
במדינה
שופטים

בביוו־המ־שפטו !,■ו־
 את השייד בית-המישפט

 חזדה הצעידה רוצה8ה
שזה הסרסור רידי

 השלום גית־ימישפט של אזלם־המעצרים
 מקום כקופסת־סרדייניס, כמוהו ■בתל־אביב

 נאבקים ותובעי־המישטרה עורכי־דין בו
 השופט דופן סול עמדה לתפוס באלה אלה

 למסד כדי זה את זה ודוחפים התורן,
הצח. האוויר אל ולצאת ולסיים,

 :18 סת נערה היא בתור הבאה העצורה
 המיש־ התובע ■מעפולה. פרץ בת־שבע

 מרחב ממישטרת ■רופא דויד רס״ר טרתי:
מש חיים עו״ד העצורה, של סניגורה דן.
 ב־ כאן, ביותר החשוב האדם אך גב.

 אריה התורן, השופט הוא אולם־המעצרים
כיפה. החובש דתי ׳אדם ■אבן־ארי,

ב 29ה־ התאריך: פותרות. עדויות
דו על עלה איש־המישטרה ד.4 אוגוסט

 קודם־ ימים ארבעה כי וסיפר העדים, כן
 ומסרה במישטרה הצעירה הופיעה לכן

 על רצונה, נגד בזנות, הועסקה כי עדות
 יו־ סדיר. בשיחות חייל אוחנה, דויד ידי

 ובמישטרה, שנית הופיעה לאחד־מכן1 ■מיים
 העדות את שסתרה עדות מסרה והפעם

שקר. היתה קודם שעדותה טענה הראשונה,
 והואיל בו־במקום נעצרה פרץ בת־שבע

 נעצר, ■טרם אוחנה) דויד (החייל שהחשוד
פקודת-מעצר להוציא רופא רס״ר ביקש

 להפקיד ל״י 3000 מהן ל״י, 10,000 של
 בת־ הצעירה הפרוצה חזרה וכך במזומן.1

 שעליו האדם של לזרועותיו פרץ שבע
במישטרה. התלוננה
 בבית־המיש־ התייצב אוחנה דוד החייל

 את הביא היצאנית, של אביה עם יחד פט
 לעבודה שוב וקיבל להפקדה, הלירות 3000

שלו. המפרנסת את
 ליד. מיד עברה הפרוצה השתנה. לא דבר

 ל־ מהמישטרה למישטרה, — מהסרסור
 אז לסרסור. חזרה ושוב בית־המישפט,

להתאמץ? לה היה כדאי בכלל מה לשם

נשק
ה״טופיגן״ במקום ה.,עוז■״

 8תפ הישראלי תת-המיקזע
 ה״תומפפוך שר מקומו את

 וכעת קיסיגכ׳ר, שומרי אצר
שיקגו כמישטדת כם

 הודיעו כאשר נשימתם, את עצרו רבים
 שר־ כי הראשיות, בכותרותיהם העיתונים

 ניצל קיסינג׳ר, מנרי האמריקאי, החוץ
 שנח שמכלי־נשק לאחר זה היה ממוות.

 שהחטיאו כדור נפלט במטוסו, ■מדף על
 מ־ אחד ופצע בלבד, ספורים במטרים

שלו. שומרי־הראש
 הללו הרבים שבתוך שלישראלים אלא
 נעימה. הפתעה זו בסיפור דווקא ציפתה
 המרעישה החדשה על שהתגברו לאחר

שמתוכו כלי־הנשק כי לפתע גילו ונרגעו,

״עוזי״ עם אמריקאי שוטר
? העולס־התחתון גס

 שיהרורח שכן ימים, 10 למשך פרץ נגד
החייל. לתפיסת להפריע עלול
צנו צעירה ישבה העצורים ספסל על
 חרתו רבי־הסבל שחייה שחרחורת, מה,

עש מבוגרת והנראית פניה, על אותותיהם
 המישטרה, חוקר לטענת ■מגילה. שנה רים

 וה־ ליום, ׳לירות 700 עד 600. הרוויחה
הכסף. את ממנה לוקח היה סרסד

נג בטענה לשחררך״ ביקש סניגורה
 לתפיסת להפריע יוכל לא שיחרורה דית:

הסרסור.
■להכ אבן־ארי השופט של תורו הגיע

 של מעצרה הארכת את לאשר עליו ריע•
 המישטרה, שביקשה כפי פרץ, בתישבע

לשיקולו. נתון הדבר לשחררה. או
מס ״החשודה בהחלטתו: השופט הורה

 והודתה במישטרה סותרות הודעות רה
 הסניגור צדק לכאורה ■מפורשות. בכך

 ויש נסתיימה, החקירה כי בטענו המלומד
 עד בערבות החשודה את לשחרר מקום

כתב־אישום. להגשת
מכ במישטרה סותרות הודעות ״׳מסירת

 העמוסה המשטרתית המערכת על בידה
בלאו־הכי.״
 10ל־ החשודה את לעצור יש המסקנה:

