
במדינה
)38 מעמוד (המשך
 קוג׳אק. של מבצעיו בסימון הווילה, למרתף
כדור!״ יחטוף שיזוז מי עצורים, ״כולכם
 אחרי- 5.30 בשעה שעבר, השלישי ביום

 שלושה לו קדמו המיבצע. החל הצהריים,
 שבעלת- לגרום שנועדו טלפון, צילצולי

 ביתה בחצר הגינה בהשקיית שעסקה הבית,
 דלת את תשאיר בתל־אביב, דן בשיכון
 לווילה, צילצלה המישטרה פתוחה. הכניסה

 פעם ובכל בתל־אביב, ח בשיכון הנמצאת
 לטלפון, לענות פנימה, נכנסה שבעלת־הבית

 את האשה השאירה לבסוף השיחה. נותקה
 למהר שתוכל כדי פתוחה, הכניסה דלת

הבא. הצילצול עם חזרה
 שוב, צילצל הטלפון האות. ניתן זה ברגע

 ממחלק בלש זינק פנימה, האשד, וכשפנתה
 את המקיפה הגבוהה, לחומה מעל המוסר

 הפתוחה הדלת בעד בריצה ופתח הווילה,
 פנימה פרצו בעיקבותיו הבית. תוף אל

שוטרים. הרבה עוד
 במרתף המישזזק. על המשקיף

ה מצאו שולחן־טנים, של לצידו הבית,
 הימורים שולחן — מבוקשם את שוטרים
 השוטרים של לאכזבתם המהמרים. וסביבו

 הכסף מרבית רב. כסף השולחן על היה לא
 מצוי היה — לירות אלף 270 — שנתפס
ו אנשי-עסקים כולם המשתתפים, בבגדי
חופשיים. מיקצועות בעלי

 במקום נכחו השחקנים שיבעת מלבד
 במישחק. השתתפו שלא צופים, שני עוד
 גוטסדינר ישראל הזמר היה מהם אחד

 ידידו. הוא הווילה שבעל רעים, מצמד
 ניצב כשהוא בישראל, הבחינו השוטרים

 הוא כי קבעו, לכן המישחקים. שולחן ליד
 ה־ מהלך על להשגיח שנועד המשקיף
מישחק.

 בן ובנה בעלודהבית כולל הנוכחים, כל
 המישטרה לתחנת והובאו נעצרו ,16ה־

 חצות, אחרי עד נחקרו שם ברמת־גן.
באבו־כביר. לבית״המעצר והועברו

 החקירה, מימצאי שנאספו אחרי רק
 עומד שבידיהם הבלון כי לשוטרים, הוברר

 הימורים מועדון גילו לא הם להתפוצץ.
 השחקנים כל למצוא. שציפו כפי מיסחרי,
 ששהה בעל־הבית, של ידידיו היו שנעצרו

 מבלי שוחררו הם בחו״ל. עת באותה
 או המעצר להארכת שופט, לפני שהובאו

בערבות. לשיחרור
 פעולתה שיטות על כפרטים. כמו

 צביה בעלת־הבית, מספרת המישטרה של
 אלי פרצו ״השוטרים :40ה- בת קרני,

 שאנחנו כאילו שלופים, באקדחים הביתה
 בכסף הסתפקו לא הם מסוכנים. פושעים
 הבית. בכל חיפוש ועשו בכיסים, שמצאו

 וביקשו בעלי של הכספת את מצאו בסוף
 כלום, שאין להם אמרתי אותה. שאפתח

 ולא שפתחתי אחרי האמינו. לא הם אבל
 בכל הארונות את הפכו הם כלום, היה

 בדברים חיטטה אפילו סימה, השוטרת הבית.
 עם קופסה ומצאה שלי, הקטנה הבת של

 משחקת שהיא חשבה בטח היא פודרה.
 את להריח התחילה היא כי סרט, באיזה

 הרואין. בסרטים שמריחים כמו הפודרה,
 הכניסו אותי כולם. את עצרו זה אחרי
זונות. עם אחד לתא

 אלפי קיבלתי שאני אמרה ״המישטרה
 בבית. אצלי המישחקים בעד לערב לירות

 של חברים אלה בסך־הכל, נכון. לא זה
 ולא בשבוע, פעמיים אלינו שבאים בעלי,

 ומשחקים אמרה, שהמישטרה כמו יום כל
קלפים.״

 שיפוצים קבלן קרני, שלום בעל־הבית
 על לו כשנודע מייד מחו״ל חזר ,42 בן

 ״תיכף אומר, הוא המום,״ ״הייתי הפרשה.
 המיז- את ארזתי הפרשה על לי כשנודע

 וחרפה בושה זה לארץ. וחזרתי וודות
 שהיא כזאת לדרגה הגיעה שהמישטרה

 הפרטיים בחיים ומתערבת לבתים מתפרצת
 משחקים בית בכל כמעט אנשים. של

 היה מה לעצמך תאר כסף. על קלפים
 לכולם מתפרצת היתד, המישטרה אם קורה

לבתים.
 מי גבוהים. סכומים על משחקים ״אצלי

 מי קצת. על משחק כסף, קצת לו שיש
 החברים הרבה. על משחק הרבה, לו שיש

 על משחקים אז אמידים, אנשים הם של
 רחוק עוד זה אבל גבוהים. יותר סכומים

 המיש־ דיברה שעליהם מהסכומים מאוד
טרה.״

 מהפרשה נפגע לא כי שנראה היחידי
 רעים. מצמד גוטסדינר ישראל הזמר הוא

 המישטרה וגם בעניין הייתי לא בכלל ״אני
 קצת ״אבל אומר, הוא בזד״״ השתכנעה

 הפרטיים לחיים נכנסים איד לראות לי כואב
מכובדים.״ אנשים של
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 תיבת • במיוחד וחסכונית בעיר לתמרון נוחה
 גג • האמריקאיות מלאה אוטומטית הילוכים

 למניעת היקפי פיברגלס מגן • ולבידור ליופי ויניל
 מושבים • מפוארת שעונים מערכת • ״דפיקות״

 למטען רב מקום עם אחורית דלת • אורטופדיים
 לחלון ומגב אדים מפשיר • מתקפל) אחורי (מושב

 1289 בן עצמה רב מנוע עם קדמית הנעה • האחורי
 נוחה • במיוחד וחסכונית לתמרון נוחה • סמ״ק
לעיר. מחוץ לנסיעות מצויינת • בעיר לחניה
• ק״מ הגבלת ללא אחריות שנה •
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 שלך כולה ההנאה
האוטומטית מההנעה
1300-5 תו של

־ ״קאסיי״
צעירה. ואודה רעננות,רכות,שובםת

- ״קאסר׳״
נפלאות. ותחושות אמיתית הנאה

- ״קאפר׳״
 מכיל הזית׳ ״עץ של הנעורים סבו!

 מעולה קוקוס שמן
 יופיו וטיפוח עידונו העור, לריכוך

בריאות. לשמירת טבעיים ומרכיבים
- ״קאפר׳״ ■ , , ,
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