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היופי ומלכת טיסו עם טוס

הראשונה בהגרלה הזוכים
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 באוקטובר 30 עד שימשך המבצע סיום עם תערך הבאה ההגרלה מובחרים. ״טיסו״ בשעוני זבו משתתפים

״טיסו״. שעוני רובשי בל בהגרלה להשתתף זכאים .1979
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 מאחוריו,״ ארוכה שרצים קופת ״לנאשם
 לתקופה תנאי על מאסר עונש לו והפעיל

שנתיים. של
 רק לוגסי נידון מקילות נסיבות בשל

מן למיבחן. י
 לפני העומד זה הוא השני כתב־האישום

ש השוטרים נאשמים ובו לדיון, השופטת
 זה במיקרה הקודם. במיקרה הנפגעים היו
התוקפים. הפכו ד,ם

 המאשימים תיקים, נידונים בדרך־כלל
 בבית־הדין עצורים, נגד באלימות שוטרים

 יהיר, מעניין המישטרה, של המישמעתי
 מי של שיקוליו היו מה הדיון בסוף לדעת

 את זה, במיקרה דווקא להגיש, שהחליט
השלום. בית־מישפט לפני התביעה

ס רו א . הפורץ ה
 אודות קפקאי סיפור

מארצות־ עולים מישפחת
 בישראל ותלאותיהם הברית,

 בגסיון לשיאן .שהגיעו
שהשתגע הבן של גגיבה

רא את גם שכיסה ורוד בסדין עטוף
 הצעיר נכנם ובמקל, בסכין מצוייר שו,
 את כפת הוא הנביאים. ברחוב הדירה אל

ב נופף עליה, איים לכסא, בעלת־הבית
 כסף. ודרש במקל, בעורפה היכה סכין,

 הלירות 3,500ד.־ את לו נתנה בעלת־הבית
בדירה. שהיו

 את הצעיר השיל הבעל׳ חזר כאשר
 אל והתוודע פניו את גילה מעליו, הסדין

 המיועד החתן אלא זה, היה לא בני־הזוג.
 הכסף את החזיר מר בכי אחרי בתם. של

 שלא לו שיסלחו וביקש התנצל לידיהם,
במשטרה. יתלוננו

ב שוטרים שני נשאו שעבר בשבוע
 אל )28( רוסטון סקוט את אזרחי לבוש

 דוד השופט של באולמו דוכדהנאשמים
 בתל־אביב. המחוזי בביודהמישפט וולד,

בג הואשם נגדו שהוגש בכתב־האישום
מחמירות. בנסיבות ניבה

 והיה השופט, לשאלות הגיב לא הוא
 זע לא שריר בעצמו. לחלוטין מרוכז
ועי בירכיו על מונחות היו ידיו בגופו,

בהן. נעוצות היו המושפלות ניו
 סקוט כי לשופט אמר השוטרים אחד
 הוא המיקרה. אירע מאז כך מתנהג
 שרה התובעת איש. עם מדבר אינו בהלם,

 חוות־דעת לבית־המישפט הגישה ספיר־חן
 לחולי" מבית־החולים שנתקבלה רפואית

 מאז הצעיר מאושפז שבו אברבנאל, נפש
מעצרו.

 אישפוזו להמשך צו ביקשה התובעת
 הופיע שלא מאחר באברבנאל. סקוט של

ה בחוות־הדעת השופט הציץ סניגור,
 חוות־ ״לפי החלטתו: את וכתב רפואית

 הופעתו צורת ולפי הפסיכיאטר, של דעת
וב ברגרסיה נמצא הוא הרי החשוד, של

 הוא לבן הסביבה. עם קומוניקציה חוסר
 לחולי־נפש.״ בבית־חולים לאישפה זקוק
 אחרי מייד בארץ־ישראל. תלאותפסק. וכך
ה בגיל גבר באולם הופיע הדיון תום

 היה הוא אמריקאי. בסגנון לבוש עמידה,
 ועדין. תרבותי כאדם ונראה היטב לבוש
 אותו זיהו השוטרים, בו הבחינו כאשר
 השופט, אל נקרא הוא סקוט. של כאביו

 אז החלטתו. מהות את לו הסביר וזה
 עורך־הדיו סניגור, יש לסקוט בי התברר,
 לפנות לו יעץ ובית־המישפט גבאי. בנימין

 סגירת על עימו ולדון המחוז לפרקליט
התיק.

 ל־ הסניגור עם הלך רוסטון סיי האב
 את לעכב לנסות כדי פרקליט־המחוז,

בנו. נגד ההליכים
 ישראל במדינת לנו שהיו הצרות ״רק
 האב. אמר זה,״ למצבו בני את הביאו
 מיכתבים מלא פלסטיק שקיק היה בידיו

 ששלח מיכתבים שם היו עיתונות. וקיטעי
 לשרים ,לנשיא־ד,מדינה לראש־הממשלה,

 ענה לא אלה מכל איש ולחברי-כנסת.
עניינית. תשובה לו

 תלאותיה על נכאים סיפור גולל האב
 אשר מארצות־הברית, עולים מישפחת של

 בחוסר״ הישראלית, בביורוקרטיה נתקלה
 ובחוסר־מזל המינהל, אנשי של הסובלנות

פשוט.
 52 בן האב בהיות שנים, שמונה לפני

 כמנהל־מכירות עבודתו את הפסיק הוא
והת בארצות־הברית איי־טי-טי בחברת

זאת למד הוא כירופרקטיקה. ללמוד חיל
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