מתי כדאי לקנות אדיטון ?11תמיד.
עכשיו במיוחד כי תקבל ״ספידו״
ב־ ו המחיר.

החפגוז לא נ!פל

ר חו ק מהעץ
האס התפרעה סזישסת•
הסעד♦ השופט פסק מאסר,
והבן חשתו? 7בבית־המישפט

^

״שלושה חודשי מאסר,״ פסק השופט
נתן עמית .האשד .בעלת־הגוף נטלה את
ארנקה ׳ללא אומר ,׳והתכוונה ללוות את
השוטרים אל הדר המעצר.
צעקות חזקות הרעידו את אולם ה־
מישפט .בחור צעיר לבוש מדי־צה״ל מקו 
מטים ומרושלים החל יורד במהירות ל 
עבר דוכן השופט ,כשהוא מנופף בידיו
לכל עבר וצועק בקול אל השופט :
״מניאק ,אינעל רבאק ,מה עשית? מי
יטפל בי ׳עכשיו? אם אמא ■תלך לבית־
הסוהר מי יטפל בי ובאחיות שלי?״
ללא אומד ודברים נוספים התנפל על
השוטרים ,שניסו לעצרו בדרכו לעבר כס־
המי׳שפט .הוא פגע באגרופיו בשוטר אחד,
הפיל שוטר שני ולמרות היותו קטן־
קומה וצנום לא הצליחו השוטרים לעצרו.
הוא התקרב אל התובעת המישטרתית
הקטנטונת דינה יהב ,והיא כבר החלה
מחפשת בארנקה אחר מכל הגז המדמיע
המשמש את התובעות חמישטרתי׳ות .מן
הקומה שמעל לאולם המישפט החלו יור־

עכשיו עם קניית חפיפה של לפקודת ״אמריקה ישראל
 10שכיני גילוח אדיסוןוו תוכל בליידס״ בע״מ ,רח׳
לקבל בגד־ים ״ספידו״ ב״\
ז׳בוטינסקי  35רמת־גן ,ותקבל
המחיר .במקום  140ל״י —
את בגד־הים בדואר חוזר.
 70ל״י בלבד ) 10 +ל״י דמי
במידה ולא מצורף תלוש
משלוח(
לחפיסת אדיסון!ו שקנית,
לכל חפיסה של  10סכיני
שלח אלינו את האריזה
גילוח אדיסון 11מצורף תלוש; בצירוף הצ׳ק או ההמחאה
מלא אותו ושלח בצירוף צ׳ק וציין את מידתך)בין  32ל־(48
או המחאת דואר ע״ס  80ל״י ואת כתובתך המלאה.
) 70ל״י  10 +ל״י דמי משלוח(

שוטר דדון
הרוח הרעה של סוחרי־הסמיס
דים אנשי פרקליטות־המדינה אשר נזעקו
לשמע הצעקות.
התפרעויות בלישכה .גם מהאו-
למות האחרים הופיעו שוטרים ׳וביניהם
אלי דדון ,כוכב מישטרת יפו .דדון ,ה 
ידוע כביריון ,שכל סוחרי-הסמים של
יפו פוחדים מנחת זרועו ,התנפל על ה 
צעיר המשתולל והפילו לארץ .גם אז לא
הפסיק החייל לצעוק ולהכות על סביבו.
אולם אין לעמוד נגד אלי דדון ,והסדר
הושלט.
הנאשמת המבוגרת ,אשר מיתה קשובה
כל העת למתרחש ,החלה בשלב זה
צועקת ומיללת .גם היא ׳נפלה לארץ ולא
הסכימה לזוז ממקומה .מאמציהם המשות 
פים של השוטרת היחידה באולם וחבריה
לא הצליחו להזיז את האשה דייכבדה מ־
מריצפה.
השופט ,שכל אותו זמן ישב כמהופנט,
קם ממקומו וברח לליישכתו .הוא ידע היטב
במה נאשמת רחל אדג׳י בת ח־ .53לאשה
׳שרשרת התפרעויות בלישכ׳ת־הסעד ישל
הרצליה .מזה שנים היא משליטה טרור
בלישכה .היא הפכה שולחנות ,איימה על
פקידים והעליבה אותם פעמים רבות .בתי-
המישפט פסקו לה מאסרים על תנאי ו 
הפעילו אותם .גם באותו בוקר הפעיל
השופט חודשיים מאסר על תנאי ,׳שהוטלו
עליה בתיק התפרעות קודם ,והוסיף על
כך חודש מאסר בפועל מצטבר -על ש־
׳תקפה פקיד ואיימה כי תנקר את עיניו.
לרחל אלג׳י שתי בנות ובן אחד ,החייל
המשתולל .לדבריה ,׳אחת מבנותיה חולת-
לב ,אשר בעלה עזבה עם שלושה ילדים
קטנים ולישכת־הסעד מסרבת לתמוך בה
ולמלא את צרכיה ,לכן השתוללה בלישכת־
הסעד הפעם.
כאשר ראה הבן את אמו שוכבת על
הדיצפה ומסרבת לקום ,ואת פניו של אלי
דדון הגוחן מעליו ,התעלף והשתתק לרגע.
האם קמה ממקומה •והלכה בעיקבות ה 
שוטרים ,ובנה התלווה לאלי דדיון ולשוערי
הליווי אל חדר המעצרים גם הוא.

העולם הזה 2176

אדיסון  11כדאי לקנות.
פ כ בי

ו/\00/\8ן^ן
110 .
שד

 £ 6 $ז 81אן 0£11א11

רוט שילד  , 2תל־ אביב,

טל פוני □

סוגנויות גי סו ת בע״פ

 0£א $118/1א1
59951־ 58951־ 03

בעד

רכב!

בדולי! השוה !
א ל ת ח כ ה לסיכומי הוועדה שתוקם,
בעקבות התכנית ב״בלבו־טק״ מ־.3.4.79

א ל ת ש ל ם יותר !
א נ ו מ ש ל מ י ם במקרה של וגאונה,
ישירות לבל מוסך שתבחר,
)חבר באיגוד המוסכים(.

ביטוח המקיף והזול ביותר
*
*
*
*
*

העדר תביעות עד 50$
 20$הנ ח ת מבו ט ח
 17$הנ ח ת נהג יחיד
 12$הנ ח ת בני הזוג
 10$הנ ח ת עובד מדינה

ועוד * 10הנחת ״מכבי״ מיוחדת לחודש השלום
סו כנויו ת בי טו ח בע״מ
חברה לחיתום בבל ענפי הביטוח
שד׳ רוטשילד  2ת״א ,טל׳ .59951 ,58951
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