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 אפנת במצעד ישראל נציג מרחל־
 להציג גאה רבות בארצות החורף
 לכל וחליפות מעילים השנה לפניך
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סרוג. צמר 19״? בתערובת

 גמיש ספוג - גב אקרילן סריג כי תיווכח*
 בגופן. וחמים דד קליל. מתקמט. ואינו

מים. ודוחה בקלות מתנקה

 מצפה המרהיבים הגוונים רב האופנתי המבחר
מובחרת. חנות בכל לך
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ה מדינ !ב
חקירות

האחרונה הסעודה
ב החשוד הצעיר סבאג, שמחמוד לאחר

 השופט־החוקר קבע בכלא, מת נמצא ריגול,
 הזה (העולם במותו איש להאשים אין כי

ו). 467
 מותו לאחר שקמה הציבורית הסערה

 את הפריכו השופט־החוקר מימצאי שככה.
משטרתיים. מרתפי־עינויים בדבר השמועות

 של בליבם לכרסם הוסיף הספק אולם
ל הליגה חברי אלה היו חשדנים. כמה

ת הגנת כויו  שבראשה והאזרח, האדם ז
אבי־שאול. מרדכי והסופר ירום ד״ר עומדים

יידום ד״ר
המוות? לפני אוכל מי

 לא אלה ספקנים של שבליבם יתכן
 ה־ נמנה אילולא חשד, כל מתעורר היר,
ש הרופאים, צוות על עצמו ירום ד״ר

 במכון העציר, של מותו סיבת את בדקו
באבו־כביר. הפאתולוגי

 להופיע ביקש הקשיש התל־אביבי הרופא
 למסור לוינטל, חנן השופט־החוקר, בפני
 צירוף אולם המקצועית, חוות־דעתו את

ממנו. זאת מנע מוזר מיקרים
הספ היו מה המוות. לפגי ארוחה

 הדוקטור הרופא? של בליבו שעלו קות
 שספקות סבור לא ״אני לפרטן. סירב עצמו
קבע. הציבור,״ אל להגיע חייבים אלה

ה של העקשני סירובו למרות אולם
 העשויים פרטים, כמה השבוע דלפו רופא,

כולה. הפרשה על חדש אור לשפוך
 הרופא גילה מסקנותיו, יתר בין כי

 ו־ הגוויה ניתוח חשוב. פרט התל־אביבי
מח כי לדבריו, העלו, הבדיקה־לאחר־המוות

 קלה שעה דשנה ארוחה אכל סבאג מוד
בעכו. בתא־המעצר מותו את שמצא לפני

 למחשבה: הרופא את עורר זה פרט
 ל־ מתפנה להתאבד, המתכוון אדם, האם

דשנה? ארוחה לאכול
לדבריו, יודע, אינו עצמו ירום דוקטר

 דעתו את נתן הוא אולם התשובה, את
 של תשומת־ליבם את והפנה כך, על

זה. לפרט בליגה, חבריו
 שעל העובדה נראית תמוהה פחות לא
 הפאתו־ בבדיקר, נמצאה, האסיר של רקתו

 קבע השופט־החוקר טריה. חבורה לוגית,
 כיצד, בכלא. עונה לא סבאג כי במסקנותיו

 עם זו מסקנה מתיישבת כן, אם
של ראשה על שנמצאו האלימות

 השופט־החוקר של החקירה מימצאי
 כאילו לשמועה שחר אין כי

 של בהתאבדותו משטרה
 להגנת הליגה חברי של לאוזנם

 כי השמועה, גונבה והאזרח
 נמצאו כתיבה מכשירי

 תמוהה לכן העציר. של גופתו
את כך על נתן לא השופט

 עלולים אלה גילויים
 שם בירושלים, המשפט

 של חבריו של טיהם
בריגול.
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