
אותו? המנתרים הם
 לח- יכלו בישראל העיתונים ודאי

[ ל כניסה כרטיס השבוע לעצמם סוך /
 זו אחר בזו שפורסמו הידיעות מתח. סרט

מר מתח לסיפור הצטרפו החדשות בטורי
 אותו חוטף היה הוליוודי במאי שכל תק

 הקשר נוסח המתח סרטי ידיים. בשתי
 העוסקים שתיים, או אחד מיספר הצרפתי

בינ סמים מבריחי כנופיות ותפיסת בגילוי
 עלילת מול בצל הועמדו כמעט לאומיות,

תל-אביב. בלב שהתפתחה הקשר־הדיזנגופי
 היה הנוישא על הישראלית לוואריאציה

 ברנשים במקום אחד. מקורי יתרון לפחות
 יפהפיות במרכזה עמדו ואלימים קשוחים

לציבור שסופר מה שלפי וענוגות, רכות

 המחסן כי במקום, חשודה בתנועה הבחינו
נפרץ. שלי

 טיבעי, באופן למחסן חזרה אתי ירדו הם
 אשר את לדאות הרוצה סקרן כל כמו

 אנשי ירדו אחרינו מיספר ושניות אירע,
 — הם אך קרה, מה להם הסברתי הבולשת.

 לא — מרגיז ובזילזול גמורה בהתעלמות
 אותנו האשימו אלא דברי, אל התייחסו
 והטילו באזיקים אותנו כבלו סם, בעישון
 ועל ימין על להכות והחלו לריצפה, אותנו
הבחנה. ללא שמאל

איעתסית
מיסחר־סמים.

 קוויק־בר המשקאות בר את המנהל איש־כסית, חצקל של בנו
ב כחשוד המישטרה על־ידי השבוע שנעצר לכסית, הצמוד

ישראליים. סרטים במיספר כבר שהופיע לעת־מצוא שחקן הוא משה

 נגרמו צופרי לאיתן :תוצאות ך*
 שמאל, בעין שטף־דם בעצם־האף, סדק ) (

 רבות דקות במשך בצלעות. חמורות וחבלות
 אותו העלו כא־שר וגם הבלשים, אותו היכו

 ולעיני ממנו. הירפו לא לניידת, מהמחסן
 המהומה עקב התקהלו, אשר אנשים מאות

 כך סיבה. כל ללא להכותו ■המשיכו שקמה,
החקי בשעת וגם הצפונית לנפה בדרך גם

שבר־כלי. נהייה הבן-אדם רות.
 איומה סטירה השאר, בין ספג, כהן אלי

 סובל והוא בפניו, לרוב וחבטות באוזנו,
 יודע, אני זאת עכשיו. עד מכאבי־רא־ש

עכשיו. בתא איתי יחד נמצא הוא כי
 למוד־סבל, מבוגר יהודי אברהמוב, נתן
השתחרר המיקרה לפני מיספר ימים אשר

ב״כסית״ קנקאית הצגה
 מתוך כותב אני הזה המאמר ת

 לכאן אבו־כביר, המחוזי בית־המעצר ר*
 אריה שופט־השלום של פסיקתו עקב הגעתי

 בעישון כחשוד שנעצרתי לאחר אבן־ארי,
 בית־הקפה של במחסן בסמים, ובסחר
כסית.
 המאמר), (כתיבת זה צעד נוקט הייתי לא
 כפי וחסר־אונים ממורמר כה הייתי לולא
 בעיתוני־הצהריים קראתי עכשיו. שאני

 המעשים את אחרונות, וידיעות מעריב
 לאן עד מתפלא ואני ולחברי, לי שמייחסים

ה של וחוסד־התחשבותם איוולתם מגיעים
 שברדיפתם אלה, עיתונים של עיתונאים

 לדרוך מוכנים סנסציוניות כותרות אחרי
 ללא אנשים של שמם ולהכתים גופות, על
 באמת התחשבות וללא מוקדמת, חקירה כל

הצרופה.
 מיש- פרובוקציות מצטטים הם זאת תחת

 כהנה- מוסיפים ועוד חסרות־בסיס, טרתיות
 ואף שלהם, המעוות הדימיון כיד וכהנה

שמ בצורה הכתבה, את בשטניות עורכים
 היה לא אשר דברים להסיק יותן מנה
שחר. להם

אח מ

ת ה ש 23 סי כ ש־ אי

 של למעצרם הביא מיפלג־הסמים חוקרי
 בסחר־סמים.״ כחשודים אנשים שמונה

 ש- אלו, מכתבות יסיק הממוצע הקורא
 רבצו אשר המהוללים, בלשי-המישטרה

 בכל רבות שעות במשך מיספר ימים
 הקפה, סביב וקומבינציות הסוואות מיני
 הקשר ממש אכזרית, סוחרי-סמים רשת גילו

אחרת. היא האמת אך הדיזנגופי.
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 ״חשיש מצטט: אני נכתב, ׳,״מעריב ך>

