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במדינה
משטרה

 נע^מו ל״י אלף 18״
המשטרה״ חיפוש אחדי

ל התפרצו המרכזי המדור של ״בלשים
 על וצעק עלי, איים אקדח, שלף אחד דירה,

 הסתלקי ,זונה, בחדר: איתי שהיתה הבחורה
 ביוד פתחתי אם שאל הוא אותי החוצה.׳

בבית.״ זונות
 40 ההגנה מדרך קערור, חננאל מתאר כך

 בדירת שנערך החיפוש את בשכונת־התקווה,
שהה. שם אחיותיו,
 הסימון על שלא אלא ץ דוכסף איפה

 ובמכירת בהחזקת החשוד קערור, מתלונן
ער דבריו שלפי כך, על לא גם גנוב. רכוש

 צו־חיפוש ללא חיפוש אותו את הבלשים כו
 בעלות האחיות, שתי של הסכמתן וללא —

 שהבלשים כך על לא גם ואפילו הדירה.
מה שהוציאו החפצים רשימת לערוך סירבו
החוק. פי על חייבים שהם כפי דירה,

 ש־ ״גיליתי רציניות: יותר הרבה תלונות
 נעלמה — אחותי של בדירה שהיתר, כספת
 במזומן, ל״י 8,000 שם היו החיפוש. אחרי

ל״י. אלפים בעשרת עתיקים ותכשיטים
 התנהגות של מקרה על שמעתי לא ״עוד

 תל־אביב,״ בצפון — חיפוש בשעת כזאת
ל השוטרים מרשים ״ככה, קערור. אומר
בשכונת־התקווה.״ רק להתנהג עצמם

 להקים תל־אביב ממשטרת שתבע סניגורו,
 נענה שנעלמה, הכספת בשאלת ועדת־חקירה

 המדור אל אותם לשלוח עדים, להשיג שעליו
קערור. מאשים אנשיו שאת — המרכזי

 להשיג לנסות מתכוון לסגת, סירב הסניגור
 החוקיות הדרכים בכל ועדת־החקירה את

בפניו. הפתוחות והציבוריות

ה־ באמצע מכית־המשפט ךירחרד
אחרי. מחפשת המשטרה שלי. משפט

 המתולתל הצעיר גילה באונס,״ מואשם אני
 העולם לכתב הבינונית, הקומה בעל והרזה,

ה ביום שהופיע לאחר הופנה אליו הזה,
אחד עם לדבר ביקש במערכת, השבוע רביעי
•0,ייכתב

 ).22( כהן משה האיש, פלט דקות, תוך
 אשז — מזעזע סיפור נווה־שלום, תושב

כ בהתרגשות, בלשי. מתח לרומן דמה
 נעצר כיצד סיפר בשרשרת, מעשן שהוא

 — שעברה שנה באוקטובר באונס, כחשוד
 — משפט ללא — בבית־הסוהר ישב כיצד

 שיחרור להשיג שהצליח עד חודשים, חמישה
 כדי תוך השבוע, נמלט כיצד — בערבות

 שנמצא לאחר נגדו, המתנהל המשפט מהלך
 נסע, כיצד — גזר־דינו ניתן בטרם אך אשם,
 אותו שהאשימה הקורבן, אל שנמלט, לאחר

 אותו האשימה שאכן מיד הודתה זו כיצד —
 הוא לא כי בבירור שידעה למרות לשווא,

 ללכת הסכימה כיצד — אותה שאנס זה
 כיצד — האמת על שם גם להודות למשטרה,

עדותה. את לקבל השוטרים סירבו
 אינם מפשע, חפים הם כי הטוענים אנשים

 נאשמים אולם הזה. העולם במערכת נדירים
 לעצמם לחפש כדי משפטם כדי תוך שברחו

 עוד, מה יום־יום. של תופעה אינם — צדק
 שהמאשימה — חותכת כה טענה שבפיהם

נו אינם אנשים מעדותה. בה חזרה עצמה
 יודעים הם כאלה. סיפורים לפברק הגים

האמת. את לגלות קל כמה עד
 עשה: הזה העולם שכתב מה בדיוק זה
ה נסיון קורבן של ביתה אל יצא הוא

אילוז. שושנה אונס,
 אישרה המאשימה הפתעה: לו ציפתה שם

בנוכ — הודתה הנאשם, של סיפורו את
 מסרה שיקרה, כי — משפחתה קרובי חות
בכתב־ידה. גם זו עדותה את

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

ת א מ
זידמן מרדכי הד״ר

 רשפים הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

- שלום לצעירים,
 לחלוקת לגו דרושים הינכם
ב אבנרי, אורי של ״הנידון״

ובבתי־ספר. נוער מרכזי
 ל־ כתובתכם את לנו שילחו

 חוג עבור תל־אביב, ,136 ת״ד
 הזה העולם תנועת של הנוער

חדש. כוח —

נאננת
 דא במדים

 מוכרים
 בגדים סתם

 במדים
 טיב תמצאו

 ואסנר.
 מקוריים

 המקדימים
 כל את

האחרים!
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 טוב, תמיד
מעולה תמיד

