
הגדולה ההצגה
)23 מעמוד (המשך
 ע מנהיג המשטרה, תפיסת שלפי מאחר
 שהנוער העישון, אופנת את יוצרים אלה
אחריה. נוהר
 לשמועה המשטרה קשיחות התקשרה כן

המש כוונת על לאחרונה יושב במיוחד כי
שב בגלל — וזה איינשטיין. אריק טרה

 סירב קראוס, שמוליק של התקיפה משפט
 בעדותו מוטט שמוליק, נגד להעיד אריק

התביעה. עמדת כל את
ו — העצורים את להאשים קשה
שהת על — זוהר אורי את במיוחד

 מנסה שבה החומרה מלוא את לתפוס קשו
עליהם. להתלבש המשטרה

 בצמרת. יושב זוהר שאורי שנה 15 זה
מש קציני צה״ל, אלופי נימנים ידידיו בין

 לו היה קשה בכירים. ציבור ואנשי טרה
 בשעת לו יעמדו לא אלה שכל לתפוס,

הו בחינם תורם אני שנה ״עשרים צרה.
ש לאחר השבוע, התרעם לכולם,״ פעות
 — תקוע פעם ״וכשאני לאבו־כביר, נשלח
כולם?״ איפה
 בבית־ המדהים לקרב הרקע היה זה

המשפט.
מהחל־ אורי נדהם אחת, גירסה לדעת

ב הצפונית. הנפה לבין תל־אביב, משטרת
ה המדור אנשי תופסים כאשר כלל, דרך

 מיחלק אנשי גם משתייכים (שאליו מרכזי
 הם חשיש, של רצינית לא כמות הסמים)
 שיטרי של לידיהם החשודים את מוסרים

 התעקשו הפעם, המעצר. בוצע שבה הנפה
 העצורים את להשאיר המרכזי המדור אנשי

הנ אנשי בפירסומת. לזכות כדי בידיהם,
 המונומנטלי הכבוד כי שחשו הצפונית, פה
 ם, ה ל מגיע המסוכנים הפושעים תפיסת של

קשות. נפגעו

צצים הקומיסרים
ב ^ ט ת מי ר סו  האזזאנגאד־ המחזאות מ

 כיצד השביע, לנבא, היה קשה דית, ״4
הגולה. ההצגה תתפתח

 חסרות בידיה הטיפול המשך יושאר אם
שההצ •והניח סביר המשטרה, של הדמיון

 תפעיל המשטרה הקודם: בקו תתפתח גה
 לחץ — בידה שיש היחידי האמצעי את
 ימשיכו וחבריו זוהר אורי דמיון. וחסר גס

למש יגרמו לממדי־ענק, העניין את לנפח

אויק שר החברים
לאורי בניגוד שיסל). צבי (מימינו חבריו בין נאשמים,

 צ׳ר- מקס השופט של החמישי, ביום טתו,
 המשטרה עירעור את קיבל בה נובילסקי,

 מאתמול, מגורי־כהן השופט החלטת על
 וחבריו אורי את לעצור לבקשתה ונענה

 שנייה, גירסה לדעת נוספים. ימים לשבעה
 התגובה, את מראש חבריו עם אורי תיכנן

כזה. למקרה
ה נבעה יחד גם הגירסות בשתי אולם
ה עם להשלים אפשרותו מחוסר תגובה
 ואיש בב־ץ, תקוע הוא שאכן עובדה,

לעזרו. בא לא
וחב אורי חריפה: תגובה זו היתה

 על נשכב אורי בקללות, פרצו ריו
 לגרור שניסו לשוטרים התנגד הריצפה,

 על האחראי גוטמן, מנחם רב־סמל אותו.
 בבטן. בעיטה חטף עצירים, ליווי חוליית
 העבירו אווי, על השוטרים התגברו כאשר
למעלית. האחרים ואת אותו

 נפגעו. שוטרים ארבעה הקרב. נמשך שם
לס גרם נאמנות, מכות חטף עצמו אורי
רו כששמועה הבוהמה, בחוגי רבתי ערה
 כיצד בהגזמה מתארות וכולן שמועה, דפת
 כל לבית־החולים הובא מכות־רצח, חטף
בו. נפשו עוד

הכבוד מלחמת
 לפרשה צדדיות התפתחויות 0כ יו

כולה | |
 בלשי פשטו בבית־המשפט, ה׳, ביום ••

 מהאורחים אחדים על בחשאי מיחלק־הסמים
 לחקירה. אותם אספו הקהל, בספסלי שישבו

 העצורים, של מידידיהם אחדים אלה היו
 המשטרה ואשר — לדיון להקשיב שבאו
ב שניהלה המעקב במיסגרת אותם צילמה

 לצריף נכנסים כשהם האחרונים, שבועות
 ועיתונאית עיתונאי החשודים: בין הסמים.
ידועים.