זו. ■תקופה ,תוך לדין, להעמדתה עד ימים
 מעצרה הארכת בדבר המישטרה להנמקת

 החייל תפיסת בעניין פרץ, בת־שבע של
כלל. השופט התייחס לא אוחנה,

הפרו בערכות. שוחרר הסרסור
 עידעור הגיש וסניגורה שוב, נעצרה צה

 דב השופט בת״א. המחוזי ׳לבית־המישפט
בערבות הצעירה את לשחרר הורה לוין

 מתוד נפלט הכימעט־גורלי, הקליע נורה
ישראל. מתוצרת עוזי, תת־מיקלע

 שר־ של ששומרי-ראשו להם, התברר כך
 העוזי את אימצו לפחות, האמריקאי, החוץ

 נוסף גוף אך היו הם האישי. כנישקם
יתרו את שגילו הזרים הגופים ברשימת

 את והסיקו הישראלי, העוזי של נותיו
 האחרון הגוף זה היה לא אד המסקנות.
■ברשימה.
 וזד הביטחון בשיחות העוזי של קודמו
 התומפסון תת־מיקלע האמריקאי, מישטרה

 והבלתי־ הכבד המסורתי, (ה״טומיגך)
 דיווח כך הנוף. מן בהדרגח נעלם מדוייק,

 ״הוא שיקגו. בעיר נפוץ יומון לאחרונה
 של באזורים ובלתי־מעשי מדי מסוכן

 מקציניה אחד הסביר צפופה,״ אוכלוסייה
העיר. ■מישטרת של הבכירים

 הקצין, גילה ואז בשיקגו. ״עוזים״
 מקלעי של מקומם את כי השאר, בין

 מיש־ בשירות קודם־לכן שהיו התונזפסון
 עוזי הת־מיקלעים תפסו שיקגו טרת

 שם מונחים אך בשימוש אינם שעדיין
הצורך.״ ״למיקרה

 זנחו שיקגו של העולם־התחתון ■אנשי
 נר־ ימי ■תמו מזמן. כבר התומפסון את

 צצים היו שמתוכם הכבדים, תיקי־׳הכינור
 הללו, המרשימים תת־המיקלעים לפרקים
 הזג של מסורתיים סימני־היכר שהפכו

לחוק. מחוץ העומדים מבין נכבד
בתפ כבוד של מקום לו שקנה לאחר

 ארצות־הב- של ראשיה של אבטחה קידי
 במינוי לזכות הישראלי העוזי עשוי רית,
שלה. העולם־התחתון בתיזמורת גם קבע

1940 הזה העולם

 זמן גמה ! באמת נו,
תח שהיא חושב אתה

 מסוגל אתה לך! כה
א את להשיג בקושי,

 — החמצת כימעט שר
ול לרוחב תתקפל אם

 ממש. ותתרפס אורך,
 שזה סבור אתה אם

 זכור לאופיין, בניגוד
בדי אוהב אינן שגם
הח דברים ושיש דות

 עם חם קשר מגאוותן. אפילו לך שובים
 כחשוב. יתגלה שיטחי אן ותיק ידיד

¥ ¥ ¥
יס שלך האישי הקסם

 ממצב להיחלץ לך ייע
 הפורה הדימיון מביך.

 מזלך אותך חנן בו
 השבוע להיראות עלול

 מסויימיס אנשים בעיני
המצי בתפיסת בהפרזה

מ להשמר עליך אות.
 אחד כלפי אכזר להיות

 אליך הקרובים האנשים
 ריגשית אכזבה ביותר.

 בורדו. לבשי שונה. באור ותיראה תימוג
¥: ¥ ¥

מ מאוחר כבר עכשיו
 שתשלי- מוטב אז די.
 החדש, המצב עם מי

 עמדותיין, את שתבצרי
ה כל את תגלי ושלא

דוו אתה אם קלפים.
 יכול אתה רוצה, קא

ו — תועלת להעיק
 העיסקה מן — הנאה

 אליהם הסיבון או
 תלוי רק זה נקלעת.
 היא אם : הרומאנטיים לזוגות בידידן.

תאו הוא אם כן. תגיד — תאומים
לחכות. רצוי מאוד — לא והיא מים
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 השבוע, סובבות, שלך המרכזיות הבעיות
 עליך שיהיה מרות החלטות לשתי מסביב
בענייני־כספיס :לקבל

 אירגונייס. ובעניינים
לע יכול שאינך זכור
 בעצמך, הכל את שות

 כוחותיך. על ושמור
שתיד שמוטב גס זכור

 הפי־ ההכרעה יאת חה
ל הבא, לשבוע נאנמית

מאז בת המוקדם. כל
בלתי- פגישה : ניים

 את מטרידה שכיחת
שוט אירועים על־ידי תידחק היא מנוחתך.

