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מוגת״ס משולם ואנוחם משה מו
כסף ראשון כ־פרם

*0 , 0 0 די״ 2 5 0
מסירת האחרון המועד שני יום הלוטו. טפסי ל

לעירעורים. כפוף •

במדינה
)23 מעמוד (המשך
ל סרב מצידו, משרד־הבריאות, דובר
 דבר לספר בית־החולים להנהלת הורות

השא לכל השיב עצמו הוא הפרשה. על
 לשכתו מנהל גם תגובה!״ אין ב״ לות
 של במעטה התעטף שר־הבריאות של

בגו עלה מה לשאלות השיב מיסתורין,
 תגובה.״ ״אין רוהן: של רלו

 היה אלה התחמקות נסיונות לנוכח
ל מנסים משדד־הבריאות שאנשי ברור

להו להם נעים לא אולי משהו. הסתיר
 ו אחריותם בתחום כשהיה מת שרוהן דות

 לגייס אלא הברירה נותרה לא לבסוף
 תעלומת לפתרון עצמו הבריאות שר את,

 ויקטור ידע לא כך, על כשנשאל רוהן.
 לברר. הבטיח הוא רוהן. על דבר שם־טוב

 ״מייקל רבה: בצהלה בישר שעה כעבור
 איפה? שח־מת.״ זה ברגע ומשחק חי רוהן
לגלות. מוכן השר גם היה לא זאת

פשעים
 שכיר רוצח

12 בן
ה ביצוע אחרי שנה המתגלה רוצח

 ה־ מזל. כחסר עצמו לראות רשאי פשע
 כזה במקרה נחשבת לעומתו, מישטרה,

 מתגלה הפושע אם במיוחד כברת־מזל,
 לחלוטין. מקרית בצורה

של סידרה מבצע אחר מעקב במסגרת

שושנה נאשם
סיקרי גילוי

ה מפלג חוקרי עצרו מסוגננות, פריצות
.12 בבן מופרע, !נער נוער,

ארו לתקופות לברוח נוהג היה הנער
נמ שם צעירים לעבריינים ממוסד כות
 מן בריחתו בתקופות כי נחשד הוא צא.

 במוט בהשתמשו לדירות, פרץ המוסד
 בדרכו שעמד מי בכל לפגוע כדי ברזל

כשניתגלה.
 חשדות הנער אישר חקירתו במהלך

ה שיטת בין קישר החוקרים אחד אלו.
ב שנה לפני שאירע מסויים לרצח פריצה
 הוכה בו בתל־אביב, ג׳ורג׳ המלך רחוב

 זה היה ונרצח. ברזל במוט 72 בן קשיש
ו לנער פנה החוקר פוענח. שטרם רצח

שאלו:
 ה־ וינברגר אליעזר את הרגת ״אתה

זקן?״
 הביא אף הוא בחיוב. מייד הגיב הילד

 אחד דבר הרצח. מקום אל השוטרים את
מקורבנו. גנב מה לספר, ידע לא

 זו בנקודה ״י. ל 1<! כמחיר רצח
 הנער כי •חשד החוקרים בלב התעורר

 הפשע בביצוע והודה הזקן, את רצח לא
להי כדי או במעשה, להתפאר כדי רק

צעירים. לעבריינים מהמוסד סופית פטר
 הייתה יותר, עוד הפרשה את שסיבך מה

 הוא הנער. של פיתאומית זיכרון הברקת
 כי הנרצח, מן שגנב במה רק לא נזכר

 :אחים שני :לפשע בשותפיו גם אם
שושנה. וחיים מאיר

 שושנה, חיים זה היה המישטרה לטענת
לר הנער את ששלח הכרמל, בשוק רוכל
כי הואשם שושנה מאיר הזקן. את צוח
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