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 יש כוח־סבל איזה זונה, ״בן ואמרו: מים
 חף שאני הזמן כל צעקתי ואני !״לו

 שאני מסתבך, הייתי לא שבחיים מפשע,
מרבי והם בכבוד, מישפחתי את מפרנס

 ש־ יודעים שהם וצועקים מרביצים, צים,
 .11ה־ בן שלי, הבן את סיממתי

 כאן.הסיפור. עד
 הובא הוא אזואלוס של מעצרו למחרת

 כבול כשהוא בחדרה, שלום שופט לפני
 סימני את השופט ראה לדבריו, באזיקים.
 טענו השוטרים אך פניו, שעל החבלות

 להתפרע, יכולתי ״איך התפרע. הוא כי
אזואלוס. שאל ״7 הזמן כל כבול כשהייתי

 האריך השופט מתוחכמות. "פעולות
רו אצל נבדק היום למחרת מעצרו. את
 התעלם אזואלוס לדברי מישטרתי. פא

 משם שבגופו. החבלות מסימני הרופא
רמלה. לכלא אזואלום הועבר
 למישפט. עד בכלא שנה חצי שהה הוא

לפרק ניצחון זה היה זכאי. יצא במישפט
זיו. מאיר ליטו,

 מישטרת מרחב דובר הפרשה על הגיב
 אזו־ נגד ״הפעולה :זילבר אלי השרון,

תצ אחרי רב, זמן במשך תוכננה אלום
ה כמתוחכמות. המוגדרות ופעולות פיות

 חולית־הסמים היא במקום שפעלה יחידה
השרון. מרחב של המרכזית היחידה של

 על- שנעצר שחשוד, ראשון מקרה ״זהו
 להדגיש רוצה אני זוכה. זו, יחידה ידי
 והיא לשנה, קרוב פועלת זו יחידה כי

 המובילה ביותר, המעולה כיחידה מוכרת
ב הגבוה סוחרי־הסמים לכידות במיספר

זו. תקופה במשך בארץ יותר
בפעו השתתפתי כדובר, עלי, ״כמקובל

 משלב כל לי ידוע הדרך. אורך לכל זו לה
לסיו ועד חדרה תחנת מפקד של התדריך

 לשמור בשטח הפעילים כל נדרשו מה
מירבי.״ ואיפוק קור־רוח על

ם ד ת־ ק ד־ ?•עד־תמדינה ב
 המישטרה סיפקה האם

 כדי ?עד כמיס
לטובתה? שיעיד

 עורך-הדין ביקש מאד חריגה בקשה
השבוע. המחוזי המישפט מבית יפתח דויד

 אבי־ הרצל את מייצג גבה־הקומה יפתח
 כעד־ ברמת־אביב. הבנק בשוד הנאשם טן,

 •וולף. אורי זה בתיק מופיע מדינה
השופט לפני שהתנהל קודם במישפט

כן־עיתו שופטת
ם אין ד

 ל־ מכור היה כי וולף גילה וולך דויד
למימכר-סמים. תחנה ניהל ואף סמים,

 כי לבית־המישפט להסביר רצה יפתח
 את לקבל כדי הכל לעשות מוכן וולף
 שהפך לכך הסיבה זו שלו! הסם מנת

ב מעיד שהוא לכך הסיבה וזו עד־מדינה,
חבריו. נגד זה תיק

 מבית־ הסניגור ביקש זאת, להוכיח כדי
 אשר אחות, להביא לו להרשות המישפט

 אחרי מיד וולף של מדמו מידגם תיקח
 מקבל עדיין הוא אם יתבדר ואז הישיבה,

ה היא המישטרה האם — כן ואם סמים
 בן־עיתו הדסה השופטת אותם. מספקת
כדין. תוגש אם בבקשה לדון הבטיחה

 בית־ על-ידי לבסוף, נדחתה, הבקשה
 הבלתי־מנומקת התנגדותו בגלל המישפט,

 כי נקבע שראטר. עוזי התביעה, נציג של
ה כאשר בדיקת־דם, לכפות אפשרות אין

מתנגד. תובע

 כל ברים■ חתקנצו ואדתדמן דנוםינסק׳ דגחףןן,1 נשם
חדשים פוליטיים חיים להם למצוא כדי המיפלגות

המתים תחיית

 כהן גאולה של מפקדה שייב־אלדד, ישראל הד״ר
 לנאום, הוזמן לא ארץ־ישראל־השלמה, ואיש בלח״י ■ 1 *1*

הכנס. באי על ביותר המקובלים האישים אחד היה אולם

|1 אלוף שהיה ומי הפרופסור החדשה, התנועה מנהיג ך¥1| גלגל היא החדשה שהתנועה שמיר, משה ח״כ י
פרטי נאום ונאם הערב מנחה היה שלו, ההצלה *11111 ־אןל משעממת כאישיות התגלה נאמן, יובל בצה״ל, 1**1^*

הייסוד. בכנס שנישאו המשעממים מהנאומים אחד כל בין בכנס. ועניבה חליפה שלבש היחידי שהיה למרות כאריזמטית

 שהצטרף פורת, חנן לשעבר, גוש־אמונים מנהיגטוח
 הסוערות במחיאות־הכפיים זכה החדשה, למיפלגה

תפוזים. קטיף :התחייה של הראשון המיבצע על והכריז ביותר
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