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מ.ע.מ. כוללים המחירים

 מלאכי־ וכל השדה, השופטת כי גורו,
 יהיה סופם נגדו, הנלחמים האחרים החבלה

 האחרונה הזהרתו זוהי כי איים הוא גרוע.
 הוא לו, יענו לא ואם החושך, לכוחות
כולם. השופטים ואת הסניגור את ישמיד

 יעץ הטיבתב, את קרא לוין רב השופט
 וסרב למישטרה, אותו להראות לסניגור
 של מייצוגו ולשחררו לבקשתו להיענות

בן־שושן.
 הותר ימים שבעה ותוך הוקפא, המישפט
השו של החלטתה על לערער לבן־שושן

 יעתרו לא אם העליון. לבית־המישפט פטת
 בית־ בפני לערער אולי יצטרך שם, גם לו

מעלה. של דין

פה תעו
המזון קדדת

 חידיןות ושאר הבשר
 הוגדרו במטוסים המוגשים

בזתי־אכי?״ כ״זבד
ל מעל הטסות חברות־התעופה ״מרבית
הנוסעים, אל מתנהגות האטלנטי אוקיינוס

)74 בממוד (המשך

 כי טענתו על בן־שושן חזר לוין שופט
 זכרונות בגלל אותו, מלדון מנועה השופטת

 הוא גם כי העיר לוין השופט אולם העבר.
 שהיה ובמישפט בדין, נאשמים הרשיע כבר

 לבן־שושן לו אל לכן אותם. זיכה מכן לאחר
 אמר חיוור־הפנים הנאשם אך לחשוש.
וה שהשופט לו אמר אלוהים כי לשופט
 לרצוח כדי נגדו אחת יד עושים סניגור

 לשתף מוכן אינו והוא אותו, ולקבור אותו
פעולה. איתם

שופט, לפסול ואמר דיבר אלוהים ״אם
 לוין, השופט אמר טוב,״ נימוק אומנם זה

ל והסביר לחייך, שלא מאד התאמץ אשר
 בפניו. העומדות האפשרויות את נאשם
 השופטת, לפני בדיון להמשיך היתה האחת

 להשתולל הנאשם ימשיך ואם שהוחלט, כפי
בלעדיו. המישפט יימשך
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 הדגמים כל על

 הארץ ותוצרת חוץ תוצרת
וצעירות. נשים,גברים במחלקת

גדולות) יותר עוד הנחות מהדגמים חלק (על

 ,ן995-. במקום 995. חוץ־' תוצרת בלייזרים לדוגמא:
 1,690-.במקום 990. חוץ־' תוצרת מכנסיים
 999-.במקום 599. ז:60113ק1ז11ו5 חולצות

 672־. במקום 469. נשים־' חולצות
800-. במקום 559־. חצאיות־'

 יערער הנאשם כי היא השנייה האפשרות
 בית־ נשיא לפני השופטת, של החלטתה על

 כך יחליט, שזה וכפי העליון. המישפט
יהיה.

ל מבית־המישפט וביקש קם הסניגור
 מסרב שהנאשם כיוון מתפקידו, שחררו

 לבית־ הראה הוא פעולה. עימו לשתף
מה בוקר באותו שקיבל מיכתב המישפט

לסני־ בן־שושן הסביר זה במיכתב נאשם•

י
אוסטרובסקי־כהן שופטת

להתפשט או להעביר
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