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 ד,כלא כותלי בין בסמים הרוצה אסיר

 להשיגו. תמיד יוכל עבורו, לשלם ומוכן
 מפעילים אותן השיטות כל יעזרו לא

ה למניעת בתי־הסוהר ושידות הסוהרים
לאסי יש שיטת־מניעה כל על הברחות.

נגד. שיטות שתי לפחות רים
 הסורגים בין אל ברובו מובא החשיש

 אלה ידי ועל חדשים אסירים ידי על
השי שעות. 24 של אסיר מחופשת שחזרו

פטנט־פי־ הינה: ביותר המקובלת טה
 החומר נכנס מאיפה חשוב לא הטבעת.

משם. תמיד יוצא תמיד הוא המוברח,
הברחות למניעת שיטות כמה פותחו

העדכ הדרך על נודע ולאחרונה זו, בדרך
להע כדי האסירים נקטו בה ביותר, נית
לפטנט־פי־הטבעת. הנגד פטנטי על רים

ב האסיר שימוש. מבית לשימוש
 את עוטף מאסר, טרם הצעיר או חופשה
 זה את בנייר־כסף. יבריח, אותו החשיש

 ושוב בנייר־כסף שוב בניילון, מניח הוא
' את בניילון. ץ י ו ח נ ס  בולע הוא המוכסף ה

 עוד עליו להוסיף יכול והוא שיהוק, בלי
 של נזק לקיבתו לגרום מבלי וכמה, כמה

ממש.
 מי־ברז כוס לוקח הוא הבליעה לאחר

 נגד פילולות צמד לתוכו שוטף ובעזרתם
 המקובלות הן פילולות״אושנים שילשול.

החבר׳ה. על ביותר
מז לכלא, טובה בשעה מגיע כשהוא

 בכדורים אותו ומלעיטה ההנהלה דרזת
 ישטפו שאלה הנחה מתוך עצירות, נגד

 פטנט־פי־הטבעת. סוגי כל את מקיבתו
להז במקום המופלא. החידוש בא וכאן

חו מעיו, של יסודית לשטיפה מייד דקק
יותר. עוד חזקה עצירות האסיר טף

 כדור בין המוצלח השידוד תוצאת זו
ה הסוהר נגד־עצירות. לכדור אושניס
 מניח האסיר של הריקה בקיבתו משוכנע

לנפשו. לו
נכ מאונם, התאפקות של יומיים לאחר

 את ממעיו ופולט לחדד־הקטן האסיר נס
לעישון. ומוכן נקי הארוז, החשיש

מנגנון
היו

ת! לו חבי
ב הנשלח למיכתב לוקח בה במדינה

שבו־ רחובות, שני למרחק תל־אביב, תוך
)34 בעמוד (המשך

 תיא של הגדול המסורתי המבצע
ת בבת איכות מוצרי 4 הפעם ח  א

שביו בתקופה ורק אך

רגילה בשפופרת בת־אורן
בתיאורו

ת בשפופרת שפחתי מ
בתיאורו
גדול פלסטי בבקבוק

תיאדנט פה מי
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