 בע׳נן ושיווק ״יוש״,יבוא
 ת׳א 269 דיזנגוף רח׳
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בת שינוי ו — כת
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

אדם דרכי
 גשאר זלמן
מכנסיים בלי

 לחתיך תמיד עצמו את חשב זלמן מרסל
ב כך כל לא — חבריו לדעת נורמלי. לא

 כאשר החברים התפלאו כך, משום צדק.
 ביותר, נאד, חתיכה אחד יום לפניהם הציג

דל. מורין בשם אמריקאית תיירת
 בעל וגוץ, שחרחר זלמן, מוזר. קסם

 172 לגובה המתנשא חטטים, מלאי פנים
 ביותר, הטוב במיקרה להיחשב, יכול ס״מ,

 וקטנת־ שחרחורת מורין, ללא־מכוער־מאוד.
מוש ופנים נהדרת גיזרה בעלת אבל קומה,

 ליפהפייה. להיחשב שלא יכולה לא כות,
 אחרי נמשכת שהיא היה נראה זאת, למרות
.26ה־ בן היהלומים מלטש של קסמיו

ה את תפס כיצד זלמן גילה לידידיו,
 השחייה בבריכת אחד חורפי בבוקר תיירת
 כמעט היתד, הבריכה בתל־אביב. נורדון

 רק זה והיה שעה, אותה מאדם ריקה
ב יפתחו הבודדים השחיינים ששני טבעי

תיירת. לעצמו תפש פתח, זלמן שיחה.
 גם תיירת. סתם ולא לאיה״כ. טיול
צעי הנראית מורץ, שהתגלה. כפי עשירה,

 לממן התביישה לא שנותיה, 37מ־ יותר רה
 בתי־ ,בדיסקוטקים המשותפים בילוייהם את

הארץ. ברחבי וסיורים קפה
 בארץ, משוגעים חיים של חודש לאחר

 מ־ מיברק קיבלה כי לזלמן מורץ סיפרה
 ללוס־ מיד לחזור שעליה שלה, עורך־הדץ

 שבו עסקים בענייני למשפט בקשר אנג׳לס,
בלעדיך.״ אסע לא ״אבל מעורבת. היתה
 ללוס־ הגיע חופש, לקח זלמן בעיות. אץ

הגרו ידידתו של המפוארת הווילה אנג׳לס.
עשירה. באמת היא כמד, עד הוכיחה רק שה

ש אלא מאגך־השמן. המרצע יצא
בפר נתקעה מורץ קלה. תקלה אירעה אז

לפ לישראל לחזור יכלה לא המשפט, שת
 אמרה מה?״ יודע ״אתה חודשיים. עוד חות

 פה תשתעמם ״מה למרסל, האוהבת הידידה
 ה־ את קח במשפטי עסוקה כשאני בעיר

לקנדה.״ לטיול וסע שלי פונטיאק
 יצא בכוכבים, ועיניו בעיניו כוכבים עם
וה הכחולה בפונטיאק נוהג צפונה, מרסל

מזלו. על ריבון־עולם את ומברך מפוארת,
ב מקלל, התחיל לברך, הפסיק הוא
ש אזרחית, לבושי שוטרים חוליית גבול.

 ביקשוהו מחפשים, הם מה ידעו כנראה
 את מפרקים החלו סמוך, למוסך עימם לסור

 לבסוף הוציאו קטנות, לחתיכות הפונטיאק
אטו חבילה המנוע שבתחתית מאגן־השמן

 נסיונו־ הרואץ. קלו חמישה שהכילה מה,
 היתה לא ידו כי השוטרים את לשכנע תיו

הת כאשר מסויימים, בקשיים נתקלו במעל
 ה־ רשום היה שמה שעל דל, שמורץ גלה

מזוייף. שם הוא החילה, ושכורה פונטיאק

ראו־נט זזטיפ\ז,

 של מעשהו הצטייר משפט,
 שפד בפי הנאשם, כהן, משה ^
כדלהלן: האישום, ככתם רט

ה ברחוב בחצות, 25.10.1970 ״בתאריך
הנאשם הזמינו האריות, דיסקוטק מול מסגר

במכונית. איתר, לנסוע
 לאחר ולחבריו לנאשם הצטרפה המתלוננת

 לביתה אותה יסיעו כי לה הבטיחו שהם
 ביפו. 15 קורצ׳ק ינוש ברחוב

שלום אורי המונית לנהג הורד, הנאשם

^״יג הסוסליט ״יי
מש באמצע שעבר בשבוע שנמלט הנאשם

להס לקנחנ את לשכנע כרגע מנסה פטו,
בבית־המשפט. להתייצב לשנב עצמו, את גיר

 ביתה לכיוון במקום לשכונת־התקווה, לנסוע
 הנאשם התנגדותה. חרף וזאת המתלוננת, של

 רצונה נגד המתלוננת את הסיעו ואחרים
שלום אורי בידי נהוגה היתה אשר במונית
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