 בתל-אביב... כסית קפה במחסן נתגלה
ביני במחר־סמים, חשודים שמונה נעצרו

 חשיש כמויות גתגלו איש־כסית... משה הם
 ״מיז- היום: ולמחרת במקום.״ ואל־אס־די

 חשיש של גדולה כמות שהכילה וודה
 בתל־אביב. וייצמן ברחוב גג על ■נמצאה

 עצורי חקירת בעיקבות נתגלתה הסיזוודה
אסו סמים בסחר כחשודים שנכלאו כסית,

 (המחסן) החדרון כי העלתה החקירה רים.
 בסמים.״ קימעוני לסחר מקום שימש

בעל של ״בנו :אחרונות ובידיעות
של מעקב סמים... בעיסקי חשוד כסית

'2 ו ,דזחז■■.׳ 2 ״ י

 אל-אס- כדורי ושלושה חשיש אחד גרם
 בדאון, דניאל אחד, של גופו על נתפסו די

 הסמים את רכש כי בחקירתו הודה אשר
 ואף לכסית איתם הגיע בשכונת־התיקווה,

 ליד נעצר והוא איתם׳ המקום את עזב
 לא בית־הקפה במחסן ואילו חור. קפה

מיקרו פירור לא אפילו סמים, שום נתפסו
לרפואה. אחד סקופי

את אליהם אשר האלימים, בלשי-המדור
 בליוויית למקום הגיעו יותר, מאוחר ייחס
 אף החמיץ לא אשר שידורי־ישראל, כתב

 אשד הנייד ברשם־הקול הכל והקליט מילה,
 אנשי כאשר רק אותו וסגר עימו, נשא

 או זה בחשוד מכותיהם הפליאו המדור
 ■הצגה נערכה כנראה, למענו, ואשר אחר,

זו. וקפקאית מגוחכת
 למחסן ירדתי כי הסברתי, אלה לבלשים

 להביא על-מנת העבודה, באמצע כמינהגי,
עבו לצורכי צריך אני שאותו ג׳ין בקבוק

 כי וגיליתי לי, השייך ולך, קח־ בבאר דתי
 שבורה. והדלת איננו המנעול פרוץ, המחסן

 ידידי את ושאלתי למעלה, עליתי מייד
אם כוס-תה, ושתו למעבר קרוב שישבו

 גמילה טיפול עבר בו בבת-ים, מביודחולים
 פתוחה ביד חבטה לעיני, קיבל, מסמים,

 ודרכו בו בעטו כששכב, ■ושם, ביטנו, לתוך
 שאגיב להם הבהרתי כי נגעו, לא בי עליו.

 הגדולים ומימדי יד, עלי ירימו אם בהתאם,
לצידי. עמדו
 דקות כעשר למחסן הביאו ורדי משה את
 ידיו בשתי כבול כשהוא שנעצרנו, אחרי

 הבל־ש מחניקת בפניו כחול הגב, מאחרי
 והאחרת צווארו סביב כשידו אותו שנשא
 לכסית. הגיע שהוא מסתבר בו. חובטת
 קפצו ואז הכיסא, על דקה לשבת הספיק

 הורידו אותו, כבלו הבולשת, גיבורי עליו
 על כשק־תפודים אותו וזרקו ■למחסן אותו

 לרוב. וקללות מכות סופג כשהוא הארץ,
 1.50ב- מסתכם גובהו שכל לציין לי הרשו

ק״ג. 50מ־ פחות ומישקלו לערך, מ׳
 שבא ירושלמי שהוא כורח, אביעזר את

 החצר מתוך הבלשים שלפו לתל-אביב,
 צורף הוא ומייד צרכיו, את לעשות כ־שידד
 הבלשים חשפו שאוחה המסוכנת לרשת

 כסית קפה של במחסדהמיצרכים החכמים
 התוודעתי לומר, לי יותר אם כאן, ורק

 הבולשת כי בחיי, הראשונה בפעם אליו
בינינו. הכירה

 יצאו במחסן, כלום מצאו שלא הבלשים,
 זה מסיור מסביב. בחצרות לסייר והחלו
 פיל- מחובר שאליו צוואר־בקבוק עם חזרו

 שימוש, לאחר היה כנראה אשר טר־קרטון
 כלי- וכאלה בפנים, חומר שום היה לא כי

 דיזנ־ רחוב בחצרות לעשרות מצויים עישון
בית־הקפה. בסביבות ובמיוחד גוף,

 הזה, המוצג את השלכנו שאנו טענו הם
 שהיו הכוסות עשרות מתוך כוס שלפו ואף

 מים, של (!)אחדות טיפות היו שבה במחסן,
 הם לעישון. כעזר בה שהשתמשנו וטענו
 שמונה ומצאו במחסן, מדוקדק חיפוש ערכו

)24 בעמוד (המשך

 ברחובה העובר הסמים נתיב גיבורות הן
 רחבי לכל ומסתעף תל־אביב של הראשי
העולם.
ב החל המתח בסיפור הראשון הפרק

 מיפלג-הסמים חוקרי של גדולה הסתערות
בית-ה- על תל־אביב מחוז מישטרת של

■:•: :■ ־ '■

 מ וריסה כרסנטי רינההחשודות
 פק נגדן שהנצאה בעת

 נעצו השתיים בינלאומי. בהיקף סמים מיסחר
בתל־! 22 וייצמן ברחוב הבית גג על חשיש

ב נעצרו שם דיזנגוף, ברחוב ססית קפה
 משה בהם חשודים, שמונה אלימה צורה

 איש־כסית, חצקל של בנו איש־גסית,
 קפה־ בשעתו שהיה מה של ׳ובעליו מייסד(

התל-אביבית. הבוהימר, ומרכז האמניט
 יימים על לספר ידעו המישטרה דוברי
שהביאו ותצפיות י מעקבים של ארוכים

 מרכז א בת״ ויזנחו וחוב הנו האומנם
ואנש״הנוהיגו! - בארץ הסתים מיסחו


