובאמ יחד, גם ורחמים הערצה מעוררת

 ערכים כמה אל חיצים שולח הוא צעותה
 סנו־ ,מוחין צרות — האמריקאית בחברה

ואנטישמיות. ביזם
 להצלחה שזכה מיים, הדודה של סיפורה
וב כמחזה כספר, גלגוליו בכל פנטסטית

המת ומצחיקה שנונה קומדיה הוא סרט,
 רוזלינד של עילאי משחק בזכות בעיקר עלה

ראסל.

מתים מחיה בדוד
 (מגדלור, צפורניה חושפת החתולה

מה לו שאירע סרט הוא צרפת) תל־אביב;

 סרטים של להמשכיהם תמיד כמעט שקורה
ב להצלחה זכה החתולה, הסרט מוצלחים.

 סביב שקמה השערוריה בשל רק לא ישראל
 הרבה גם בו היה בתחילה. הצגתו איסור
מח נערת אהבת — בנושאו עצמו. בזכות

 טמון היה — נאצי לקצין צרפתיה תרת
 בביום ההגשה, צורת גם רב, נפץ חומר

מרתקת. היתה טעם, של ובעריכה
הח נרצחה הראשון הסרט של בסיומו

 בה שחשדו למחתרת, חבריה על־ידי תולה
ה אולם הגרמנים. בידי אותם הסגירה כי

 מתים גם לעורר עשויה הכספית הצלחה
 בו במקום בדיוק מתחיל זה סרט לתחיה.
 אלא החתולה, אודות הראשון הסרט הסתיים
 את יללה טרם שד,חתולה מתברר שהפעם
 קשה, נפצעה רק היא שלה. האחרון המיאו

 להחזיר הסרט ליצרני הפריע שלא מה
 אלא מסועפת. ריגול לפעילות שוב אותה
 הם לתחיה הקמים שהמתים הסתבר, שכאן
 העומדים מחיים משעממים יותר הרבה
למות.

 החזרתה לצורך זאבים. בין חתולח
 החתולה על הגרמנים מפעילים לפעילות
 חדשה, פסיכולוגית שיטה אמול) (פרנסואז

 מבלי רצונותיה על לשלוט להם ניתן לפיה
ה את וביזמתה. מחשבתה בכושר לפגוע
 צעיר רפואה קצין ממציא המבדחת שיטה

 קהל בפני נוספת בפעם הממחיש בוותזנט,
 וכי נאצים, היו הגרמנים לא כי הצופים,

 היו והם אנושי לב פיעם מהם חלק בקרב
 ומשום רגשנות, מרוב לבכות מסוגלים אף
נאטו. באימוני לצידם להתאמן אפשר כך

ה יוצאת הצעיר הקצין ידי על מודרכת
ה צרפתיים, מחתרת חבלני לגלות חתולה
 עד המפורטות החשאיות בשיטות פועלים

 מראה כאן אולם והבלשיס. אמיל בספר תומן
 פקחית יותר היא כמה עד הצרפתית החתולה

המרות את מקבלת אינה הנאציים, מהזאבים

 בפעולותיה למחתרת עוזרת הפסיכולוגית,
הגרמנים. נגד

 די היצרנים היו כבר זה סרט של בסיומו
 כדי בחיים, החתולה את להשאיר כדי פקחים

 בהמשכים מחדש להחיותה יצטרכו שלא
 אילו עושים היו טוב שהפעם אלא הבאים,

 זה, מעין סרט אחרי לגמרי. אותה רצחו
 מוות החתולה מתה בחיים, בהשארה אפילו
טבעי.

חתימות כדי ברנשים
 תל- (הוד, וחתיכות ויסקי סיגריות,

 שנועדו הסממנים שלושת הם צרפת) אביב;
סא לעשותה יומרות, בעלא קומדיה להחיות

הצרפתים. הגנגסטרים סרטי על טירה
שסיס לבנות, גופני לחינוך מכון חניכות

 עצמן את מוצאות ופכחון, בריאות היא מתו
 שהגברים להן כשמתברר לא־נעים במצב

 מבעד החטובים גופותיהן על להציץ יפסיקו
 המכון על המוטלת משכנתא בגלל לגדרות.

ב נמצא הפתרון אולם להסגר. עומד הוא
 של ענק מחסן הנערות כשמגלות מקרה, דיו

 המוסד, במרתף וסיגריות ויסקי בקבוקי
 במקום לפתוח מסיסמתן, להתעלם מחליטות

 חובות את ולכסות החתיכות, מועדון את
והסיגריות. הויסקי ממכירת המוסד

 הוטמנו הויסקי שארגזי מתברר בינתיים
מב כנופית ידי על הגופני המכון במרתף
 מסתורית, כניסה דרך שהכניסום ריחים,

מר הוא מחבואם כי בדעתם כלל העלו לא
כמ מבוסם זה גאוני רעיון על המכון. תף
עס בו מתנהלות הזמן כל ר,סרט. כל עט

 לבין הנערות בין בויסקי מסחריות קות
עצמם, לבין הכנופיה חברי בין הכנופיה,

 המבוססות המכס, לשוטרי הכנופיה ובין
 למרתף המוכנסים הויסקי. שארגזי כך על

 שוב נמכרים שני, מצד מוצאים אחת מצד
הראשון. מהצד ומוכנסים

 הוא שאין על לסרט לסלוח היה אפשר אם
 נדירות, לעיתים חיוכים מספר אלא מעלה

 אחרת: מגרעת על לו לסלוח אי־אפשר
 ולא החתיכות על הדגש הושם כבר אם
 להיות חייבות אלה היו לפחות הברנשים, על

 הנערות אין זאת במקום לשמן. ראויות
 שהן בכך מסתפקות הסרט את הממלאות

חתיכות. אינן גם הן שחקניות. אינן

תדריך
 בערי זח בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
תל- (צפון, לחיית ייצח אני #

 ד,מחית עונש נגד מזעזעת מחאה — אביב)
 נערת גראהם, ברברה של סיפורה באמצעות

 להורג הוצאה ברצח, שהואשמה בילויים
היוורד. סוזאן הגזים. בתא
 — תל-אביב) (לת, המלקות 401( י•

 אוטו- בסרט גברבר מעצבת החיים קרוסלת
סריסו. פרנסואה של ביאוגראפי

- (ארמון, נגרו אירופאי • ה) פ  חי
 בלבוש הימנית עד־המודת האהבה אגדת

ברזילאי. קרניבל רקע על מודרני
ירושלים) (ציון, אדם של גורלו •

 סרגי במלחמה, פשוט אדם של אפופיאה —
ה סיפורו את ומשחק מביים בונדרצ׳וק

שולוחוב. מיכאיל של ללב נוגע
ירוש נתל־אור, בלילח מרגלים #
 נפגשים מרגלים כששני קורה מה — לים)

 זהותו על אחד לדעת מבלי דייגים בבקתת
 ב־ ולאדי ומרינה חוסיין רוברט השני. של

מענינים. מצבים סידרת

וחתיכות״ ויסקי ב״סיגרות, והחתיכות קורדי אני
בקאבארט הגוף פיתוח
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