
• 1־

ס סו םג ה ״ ל ס

1ב 1(2 1
ראשון סרס סיניסום

1 5 0 .0 0 0
וד1 ומצטבר

5 0 0 .0 0 0 א

2 ס של מכסימזם לסלות^סל יכולה אינה טופס לכל הראשון בפרס *הזכיה 5 0 , 0 0

המפירה בדוכני פרטים

ת *?"3 *7-60 , שכ ם ל סו ר פ ת ה תי ל ש מ מ ה

|  *

,

)31 מעמוד (המשך
 הצעירים לשני קורבן נפלה אשתו אשר

הרצח. אחרי אותה ששדדו
 היו לא אבוטבול, יחיאל השני, לנאשם

 הוא אף אבל אנט. עם אינטימיים יחסים
 עקיפה בהשפעה הרצח אל נדחף כי טען

כיצד? שלה.
 רצה אליה שלו המשפחה קירבת בגלל
מרכ כי שמע כאשר כבודה. על לשמור

 חברו, עם יחסים מקיימת שהיא עליה לים
נקמתה. את לנקום רציה

קיב לא המחוזי בית־המישפט שופטי
 טענו אותם. דחו לא גם אם אלה, טענות לו

 אם שגם זאת, רק ״נעיר בפסק־דינם: הם
ה אחד או שהמניע ההנחה מתוך נצא

 אנט של הסתתה היתד, לרצח מניעים
 עימד״ ריבה בשל המנוחה מן להיפרע

מוטי היתה הנאשמים מן אהד לכל הרי
 זקוקים אנו אין כן. לעשות משלו בציה

 מניע ספק, ללא הוכח שכן זו, למוטיבציה
הנא של למעשיהם ופרוזאי יותר קרוב
ב המנוחה של הכסף את לשדוד : שמים

 תוכל זו שעלובת־חיים מבלי מפריע אין
 מיש־ את ולתבוע עליהם להתלונן אחר־כך

פטה.״
הת לא שהם השופטים מדברי מסתבר

 בפרשה, אנט של לתפקידה כלל ייחסו
 שד,הו־ ומכיוון נאשמת היתד, שלא מכיוון
 שיוצגו הנערים, שני נגד האחרות כחות

 צבי עורכי־הדין על־ידי בבית־המישפט
 כדי בהם היה די ברקאי, ואהרון לידסקי

להרשיעם.
 לדין. אנט הועמדה לא כן, אם מדוע

 שרטר. סברין עורך־הדין כך על השיב
 היה ״לא :תל-אביב מחוז פרקליט סגן

 כתב־אי־ להגיש כדי הוכחות מספיק בידנו
בעלה.״ או אנט נגד שום

■■ אהבה רת1חמ רצח *

 לרצוח ״ניסו
אותנו"______

 דיין ואנט מרדכי נאלצו זאת •^מרות
 בעקבות בת־ים מעברת את לעזוב /

 ורדפו מנוח להם נתנו לא השכנים הרצח.
ש למד, באחריות אותם האשימו אותם,
אירע.

העי הנדבות מקבץ אדרי, מלכה משה
 הנערים, שני בידי נרצחה שאשתו וור,

 במעברה העלוב בצריף להתגורר מוסיף
 !״בעולם צדק ״אין . הרצח. בוצע שם
 אינו ד,ואו השבוע. העיוור הקבצן זעק

למשפט. אנט הועמדה לא מדוע תופס
 את בינתיים העתיקו דיין הזוג, בני

 בו מקום שימצאו עד לעפולה, מגוריהם
חייהם. את מחדש להתחיל יוכלו

במע שלנו הצריף את לעזוב ״נאלצנו
 סיפרה שם!״ אותנו לרצוח ניסו כי ברה
 למרות הזה. העולם לכתב השבוע אנט
 היום גם אנט ממשיכה עליה שעבר מה

 נראית והיא הנאה, הופעתה על לשמור
 נראה זאת, לעומת בעלה, ומטופחת. נאה
 למכור נאלץ הוא מהפרשה. שנשבר כמי
מד,וב פרנסתו את מצא בד, מכוניתו, את

 של ההגנה הוצאות את לממן כדי לות,
קרובו. שהוא הנאשמים, אחד

 רכות לשפתיים
•ותר וטעימות
ט ^ \/ו/\ו6ו0 ק

 שפתים משחת
 מונעת
 התיבשות
והתבקעות

 ומגינה שומרת
 השפתיים על

שלך הרכות

ו־עי-ק
 כוח — הזה העולם תנועת

 בל את בזה מזמינה חדש
 שתי־ לפנישה ואוהדיה חבריה

 שד■ זילברשטיין, באולם ערך
 קולנוע על־יד רות־ארלוזורוב

 רביעי, כיום עפולה, נווה־אור,
.8.00 כשעה 2.5.73ה־

 מזכיר של הרצאתו בתוכנית:
הפרלמנטרי והיועץ התנועה

!כרוני אמנון
הקהל. לשאלות ישיב אשר

 לו ״געשה
מישפט!״

 בהתכוו־ דיין מרדכי אמר הזר״״ ילד ןי*
סי הוא ״שיקר! שם־טוב, לששון נו 1 117
 אומר אני נכון. לא וזה אשתי עם ששכב פר
 התנשקו. רק הס יודע. אני בי זה את

 ממנו ביקשו כך כי שאמר מה אמר הוא
 באבו־כביר, איתו עצור כשהייתי הוריו.

שהו לי וסיפר אלי בא הוא ברצח, כחשוד
 סיגריות לכלא לו להביא לו הבטיחו ריו

 אותנו גם יסבך אם רק טוב יותר ואוכל
בענין.״
? בכך ענין ששון של להוריו היה מדוע
 מסביר איתנו,״ מסוכסכים היו ״הם

 לזרוק זו בהזדמנות ניסו ״הם מרדכי,
האשמה.״ את עלינו

 אעשה עוד ״אני :ואמרה אנט הוסיפה
 סיפר אותי. ליכלך הוא לששון. מישפט לו

לש אותו ושלחתי איתו ששכבתי לכולם
 אמי עם תל־מונד, בכלא כשביקרתי דוד.

 ממני וביקש ־אלי בא הוא הגדולה, ואחותי
 שדרשו הוריו אלה שהיו אמר סליחה.

 קיים שהוא בבית־המשפט לספר ממנו
 זה את להגיד רציתי יחסי־מין. איתי

 עכשיו לי. נתנו לא אבל בביודהמשפט:
 שאין למרות ערעור, להגיש רוצים אנחנו

כסף.״ לנו