מיפנה. של התחלה זוהי — זאת ובכל פים

¥ ¥ ¥

 לרוחך בהחלט היא נקטת בה הדרן
הזרו הפחים ועל״אף

 היא — פניה על עים
 למה אותן תוביל אשר

 להשיג רוצה שאתה
ל צריך שאתה ולמה

 עליך כי זכור עשות.
 על כל, קודם לסמוך,
ל גם נסה אבל עצמן.

 עד באחרים, התחשב
 היה אפשר. שרק כמה
תגובותיך. בכל מתון
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עצ של יתר הצטברות
 לך לגרום עלולה בים

לעצ ולהזיק להתפרץ
 או ארגעה גלולות מך.

 בבית־הבראה מנוחה
לטובה. עליך ישפיעו
לה הטיבעית, נטייתך

 חסרי דברים על מר
עלו ממש, של סיכויים

ב השבוע להפילו לה
והי־ עיניו פקחי פח.

 ביתך. את לפקוד עלולה קלה מחלה שמרי.
 הבית. בני שאר את שתדביק לפני בה טפל

¥ ¥ ¥
 את אותו, פוגשת את

 מסתכסכת את האחד.
לא עלולה את איתו.

שב ו׳ ביום אותו בד
 נהדר זמן השבוע. סוף

 חבר עם לטיול לצאת
 זמן טובה. חברה או

 להכיר טוב יותר עוד
ל להיכנס הנעלם, את

לע קלות, הרפתקות
 ובכלל, שטויות שות

 או לעסקים מתאים זמן לא להתפרק.
 ל- צווי־המזלות, גורל. הרות להחלטות
לבשי 1 השתעשעו :השבוע בני-אריה

 מפירסו־ הימנעי כן כמו עליזים. בגדים
מאליה. אליך שתבוא רעשנית, מת

¥; ¥ ¥
 לא אבל — כועס ידידך
לו. יעבור זה — נורא

הכו מראים זה השבוע
דראסטי. שינוי כבים

 יהיה שלא שחשבת מה
 בסופו יסתדר — בסדר

השט בכל דבר. של
 השבוע כנראה זהו חים.

 בלו בתולה. בני שלכם,
ב הרבה, טיילו היטב,
ו הטבע בחיק עיקר

שה למה לב תשימו אל החיים. את נצלו
 מבינה כבר היא מה אומרת. ממול שכנה

דעתה. על אותה מעבירה ■הקינאה מזה, חוץ

¥  ¥  ¥:

 סי לא זו אבל — קשת בן אתה אומנם
 את קח להגזים! בה

אינך :לידיים עצמו
ל כל־כך, לאכול צריך
 אפילו או כל־כך, עבוד

ארו כה שורה לקבוע
רו מיפגשים של כה

 הסרנרה־ על מאנטיים,
 את אס :קשת בת נע.

ל יכולה שאת חושבת
ב הכל, את לו הגיד

 את — בזאת תקיפות
מהר. יבוא הקרע בכך, תמשיכי אם טועה.

¥ ¥ ¥

כיש נוחל בקלפים המצליח כי שאמר מי
 חבה הא בחיי לונות

או בבל צדק, — שלו
ב אתה אם לגבין. פן

 תובל כי מאמין אמת
ה עתידן את לבסס
 מישחקי תוך כלכלי

 אן בבקשה, — הזארד
 שתישקול יהיה כדאי
 השבוע היטב. זאת
נע לפגוש עתיד אתה

 שתעמיד חמודה, רה
הפוקר. או היא הברירה את בפניך

¥ ¥ ¥
 א' ביום לנסוע חשבת אם

 אס גס אבל תתאכזב.
 זכור בידך, הדבר עלה

 עד רד ימי שדווקא
ומסוכ קשים הם שבת

מו על־כן במיוחד. נים
 דברים בהם שתרכז טב

 ואם בביתך. הקשורים
 נהג לנסוע, חייב אתה

 מיקרית פגישה בעצמך.
 של לרומאן הופכת

 זכית בה הצלחה, קבע.
כעלי׳ מתגלה לאחרונה.

¥  ¥  ¥:

— מצויין שבוע

במשרד. בדרגה ה

 אותו לנצל תדעי אם
 את תנטרלי לא ואם

דווקאיזם. מתוך עצמן,
 על מבשרים הכוכבים

ופגישות- פגישות-לב
 המישורים ובשני ביס,

 קטנות הצלחות על —
 יבול אתה וגדולות.

לפתע, עצמך, למצוא
 לא בו חדש במצב
מח אותו בדוק רצית.

 לגלות עלול אתה דש.
הקרוב. בעתיד לך שיעזור חדש משהו