של המרכזי המדור בין ריב פרץ #

 לו יש כא־לו ונראה שקט איעשטיין, אריק
ה ספסל על בשבתו בראש, אחרים דברים

הזמן. רוב אדישות אריק תפס זוהר,

 להתחיל החליטה שבו היום את לקלל טרה
ולמ המוות, את לה לעשות ימשיכו איתו,

הבאים. כחודשים לעפר, תדמיתה את חוץ
 — להניח שסביר כפי — זאת לעומת אם,

 ו- למשטרה, מחוץ גורמים בעניין יתערבו
 ונסתר, עדין לחץ המשטרה על יפעילו
 מסוכנים וחבריו זוהר שאכן לה יסבירו
 אולי יש אבל — הציבור לביטחון ביותר

ר קצת נושאים אילו אי ת ו ו בוערים, י
ר ת ו  ייתכן — הציבור לבטחון מסוכנים י
האזרחים. במלחמת רגיעה שתחול

השלי יום בבוקר שאירע מה זה האמנם
 שבעת הסתיימו בטרם כאשר, השבוע, שי
 לפתע הופיעה וחבריו, אורי של מעצרם ימי

 אינה כי הודיעה בבית־המשפט, המשטרה
ש המעצר תקופת מלוא את עוד צריכה
 לשיהרורם? מתנגדת אינה וכי מראש, ביקשה
 את שיחרר רפפורט בורים השלום שופט

 1,500.— של עצמית בערבות העצורים
המש כאשר ל״י, 5,000.—ל אותה הגדיל ל״י,
בו באותו עוד עומדת שהיא הסבירה טרה

נוס כתבי־אישום העצורים נגד להגיש קר
 שוטרים, ותקיפת פרועה התנהגות על פים

 אישום על גם בערבות לשיחרור ומסכימה
 בצורת מעלות 180 של תפנית זו היתה זה.

בנושא. המשטרה של טיפולה
 ולא — תפנית זו היתד, אם אולם

 למ־ לצפות ניתן — מדיניות שינוי
אפ לכך קל רמז בארץ. חדש חול־שדים

 הסוער, בויכוח למצוא השבוע היה שר
 בהנהלת העיתונים, לכותרות קל לרגע שפרץ
 החליטו מראשיה כשאחרים השידור, רשות
לק לתבוע הקומיסארים, תפקיד את לשחק

ה תוכניתו את המעצר, פרשת בגלל בור,
זוהר. אורי של חודשית

לה הטלוויזיה הנהלת הצליחה במפתיע,
 דחתה ד,יכונה, להחלטה נדירה, בצורה גיע,
ההבל. רעיון את

 דייו,• מדכאה היתה העלאתו, שעצם אלא
מחר. ■־,אפשריות להתפתחויות רמז בה היה

 שהוכנסו הדודנים שני
למיאוות

סוויסה יצחקאזולאי רפי □ופנס סנה <ונזיצווה1ה

רסד הפשע מקום ~ י
נמ מזוודה) (שעליה למיטה מתחת הטבח,

נקטעו. רגליה ששתי ,19ה־ בת תמר צאה

 הנור־ ההתפוצצות שיתקה רגע, ך!
 זינק אחר, במקומו. כהן מאיר את אה /

 מלא היה חדר־ד,מדרגות הדירה. דלת לעבר
די מכיוון בקעו זעקות־אימים מחניק, עשן
 כן, לפני רגע סוויסה. משפחת השכנים, רת

 מפי ושמחה, שירד, קולות עדיין משם בקעו
 הבר־ בחגיגת לשמוח שבאו החוגגים עשרות
 ודודנו סוויסה יצחק של המשותפת מצווה

אזולאי. רפי
 צעק דירתו, לפנים בחזרה זינק כהן מאיר

 ידע לא הוא מהדירה. להימלט ביתו לבני
מ להסתלק שצריך זה מלבד — קרה מד.

במהירות. המקום
 — שנייה התפוצצות נשמעה רגע, באותו

נר הקיר הראשונה. אחרי ספורות שניות
 לעבר מתמוטטת החלד, ממנו חתיכה עד.

 כהן מאיר הקטן. יצחק שכב בה המיטה
ב פגעה האבן המיטה. על בזינוק השתטח

 היתד, הילד, על נופלת היתד, ״אם גבו.
סיפר. אותו,״ הורגת

 היה )27( אביטל שלמה אחר,
 שזיעזעה ההתפוצצות כשאירעה בטוח,

 של ידיהם מעשה זה היה כי הבית, את
מש של דירתה לעבר מיהר הוא מחבלים.

הזעקות. בקעו משם סוויסה, פחת
 כזה מחזה לראות אזכה לא החיים ״שכל

 ״הכל עדיין. מזועזע השבוע, סיפר יותר,״
 אחת גופה אברים. וחתיכות דם מלא היה

 מישהו ראיתי למיטה מתחת ראש. בלי היתד,
שה ראיתי סוויסה. תמר היתד, זאת זז.

 לה, אמרתי פצעים. בלי בסדר, שלה פנים
 החוצה, אותה למשוך והתחלתי משם, תצאי

 שלה שהרגליים ראיתי אותה, כשהוצאתי
צריכים היו כך אחר בעור. רק תלויות
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