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 המעבדות ע״י צבעוני פתוח
!! בארץ ביותר הגדולות
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במדינה
)15 מעמוד (המשך
ה עם פעולה לשתף סירב הצעיר מתאבד

 בלע. כדורים אילו לדעת שביקשו רופאים,
 רק ידעו לעזור, הם גם יכלו לא הסוהרים

 מאיר, לביודהחולים הובהל הנער כי לספר
להת הנסיון סיבות על לתל־השומר. ומשם

מילה. לומר סירבו אבדות
נס למקום, שהובא לאחר דקות שבעים

 אמנם קבעו הרופאים בבדיחי. הטיפול תיים
ל אולם בחדר־הבידוד, להישאר עליו כי

 הם כאלו. לשטויות זמן היה לא סוהרים
 לתל־מתד. חזרו הנער, את איתם נטלו
 מדוע :הסוד את גם נטלו איתם יחד

 לנסות חייו, בתחילת צעיר, נער ינסה
? להתאבד
 ועדת־ תוקם לא אם תיענה, שלא שאלה
 — ועדת־חקירה בעניין. שתפשפש חקירה
א  בתי־ שירות מקציני מורכבת תהיה של

, _ הסוהר.

1 עסקים
* ו״שדגסיי רימןגים

הלירה להגנת
חב הנהלת על־ידי ישראל סווגה לאחרונה

מסו כאיזור ברינלוס העולמית האבטחה רת
 הוחל זאת, בעיקבות ראשונה. ממדרגה כן

החב סניף עבור חדיש ציוד ארצה לייבא
אר הגיעו מספר ימים לפני בישראל. רה
 מכוניות ארבע לשימוש, נכנסו וכבר צה׳

היק משוריינות הן חדיש. מדגם משוריינות
מ כולל הצדדים, מכל דהיינו, — פית

 מוקש, על עולה כזו מכונית כאשר למטה•
העלול היחידי הנזק למוקש: ואבוי אוי

החדש וה״שדגם״ ״ברינקס״ איש
גאז רימוני הבא: הנשק

 לא שבפנים, לאנשים תקר. הוא לה להיגרם
נזק. כל ייגרם

 הנהג תא יריה. אשנבי למכונית מסביב
 מבפנים. רק אותו לפתוח וניתן מבודד,

במכו יותר לשבת יוכלו לא הצוות אנשי
 רק אלא בתאו, הנהג עם יחד אלו ניות

 ההפתעלה, מיתגי המכונית, דלתות מאחור.
פי באמצעות כולם מופעלים — והמנוע

 על־ ,יכולים הצוות אנשי אלקטרוני. קוח
 המנוע, את לשתק כפתור׳ על לחיצה ידי
חטיפה. לסכל כדי

עם יחד לא. כבר זה - רימונים
 תת־ לשימוש ונכנסו הניעו המכוניות
 המשלבים שדגם׳ הנקראים חדשים מיקלעים

 צייד. ורובה סער רובה של תכונותיהם את
 בארצות־ במשטרות כיום מקובל זה נשק

 קטן ומישקלם להפעלה, נוחים הם הברית.
עומ ישראל ברינקס הישראלי. העוזי משל

 אלף מאה של מבוטל לא סכום להשקיע דת
 ש זה, מסוג תת־מקלעים מאה ברכישת ל״י,

 ה לאקדח בנוסף ברינקס אנשי את ישמשו
אישי.

 )48( אליאב בנימין בישראל, ברינקס מנהל
 השיח־ מלחמת לפני שהיה השיער, כסוף
 ריש־ לקבל מקווה לח׳׳י, ממפקדי אחד רור
 רב לא זמן לפני גאז. רימוני עבור גם יון

 לא הם אך — רסק רימוני ארצה הביא
המשטרה. על־ידי הותרו
 להפעלת הרשיון את ברינקס תקבל אם

ה שודדי של חייהם יהפכו הגאז, רימוני
ביותר. למעוננים כספים
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