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 לפרוף המעוניינים ר,וראיס
 הזה״ ״העולם גליונות את
 יכולים ,1971 שנת של

 שכר־ הגליונות את להכיא
 ״העולם למערפת שותם
 תל־ ,12 קרליכף רחום הזה׳/
 ראשון מיום החל אפים,

 בפוקר 10 כין ,25.3.73ה־
כצהריים. לשתיים

 כמקום, יקבלו הקוראים
 פרכיס, שני ל״י, 22 תמורת

.1971 של ו־כ׳ א׳
 יש חסר גליון כל עכור

ל״י. 2.50 לשלם

 ליד הצעירים הזוגות אירגון
חדש כוח — העוה״ז תנועת

:מודיע

 מול הצעירים הזוגות הפגנת
 העלאת עקב נדחתה הפנסת,

 לא כמטרה עופר,—כאדר חוק
 הציכור לב תשומת את לפצל

שונות. פעיות שתי כין

¥

 הודעה. תבוא החדש המועד על
 נרשמו לא שעדיין צעירים זוגות
.03־230856 למספר יפנו

במדינה
ט פ ש מ

כסטיוו בע״ה
״אז״עד״ טייס אשת

 את ככית־המישפט מגדה
טייס משפחת שר רמודהייה

ה במיוחד הפריעה לא כספית למרים
 נשים עם רומנים מנהל בעלה כי עובדה

 היתה יותר, אותה שהטריד מה אחרות.
 עד הקמצנות כשהגיעה כלפיה. קמצנותו

 הגישה לבית־המשפט, מרים פנתה נפש,
 כספית. מתיתיהו אל־על קברניט בעלה, נגד

לחודש. ל״י 3,200 על מזונות תביעת
 נוהגיו על מרים סיפרה אלימות. רצח,

 את מגביל ״הוא :בעלה של המשפחתיים
 איים הוא במכולת. בני ושל שלי הקניות

 שיניים. ובשבירת באלימות, ברצח, עלי
 הוא מהבית. המבקרים את מגרש גם הוא
 אפילו במכונית. להשתמש לי מרשה לא

 המפתחות.״ את לוקח הוא בחו״ל, כשהוא
 קודמת תביעה ביטלה כי הסבירה מרים

 טיפול לקבל הסכים שזה לאחר בעלה, נגד
 חזרה בהבטחתו, עמד משלא פסיכולוגי.

אותו. ותבעה עתה
 על דווקא למה רציניים. סכומים

 הוצאותיה את האשה פירטה ל״יי 3,200
 בשר מכולת. חשבון ל״י אלף החודשיות:

אחז .300 — וירקות פירות .300 — ודגים
 — וסיגריות מספרה .250 — הבית קת
 והנעלה ביגוד .150 — מכונית אחזקת .100
 — עוזרת .300 — ובידור תרבות .500 —

.3,200 — ס״ה .300
 באל־על בעלה משתכר האשד״ לדברי

ב דמי־כלכלה מלבד לחודש, ל״י 3,500
 עבודתו תמורת ל״י 700 ומלבד זר, מטבע

במועדון־טיים. כמדריך
 הבעל, טען הגנתו, בדברי מספיק.

 מקבלת אשתו כי לשעבר, חיל־ד,אוויר טייס
 שבנוסף סכום — לחודש ל״י אלף ממנו

להספיק. חייב מרשות־השידור למשכורתה
 מפתחות בדבר אשתו, של לטענתה אשד

 :הסביר לחו״ל, עימו נוטל שהוא המכונית
 פסיכולוגי, לטיפול בעצמה זקוקה ״היא
שתנהג.״ רוצה אינני לכן

ה ר ט ש מ
השוטר ני1אד דהגוים, לא

 לקצץ נאזץ השופט
 המשטרה שד התלהבותה את

תפקידה למילוי
 בראש־פינה הידוע ,והאבר, יוסף כשהגיע

 עם יחד יצא לתל-אביב, מוסמום, בכינויו
 הסרט של המפיק־בפועל זהבי, נתן ידידו

 מוצג להיות העומד ווקס, דניאל נעלם לא!
 בסימטאותיו קצת לשוטט — קאן בפסטיבל

 לעצמו תיאר לא הוא התימנים, כדם של
באבו־כביר. דווקא יסתיים שהטיול

החלי וחצי שש בשעה יום באותו דווקא ׳
ב דווקא להציב, המרכזי המדור אנשי טו

 את השניים, שוטטו שבה סימטה אותה
 גרם מה שלהם. השיגרתיים המארבים אחד

 אזרחים שני על דווקא עין לשים לאורבים
ה ידוע. לא וידידו, מוסמוס כמו מכובדים

 ברשותם ומצאו — שמו שהם היא עובדה
חשיש. של אומנם, קטנה אצבע,

 עוד ראשון, בשלב מגונה. דרישה
 המדור אנשי הושיבו לדבר, שהתחילו לפני
 ה־ בתום מעצר. שעות 48ל- השניים את
 אליהו המעצרים שופט בפני הופיעו ,48

 להפתעת המשטרה, בא־כוח דרש וינונגרד.
נוספים. ימים בעשרה המעצר הארכת הכל,

 שנוהלה הנגדית, שבחקירה למרות וזה,
 הודה מישגב, חיים עו״ד הסניגור, על־ידי
 בכוונת ושאין הסתיימה, שהחקירה התובע,

 באמצעות דווקא לאתר, לנסות המשטרה
 זאת בכל למה הסם. מקורות את השניים,

מהצמד? להיפרד המשטרה התקשתה
 תוך לדין אותם להביא רוצים ״אנחנו

התובע. הסביר מעצרם,״ תקופת
 מעין שצעד בעובדה, בהתחשב דחייה.

 חמורות עבירות של במקרה רק מקובל זה
 דברים שני — חסרי־בית עבריינים של או

 העצורים, משני אחד אף לגבי תפסו שלא
 כדי הרבה לטרוח צריך עורד־הדין היה לא

 השניים התובע. בקשת בדחיית לזכות
ל״י. 700 של בערבות מייד, שוחררו

 להזכיר טרח בכך, הסתפק לא השופט
 :ומשפט חוק בהילכות קצר פרק למשטרה

 לדין עבריינים להביא המקרה זה ״אין
קבע. מעצרם,״ תקופת כדי תוך


