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החלב
המד

 עגב־ קניית היתנו שבה התקופה ״חלפה
 ציין וכרוב,״ צנון של נוספת בקנייה ניד.

 יעקב בבאר־שבע השלום בית־משפט שופט
הסיטו נגד המדינה במשפט דינו, בגזר גנן
שמעון. עזריאל נאי

 ב־ הבלעדי הסיטונאי שהוא שמעון, נגד
 טנא־ מתוצרת חלב מוצרי של באר־שבע

 קימעונאים 15 על־ידי תלונה הוגשה נוגה,
תש שבמשך כך על התלוננו הם מקומיים.

 שמעון עזריאל סירב רצופים חודשים עה
 גם יקנו אם אלא מעוקר, חלב להם למכור

טנא־נוגה. מתוצרת אחרים מוצרים
האישום: כתב מפרט

 או 31.3.70 עד 1.6.69מ־ החל ״בתקופה
לקמ תנאי הנ״ל הנאשם היתנה לה סמוך
 חלב־ שהקונה בבאר־שבע, מזון עונאי

מצר עוד ממנו יקנה טנא־נוגה של מעוקר
 או טנא־נוגה של שמנת כגון אחרים, כים

למכי שהציע מזון מצרכי או חלב מוצרי
(מפו מעוקר חלב לו ימכור לא אחרת רה,

סטר).״
הנאשם. את השופט הרשיע זו עבירה על

 מם־ל שהוא לעונש בקשר הירום. מצב
 שאין ״למרות השופט: כתב הנאשם, על
 להחמיר התובע בקשני קודמות, הרשעות לו

 בפני, הדגיש התובע הנאשם. של בעונשו
 את למכור הסיטונאי על מטיל החוק כי

 שלו במלאי הנמצאים ברי־הפיקוח המצרכים
 למכירה תנאים כל לצרף לסיטונאי ואסור

ל סביר סירוב הינו תנאים צירוף כזו.
מכירה.
 נמצאים אנו כי התובע, בפני הדגיש ״עוד

ה ובידי ומאחר חירום של במצב כיום
 טנא־ תוצרת של הבלעדית הסוכנות נאשם

 בחומרה לראות שיש הרי בבאר־שבע, נוגה
הנאשם.״ של מעשיו את רבתי

 לקולת הוא דיבר הנאשם, תור כשהגיע
 בעדותו לשופט. נראו לא טענותיו העונש•

 זה היה אישית הוא לא כי שמעון סיפר
 ולא ולסיטונאים המכולת לבעלי שסירב

 אלה היו לדבריו, התנאים. את שהיתנה הוא
עימו. העובדים האנשים אנשיו

 משום רק ולא לקבל בידי אין זו ״טענה
עו של המעביד בהיותו שהנאשם בלבד בך

 להם להורות אחריות עליו מוטלת בדיו,
השופט. השיב לחוק...״ בניגוד ינהגו שלא

 שמעון להעלות ניסה אותה נוספת, טענה
 לא ולכן במילואים שירת כי היא לזכותו,

 נדחתה זו טענה גם אנשיו. על לפקח יכול
 הדעת על להעלות לי ״קשה השופט: על־ידי

חודשים.״ תשעה של תקופה שרת שהנאשם
 קנס שמעון עזריאל על גזר השופט

 מאסר ימי 50 או ל״י 500 בסך כספי
תמורתן.

תיירות
ייסורי

1970 אכטודוס
 המוכנים מאלו אמיתי, סנוב אתה אם
 פתו־ בחו״ל, רק לא בארץ, גם לטייל עדיין

 יום במשך לערוך האפשרות בפניך חד,
חו לאורך דרומה, היי באנייה שייט וחצי

 לשארם־א־שייך מאילת אילת, מפרץ ס,
וחזרה.
 כעשוי נראה ראשון שבמבט טיול זהו
 אתה מסיימו, אתה כאשר מעניין. להיות
 לא אך — מעניין היה באמת שהוא מגלה

דווקא. בנוף הקשורות מסיבות
 רב־החובל הוא דרומה היי של בעלה

 לשעבר מפקדה אהרונוביץ׳, (אייק) יצחק
 המפורסמת. אקסודוס אניית־המעפילים של

 של במסעה ביטוי לידי באה זו עובדה
 ב־ הנוסעים של סיבלותיהם היי־דרונזה.
 של אלו על עולים לא אומנם היי־דרומה

 להזכיר כדי בהם יש אבל אקסודוס, מעפילי
נעימים. ימים אותם

אין. אוכל - יש הבטחות
 על עולים בו ברגע מתחילות החוויות

 מבטיחים החברה במשרדי האוניה, כבש
 לאילת מגיע תכופות שלעיתים — לנוסע
 מייגעת נסיעה של טובות שעות כמה לאחר

 גסטרונומית שתקווה אלא ארוחת־צהרים. —
 ארוחת־צהריים. אין הים. על נמוגה זו

 שלא קפוא כל־כך ״הוא הבשר למה למה?
 לשעת עד אותו להפשיר אפשרות היתד,

מרסל. המלצר נאום ארוחת־ו־,צהרים״.
 הבאות הארוחות שלקראת שחושב מי

)30 בעמוד (המשך

וזתקשזרת מדע
 אחד הוא התקשורת מדע

 כדור על השליטה את לאדם שאיפשר האמצעים
 את לכבוש שואף אף הוא האלקטרוניקה ובעזרת הארץ

האלק הציוד ובנית תכטן כדי תוך נרכש ערך רב נסיון החלל.
החלל. לתכניות הדרוש טרוני

אחת שהיא הבינלאומית, בחברת קשורה ״שאוב־לורנץ״
 בינלאומית חברה אלקטרוני. ציוד לאספקת בעולם הגדולות החברות מן
לתכניות האלקטרוניים המרכיבים בפיתוח חשוב חלק לוקחת אף זאת
 קבלי מהפכניים, אלקטרוניים מעגלים כגון כבירים שכלולים התאפשרו לכן,

^ וטרגזיסטורים זעירים טנטאלום א  _ חום בפני העמידים ,51ע1ז:>0*1?-1^
הדרישות את לספק החייבים ״שאוב־לותץ״ במוצרי גם המנוצלים שכלולים

ביותר. הקפדניות
טכנולוגית בתחום מהנסיון גם נהנה אתה ״שאוב־לורנץ״ ציוד רוכש כשאתה

החלל.
 הכלל מן יוצא ביצוע תכונות: אותן ״שאוב־לורנץ״ טלויזיה מקלטי לכל

מרשים. ועיצוב אחריות מתקדם, טכני תכנון על־ידי שהושג
1970 החדשים האלקטרוניים הדגמים והרי

^ ־11—2001—. ^ ,1080—75 ,9001—51 ,1020—7 ,1010—7 ,1006—7

 על־ידי מכם ללא במטוס מהירה הספקה חדשים לעולים
 בע״מ כינורי לישראל הבלעדי הסוכן

 624193 טלפון תל־אביב,
531266 טל. חיפה

עברית שפולו בארץ והיחיד הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים וניד עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו2 — של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע  ב

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים בתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ושלח גזור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרה / הזמנח
לכבוד
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