
לצרכן ימכר זו בתקופה
תיאדנט נה מי
 כולו בשלם במינו המיוחד התכשיר
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 ב״העולם מהשבוע החל שיופיע חידונים, של חדש סוג זהו
 מילים. ארבע יש שמאל מצד במשבצות :זו היא השיטה הזה״.

 מבולבלת בצורה משבצת לבל מעל מופיעות המילים של האותיות
 :למשל המשבצות. לתוך הנבונה בצורה האותיות את לסדר ויש —
 יכול הפיתרון ״דועהב״, האותיות מופיעות למשבצת מעל אם

ה ביייד הנכונה בצורה מסודרות המילים אם ״עבודה״. להיות
 יצטרפו בעיגולים המסומנות במשבצות האותיות הרי משבצות,
לקאריקטורה. מתחת המופיעה לשאלה לתשובה

הבא. בשבוע יפורסם הפיתרון

״להיות העסקן רוצה ״מה ?
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)22 מעמוד (המשך
 אותי העבירו הזמן וכל הרוסים, מיגרש
 התלונה. את לקבל וסירבו לשני, מאחד
 לי. לעזור סירב במקום, שנכח בכיר קצין

 הנוכחים כל בעצמו. לוי הופיע פתאום
 הקצין כולל — המקום את עזבו בחדר

 דחף לוי לזהותו. חושש שאני הבכיר,
ו המדרגות, מכל אותי זרק בכוח, אותי
 אחזור אם הפנים את לי לשבור איים

לתחנה.״
 התייאש תמיר הפחת. אד הפח מן

 לשכוח ביקש המשטרה, של הצדק ממושגי
 לאחי רק לחיים מחדש התעורר מהעניין,

הב־ מיקרי שני ראה כי לו סיפר שידיד

תמיר מתלונן
?״ שיער לך יש ״למה ארון

וסטי לצעיר איומה בעיטה — נוספים אות
 שאחר־כך — 12 בן לילד נוראות רות

מפשע. חף בכלל היה כי התברר
ב האשמתו את לפרסם החליט תמיר

 פי דפי מעל המשטרה, לשר גלוי מכתב
ה ביקש כאשר הסטודנטים. עיתון האתון,
 של תגובתו את הפירסום, בטרם עיתון,

 המחת משטרת דובר ביקש המשטרה, שר
 סוף־ — לברר כדי למשטרה לסור מתמיר

תלונתו. את — סוף
הופ ראשון, בשלב מוזר. בירור זה היה

 בכיי, קצין אותו אל בדיוק הסטודנט נה
ו התלונה את הגיש כיצד •״מע שבזמנו
 לשבת סירב שתמיר מובן ממנה. התעלם

האיש, עם
היתד, פרג. בשם אחר, לחוקר הופנה הוא

הפחת. אל מהפח נפילה זו
להת ״במקום כנות? עם דך הולך

ה את לגלות ולנסות שלי, לתלונה ייחם
 את החוקר אותי ״שאל תמיר, מדווח אמת,״

 בטיפול פעם היית ,האם הבאות: השאלות
ל ללכת מוכן אתה האם פסיכיאטרי?

 אף סבלת לא האם פסיכיאטרית? בדיקה
 תיק לך יש האם הרדיפה? ממחלת פעם

 למה בנות? עם לך הולך האם במשטרה,
מת שאתה כאלה, דברים אותך מעניינים

 אתה מדוע מאחוריך? עומד מי עליהם? לונן
 שתלונה יודע אתה האם ארוך? שיער מגדל

 הביטחוני?׳ במצב לפגוע יכולה מצידך כזו
 שמטרת להבין לא אידיוט להיות צריך

 אותי להפחיד היתד, האלו השאלות כל
תמיר. אומר מתלונתי,״ שאסוג על־מנת

 קשה אכן, הכא. הסיכוכ לקראת
ירו שבמשטרת מהרושם להשתחרר היד,

 וש־ ,הדוקה לוחמים אחוות שוררת שלים
ה לגילוי פחות מכוונים החוקרים מאמצי

 אותה יודעים הם אין אכן אם — אמת
 הטוב: שמם על להגן ויותר — עדיין
 מפי תמיר ששמע המיקרים לשני ביחס
ה כי בתואנה המשטרה נאחזה — ידידו

 ידוע, בלתי הוא תמיר, של ידידו מתלונן,
 ה־ את ערך. כל לתלונה אין כך ומשום
 במו־ תמיר ראה אותו השלישי, מיקרה
 כי בתואנה כן, גם המשטרה ביטלה עיניו,
ה החוקר של בשמו לנקוב סירב תמיר
מכה.

 המכה שם עתה. כן, אם זאת, עשה הוא
תמיר. יגאל טוען לוי, רחמים הוא

 למשטרת יש מה לשמוע ממתין הוא
כך. על לומר ירושלים
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