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במדינה
 )62 מעמוד (המשך
 אולם הפיצוי. את ולבקש הביטוח

 וחברת- מאז עברו חודשים שישה
 הכסף. את לשלם מסרבת הביטוח
ה עד נתנה לא לסירוב הסברים

יום.
 לבית־ תביעה הוגשה השבוע
 עורך- על־ידי המחוזי, המישפט

 של נציגו גולדשטיין, פנחס הדין
 מחברת- תובע הוא הלטובסקי.

 עבור לירות מיליון שני הביטוח
 כתב- אבודים. ספרי־תורה ארבעה
 אי- כן ועל נמסר׳ טרם ההגנה
 משלמת לא מדוע לדעת עוד אפשר

 ספרי־תורה עבור חברת־הביטוח
אבודים.

שטרה מי
ם א סי ק ע ר טר1ל ו

 גוסע רדון אזי
 אמריקה את להציל

הישראלית :זהמאפיה
 כמה הופיעו ישראל בעיתוני

מתאימים אנשים שביקשו מודעות,

 אמד עצמו שהוא הרי בכך, צורך
ל נזקק אינו אינטליגנטי שחוקר
 להשיג ״אפשר באלימות. שימוש

 אחרות,״ בדרכים תוצאות אותן
 כמה על סיפר עצמו הוא אמר.

 לגרוב כדי נקט שבהם תכסיסים
לדבר. לעבריינים
לשו עבריין רצה אחד במקרה

שב בתנאי ללב, מלב איתו חח
 מכשירי־הקלטה. יהיו לא מקום
לשי עמו להיכנס אותו הזמין דדון

 התברר, השיחה תום אחרי רותים.
ה אתי טמן הערמומי המפקח כי

ה של השטיפה במיתקן מכשיר
אסלה.

 ברכב דדון הסיע אחר במקרר,
 הודו שלא חשודים שני מישטרתי
מח ביניהם, שוחחו ולא באשמתם

בר תקלה ביים הוא האזנה. שש
ה את והעביר המישטרתי, כב

ש ומעוכה, ישנה למכונית שניים
 תוקף בכל התנגד הזקן בעליה

ברכ המישטרה שעושה לשימוש
ה עם שנותרו העצירים, שני בו•
 ההזדמנות את ניצלו הרוטן, זקן

הוק אשר ומלאה, גלויה לשיחה
במ שהוטמן במכשיר כולה לטה

הישנה. כונית

דדון שוטר־לשעבר
באהבה — מישראל

 ארצות־הברית. במישטרת לשירות
 שוטרים לשם לייבא היתד, הכוונה

ומכי עברית היודעים י־שראליים,
 הישראלית, המנטאליות את רים
 הפשיעה על ישתלטו שאלה כדי

 ישראלים חבורת של המאורגנת
בלוס־אנג׳לס.

ה השוטרים אחד דמן, אלי
 התפטר תל־אביב, במרחב מעולים

 אותה מהמישטרה, ימים כמה לפני
לאמרי פניו ושם שנה, 17 שירת

קה.
בעת ומעוכה. ישגה מכונית

 בית״המיש־ נתבקש פריצה, מישפט
לאל דדון המפקח את לשמוע פט
לפ תישמע שעדותו כלומר, ; תר
 שהמפקח מפני המישפט, תחילת ני

 לעזוב עומד זה בתיק חקר אשר
 בנימין השופט הנשיא, הארץ. את

 זמן לכמה דמן את שאל כהן,
יו אינו כי השיב דדון נוסע. הוא
 מפקח־מישטרה, של ממשכורת דע.

 היה אפשר לירות, אלף 15 שהיא
 למישטרת להגיע שבכוונתו להניח

ארצות־הברית.
 של הקאריירה את שהכיר מי

 עבד שהוא ידע כבד־הגוף המפקח
ש בלתי-שיגרתיות, בדרכים תמיד

 הממונים את לפעם מפעם הרגיזו
 ובכושר בדמיון ניחן דמן עליו.

 של ליבם לכבוש ידע הוא המצאה.
 הלבבי. בחיוכו ועורכי־דין חשודים

 לא כי שטענו רבים היו כי ואם
היה כאשר במכות, בשיכנוע בחל

 ב־ פשע מקרה היה שלא כמעט
 האחרונות בשנים תל־אביב איזור

 בחקירתו. מעורב היה לא שדדון
 שנחשד חדד, שלמה של בחקירה

 טלי, ובתו סנדרה אשתו ברצח
 במכוניתם, התפוצץ רימון כאשר
 והוא החשוד. את לדובב דמן גיסה
 חדשים, לגילויים הביא אמנם
 המישפטי היועץ את שיכגעו אשר

 מעבר חדד של מעצרו את להאריך
ה פי על המותרים הימים 30ל־

 נחקר לא שחדד כיוון אבל חוק.
באו דדון מוצב היה שבו במחוז

 לא שהוא שדאג מי היה רשמי, פן
 כך אחר קצר זמן בחקירה. ימשיך
ראיות. מחוסר חדד שוחרר

 הפריצות מגיפת פשטה כאשר
ונתמ לשם דמן הועבר בחולון,

חו תוך המיוחד. הצוות לראש נה
 הפריצות מכת את כמעט חיסל דש

גי חשודים, עשרות עצר באיזור,
לי במיליוני גנובות סחורות לה

יפו. למישטרת וחזר רות
 שנאשם עיסא, עלי של בחקירה

הש ביפו, מרציאנו ז׳קלין ברצח
 זוכה אשר עיסא, דדון. גם תתף

 מישפט־ כדי תוך בבית־המישפט
 הזה להעולס בראיון טען זוטא,

 נמרצות, מכות אותו היכה דרון כי
שערו. ומרט באשכיו בעט

עו לארצות־הברית. נוסע דדון
 מישט- ישמח. הישראלי הפשע לם
 מ־ אחד את הפסידה ישראל רת

המעולים. שוטריה
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