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במדינה
, )23 מעמוד (המשך

 גדולה הרחבה מצריו במגרד ׳מהשימוש
לקרעים. לפעמים להביא העלולה יותר,
 המשאבה בעזרת המהירה ההרקה •

 לאמוד ומאפשרת הדם, הפסדי את מקסינה
ד,מופסדת. הדם כפות את בדייקנות

 והפחתת הפעולה זמן קיצור על־ידי •
 מופחתת מכשירים, של וההחלפה השימוש

הזיהום. סכנת
 כבטחון: רבים רופאים השבוע קבעו לכן,
ארו תקופה בר־שימוש כלי שהיה המגרד,

 ׳,מדפ־ הניתוח מחדרי בקרוב יעבור כה,
המוזיאון.

כי ר אד□ ד
א ב ס ש ה ב חו ב

 עמר יוסף הובל והחם, הרחב ליבו בגלל
 בתל־אביב, המחוזי בבית־המשפט למשפט,

 האשמה: בפועל. מאסר לשנת שם נידון
ריבוי־נשים.

 ״הסבא בתואר גם שנודע ),53( עמר אר
 את עצמו על קיבל לא מעקיר״, הביגמיסט

 ישעיהו עורךהדין לפרקליטו, והורה הדין,
העליון. לבית־המשפט עירעור להגיש לויט,

בית החלטת ערב עץ. במיסגרת
 המקצועי הידע את עמר ניצל העליון, ד,דין
מיו אחת לו הכין קמיעית, בכתיבת שלו

הכלא. בפני כהגנה חדת,
 אד עירע-רו. את קיבל לא בית־הדין

 עשרה של ארכה לו נתן בבקשתו, התחשב
 בטרם ענייניו, את להסדיר כדי ימים,

ייכלא.
 למכירת הארכה את ניצל מעקיר הסבא
 בית״ לו שנקב בתאייר והשבוע, דירתו,
 משטרת של במטה־המחוז התייצב הדין,

 לא הפעם גם לכלא. להילקח כדי תל־אביב,
 אותה נטל המצויירת, הקמיע את שכח
עימו.
 הפתעה: לו חיכתה במטה־המחוז דא

בבית וכדין כדת שנחתמה פקודת־המאסר,
 ובאין למשטרה. עדיין הגיעה לא ך,דין,

מאסר. אין פקודה,
הב בהרצליה, ידיד בדירת השתכן עמר

 שיוזמן. רגע בכל במשטרה להתייצב טיח
 חשבון על חופשתו ימי נזקפים בינתיים

ב שנרשם כפי שתחילתה, תקופת־המאסר,
.1965 בדצמבר 29 בית־הדין: פקודת
 את יישר מכיסו, עמר שלף הקמיע את

מיוחדת. מיסגרת־עץ לה הכין קצוותיה,
 ״כדי עמר, אמר עליה״, להגן ״צריר

עלי.״ להגן תמשיף שהיא

כי ר חיים ד
ה ת עו מוו ה ב ב ה א

 קורבן. לכל מוכן טדי היה מותק בשביל
 התל־אביבי גן־החיות בחצר לידו, גר הוא
 כשדו ובלילות, במעדנים, אותו מפנק היד,
 ממיטתו, קם היה בשינה, שקועים היו הגן

 הפילים למיכלאת וניגש במעילו, מתעטף
לראותו.

היו לא שפינצקי (״טדי״) לטאדיאוש כי
ד (המשך 1 )26 בעמו
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 יקיריך מחכים בבית בזהירות! שתסע כדאי אלה חורף בימי הנהג, אדוני
 — גולדסטאר בירה — ממש של בירה כוס גם לך מחכה בבית לשלומך. הדואגים
לחורף! גם עת, לכל הבירה גולדסטאר נפש. משיבת לב, מחממת

או־1דדסנ1ג
 לנהוג רשאי הנף

 מרוץ במכוניות
 רשיון ללא

התערוכה כשטח
 יום כל הפתוח

חצות עד 5מ־

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

42 ,28 ,27 ,22 אוטובוסים:

25!479 הזה העולם


