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בלירות לשנה
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שנה לחצי
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418 790 =  85 ו 95 + 610 בארץ המנוי דמי •
524 1003 =  107 -!- 286 + 610 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
689 1333 =  143 + 580 + 610 אירופה •

1120 2195 =  235 ו 1350 ו 610 ומקסיקו קנדה ארה״ב, •

1781 3517 =  377 ו 2530 ו 610
 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה,

פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
•

1223 2400 =  257 ו 1533 + 610
 דרונז-אפריקה, ניגריה, השנהב, חוף גאנה,
חבש טוגו,

•

1482 2919 =  313 ו 1996 + 610 טאייוון פנמה, •
1243 2442 =  262 + 1570 + 610 סינגפור נפל, הונג״קונג, תאילנד, •

במדינה
)71 מענזוד (המשך

 שיסיענה ביקשה היא ברחובות״. הרבה
 להתגורר שתוכל כדי קרובים, של תם לב
 למושב הביאה הוא זעם. יעבור עד שם
לסני בערב קלה לשעה להיפגש קבעו והם

מי  כאשר בשדה-התעופה לעבודתו ילו שי
כדי מהמכונית, לרדת בערב ממנה קש

 הברמלד תרד בי אמרה היא משתוללת.
 כאשר אחר. במקום לרדת ביקשה כך ואחר

 מאחר שהוא ראה ודרעי השעה תארנה
 מישטרת לייד להורידה החליט לעבודתי׳

 מישהו תמצא כבר שם כי חשב הוא רמלה.
חפצה. למחוז להגיע לח שיעזור
 הגשת היה חפצה מחוז כי שיער לא היא
 ה־ בתחילת אם נגדו. במישטרה תלונה

 לטובת טבעי, באופן ?/ל?תות,
הרפו התעודה אשר השחרחורת, הנערה

 שאלתו בעינה, פנס .מצאו כי פירטה אית
 זה. מצב שינחה הסניגזר של האחרונה

 והיא שאל, ?״ אותו אוהבת עדיין את ״האם
 בכלל אני היום, אותו אוהבת ״איני :ענתה

 שלו.״ לכיוון משתינה לא
 דינו. פסק את השופט :תן אלה בימים

 על- שניתן האירועים תיאור כי קבע הוא
 של מסיפורה יותר עליו אמין הנאשם ידי

 בפרצופה החבלה כי מאד ייתכן אביבה.
ש המכות על־ידי נגרמה המתלוננת של

 שהיא בגלל מאחיה, יום באותו חטפה
מהנאשם. ולא ברחובות״, ״מסתובבת
 הצדדים שני ״כי השופט, אמר ״ייתכן,״

 אשר כל את בבית־המישפט סיפרו לא
ה לפי אך הערב, באותו ביניהם התרחש

 ניסיון כי מאמין אינני שהוצגו, ראיות
 — למתלוננת הנאשם על־ידי נשיקה ליתן
חו במשך קודמים רבים שנסיונות אחרי
 הוא — בהצלחה הוכתרו אחדים דשים
 המתלוננת.״ של לכעסה שגרם

 בגלל בעיקר אשמה, מכל זוכה דרעי
אביבה. של פליטת״הפה

טרה מיש
■ פשיעה תישחק

 בגי״גוער מאות
 עבירות מבצעים ,הצפוני במחוז

 חסרת־אוגיב המישטרהו
החדש החוק זזבעלת 77בנ

 לכך לב שמה רבינוביץ* אסתר כאשר
 אמרה קטן, כסף סכום בביתה שחסר

 בכסף, השתמשה טעתה, בוודאי כי לעצמה
בר שהיה הסכום את נכון חישבה לא או

 בפעם חושדת. החלה השנייה בפעם שותה.
 תכשיטים גם נעלמו כאשר השלישית,

 למישטרה. פנתה לירות, אלף 40 של בשווי
 אסתר נוספים. תכשיטים נעלמו בינתיים

 עוזרת, לה אין מופתעת. היתד, רבינוביץ
 פריצה, סימני בבית מצאה לא המישטרה

 תכשיטים. שיקחו׳גם מכדי קטנים הילדים
תעלומה.

בחקירה. פתחה השרון מרחב מישטרת
 רבות תלונות נילוו אסתר, של תלונתה אל

 נעלם. שכספן מודאגות מעקרות-בית אחרות
ה את המישטרה פתרה קצר זמן תוך

 באחד מפתיע. היה הפתרון אבל תעלומה,
 במארב היו המישטרה שבלשי שעה הימים,

 נכנסת 11 כבת ילדה ראו הבתים, אחד על
 כל ייחסו לא בתחילה לחדר־המדרגות.

 הילדה את כשראו אבל לדבר, חשיבות
 התעורר חבילה, ובידה מהבניין יוצאת
 הילדה אחר עקבו הם הבלשים. של חשדם

 אל ניגשת אחר, לבית נכנסת אותה וראו
 מוציאה גמורה ובשלווה הדלתות אחת

 ונעלמת הדלת את פותחת מפתח, מכיסה
 את מצאו לדירה השוטרים כשנכנסו בדירה.
השלל. באיסוף עסוקה הקטנה

 בחקירתה אונים. חסרת המישטרה
 אינטליגנטית כילדה שנתגלתה הקטנה, של

 החוקרים בפני זו גוללה מיוחד, באופן
 קשה לדירות. חדירתה שיטת את הנדהמים

 בת לילדה מתוחכמת כה שיטה לייחס היה
 ברחוב, הדירות בעלי את הכירה היא .11

דירו מפתחות את בעורמה מהם ולקחה
 אינם הם שעות באילו ביררה היא תיהם.
 ובצורה למפתחות העתקים עשתה בבית,

 מוצלחות פריצות עשרות ביצעה זאת
 מתחת הוא שגילה מאחר רבות. לדירות

 נאלצה החדש, החוק לפי הענישה, לגיל
 הוריה אל יפנו כי להזהירה המישטרה

נתפסה אחרי־כן יומיים מעשיה. על וידווחו

בדוי. שם *
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