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מימין תעקור אל
תאונות. למניעת הלאומית המועצה

שמות ספר
 בן קטינה נעים נידון פתח״תיקווה, <■
 'מגונה מעשה בעוון מאסר, לחודש 48,־ד̂ 

.13 בת בקטינה

כאב־יכים
לן, ך■ ר דיו  חברת־ביטמן״מיליון שילמה ני

ת רו לי  בטן/ ״כאב סוס־המירוץ לבעל ב
אלה. בימים נפטר אשר

 עצמו, התובע בא העד, של דבריו את יקבל
 כבוד. של חוש כבעל והתגלה פלפל, איתמר
 אם אותו ושאל העד את פוגטש חקר כאשר

ה לפני התביעה מאנשי אחד עם התראה
 פלפל קפץ כאן בשלילה. העד ענה משפט,

 עצמי אני משקר. שלי ״העד והכריז:
 עדותו.״ לפני אחדות, פעמים עמו נפגשתי
 לבית־המשפט להביא פוגטש ביקש כאשר

ב המשטרה בתחנת שנעשו ההקלטות את
 ציון של שיחותיהם את ושכללו רמלה,

הסר כי המשטרה גילתה העד־האסיר, ושל
 התביעה על פוגטש כשלחץ התקלקלו. טים

 הקובע הדו״ח את לפחות לראות בדרישה
 ״כיוון כי לו ענו הקלטות, נעשו אכן כי

 רישום גם בוצע לא התקלקלו שההקלטות
כזה.״

★ ★ ★
ההוכחות ועכבר התחבולות הר

ה את עוררה התשיעית שגיאה ■י■
 בקול ביותר. הגדולה הציבורית סערה | ן

 מיבצע על המשטרה הכריזה גדולה תרועה
 בדירות בהיגנב, שבוצע הגדול, ההקלטות

 יקרה מה יודעים היו לו סלומון. משפחת
 ואנשי ייתכן הגדולה הסערה של בסופה

 הקטנה, בשגיאה מסתפקים היו המשטרה
 היו ולא עצמו ההקלטה שבמעשה יחסית,

 פשע על הצהרות־הניצחון חטא את מוסיפים
והמחפירה. הבלתי־חוקית הפעולה

 בבית־המש־ הוויכוח נמשך תמימים יומיים
 ההקלטות את לקבל אם השאלה סביב פט,

 ברורים תקדימים לאור משפטית. כהוכחה
 אולם ההקלטות. את לקבל השופטים נאלצו

 שהמשפט בלבד זו לא עכבר. הוליד ההר
 עשרות מתוך להביא, התביעה שטרחה היחיד

 חדשיים, משך שהוקלטו הארוכים הסרטים
 ו־ כחסר־משמעות השופטים על־ידי הוגדר

 אף המשטרה :הנאשם לגבי בלתי־מחשיד
 על השופטים מפי חמורה לנזיפה זכתה

 בכך הפרט חופש קדושת את לחלל שהעזה
 התקינה הפרטיות, לדירות בהיגנב שחדרה

 וללא רשות ללא מכשירי־ההאזנה את בהן
הדיירים. ידיעת

 היתד, החוקרים של האחרונה השגיאה
ו חסרות־היסוד בגירסותיהם שדבקו בכך

 אין כי לדעת שנוכחו אחרי גם — הביסוס
המציאות. אחיזה להן

 הנמרץ שהפרקליט שעה גם נכנעו לא הם
 אחר בזו למוטט הצליח סלומון ציון של
 משטרה קצין פוגטש, גירסותיהם• את זו

 עשו שלא מה ועשה טרח לשעבר, מצטיין
המסו בחקירה שטרחו המשטרה קציני כל

 הפליליות התעלומות אחת חקירת עפת,
המדינה. קום מאז הגדולות
 לא בסולומון, החוקרים שנאחזו מאחר

 שמאלה. או ימינה פנו ולא עוד ד,ירפו
 ההגנה את פוגטש נטל כאשר זאת, לעומת

 אף פרט כל בשיטתיות חקר הוא לידיו
 להתאמץ עליו היה לא שבקטנים. הקטן

בש כפירות לידיו נפלו העובדות במיוחד.
 פוגטש פשוטה: מסיבה לידיו נפלו הן לים.
ה צמחו. בהן המקומות את וחיפש טרח

כך. עשתה לא משטרה
 שורות חמש לי לכתוב אדם לכל ״תנו
 לתלות בשביל חומר מספיק לי ואמצא
 ואיש הצרפתי המדינאי בשעתו אמר אותו,״

 רישלייה• הקרדינל הכנסייה,
 פעמיים הוא• גם כך סבור סלומון ציון

ש בחייו. גורלית השפעה סברתו השפיעה
 —ביות^ הטוב ההגנה קו המוחלטת, תיקתו
 חנמרה, בעבירה נאשם של — היחיד ואולי

 •אך ;הנאשמים ספסל אל אותו שהביאה היא
 הן והשקולה הרצינית והופעתו שתיקתו

 כאדם — לחופשי לצאת לו שאיפשרו גם
פשע. מכל החף

הצעיר הארס של חברו
י■—4

 בבית־ספר שמורה שעה תל־אביב, ף■
לה בכיתה שהתפרע מילד ביקש *עממי2

 שעה כעבור הילד חזר מישהו, מהבית ביא
הוריו. של הגדול הדני הכלב בלווית קלה

כללית חזרה
 ב־ וחקלאים מדענים החלו *■איטליה,

ה מ ח ל מ  הקרנה שהפעילו שעה אטומית, ל
 זבוב־ נגד 60 בקובאלט ראדיו־אקטיבית

התיכון. הים ארצות עצי את הפוקד הזית,

בלבב עוד כל
 מלח׳-ישראלי שר צרפת, ■■מארסיי,

ר כו שי  זוב־דם עד הוכה התיקווה, את ל
 שהעברי שסברו צרפתיים, לאומנים על־ידי

 שי־ השר אלג׳ירי, לאומן חינו שחום־העור
רי־מורדים.

בקציגיב כמוך מי
 סע־ קמה צבא־הקבע, בשיכון אי־שם, ף■

 שעה גן־הילדים, ילדי אמהות בין £*רה
חג לכבוד שהוכן במערכון כי שנתברר,
 מרב־סרן הקצינים, בני כל גוייסו ר,חנוכה,
 שבני בעוד — המכבים למחנה ומעלה,

 נועדו ומטה סרן מדרגת והקצינים החוגרים
היוונים. תפקיד את לשחק

עממי שיכון
 נאשם הדרומית,. אפריקה יוהנסבורג, ף■

 בלתי־חוקי ב״דיור בחבית, שישן *כושי,1
לבנים.״ בשכונת

משפחות איחוד
חמה, ■רו  על הקיבוץ שומרי הוקמו ■

ם, ה לי רג  לה''הצטרפו ברדיפה פתחו ל
 מיו־ זאבים שלהקת שעה בדואים, שומרים •
 בדלקה מירדן, הגבול את חצתה חמים ^
בישראל. המתגוררת זאבה אחרי *

 זנח, עזרי
רך! עזרי

סבון ללא ן1הסב

 ? סרה הה
י סורה מה

יסרהי מה
הזה. .נהעולם ערנהו כל סרא

•זנו אז*


