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בשלם ביותר הטונים הרמקולים
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^5.בין בעצמה למגבר מתאים 301ה- * . ^ 75—5.
ומוחזר. ישיר צליל בשיטת פועל 301 ה־ *
ארה״ב♦ 8כ>5£ ע״י ומיוצר מתוכנן 301 ה- *
הספרים. מדף על או הקיר על להרכבה ניתן 301 ה־ *
להכוונה. הניתן מלאכותי קיר כולל 301ה- *
ושרות. אחריות שנים 5 כולל 301 ה* *

 פ08£ הגברות״ ״טל :לבמה הגברה מערכות
456394 טל:

£1111411'בישראל: בלעדיים נציגים
 המדינה, ככר בע״מ ושווק יבוא סוכנויות אלמור

455620,45592$ טלפון תל־אביב 52 באייר ה׳ רח׳

2 ,5 0 0 ,0 0 ראשון! פרס ל״י0
 '׳י הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות

 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל״י-מינימום30
היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה

מיידיות.בזוטא! זכיות 233,600
 - ל״י 14,406,000

שבוע! בכל הזכיות, כל סך ט8פ

במדינה
)65 מעמוד (המשך

 כתב־איישום הוגש הסוטה. האב את מיד רו
 נגד בתל־אביב המחוזי בבית־המישפט

 בביצוע אותו האשים כתב־האישום האב.
 הפסח בחופשת כי ופירט מגונים, מעשים

 מגונה מעשה בבנו עשה הקיץ ובחופשת
 חלק על מינו איבר את ששיפשף בכך
הבן. ישל האחורי גופו

 הרגישה•:נוח לא ביילין הלנה התובעת
 בתיק לעונש לטעון צריפה היתה באשד

 כמעט ולבן באשמה, הודה אומנם הנאשם זה.
 על פרטים ביודהמישפט בפני הועלו שלא

 תיק זה היה עדיין אך האב. של המעללים
עמוקה. בח״לה בה שעורר

 אנשים, בחברה ישנם הבן. על להגן
 חינו כזה) קיים (אם המוסרי ששיפוטם

 בלתי־ לאכזריוית מגיעים אשר ביותר, לקוי
 את האונסים האבות הם אלה אנושית.

ש קקון, חיים כמו אנשים או בנותיהם,
 במכות אהובתו של התינוק בנה את הרג

 מגו־ ■מעשים שביצע ג׳וארי כמו או רצח,
ובשרו. עצמו בבנו ינים

 הביא לא אריה רפאל שהסניגור מאחר
 אין למרשו, באשר פסיכיאטרית עדות כל

 בצורה להתנהג לאב גורם מה מושג שום
ו המחשבות מהן ילדו. אל כזיו בהמית

 לו הגורמים אדם בנפש העוברים הדחפים
 היחידי הנימוק בבנו. כזו בצורה לפגוע

 כי היד. העונש להקלת הסניגור שהביא
 ומעשן סמים לוקח האב היה המגע :לפני

 בעת חושיו במלוא היה לא ולכן חשיש,
ש הוא זה טשטוש־וחושים ואולי מעשה,

ה החברתיות מהנורמות לסטות לו גרם
קבועות.

 כי בה ושניכר ברגש, שטענה התובעת
 מהשופט ביקשה לליבה, נגע המעשה

 ה־ שהעונש מאחר בלתי־שגרתית. בקשה
ביק שנים, חמש הוא העבירות על מירבי

 זהו ׳לדבריה כולו. העונש ייפסק כי שה
החב ניקמת הפעלת את המצדיק מיקרה

ו מאביו להגנה וזכאי מצפה ״ילד רה.
 ו־ שלו הטבעיים האפוטרופסים הם מאמו,
״ו התובעת, אמרה החברה,״ בפני מגיניו

 צורך והיה זה, בתפקידו מעל הנאשם אילו
 הבן על ישיגנו החברה מוסדות אל לפנות
ש גוראים, מעשים בו שעשה אביו, מפני

חייו.״ ימי כל עליו ישאר רישומם
התבי עמדת את קיבל ׳שטיינברג השופט

 שנות ארבע הנאשם על הטיל הוא עה.
 סגור למוסד נשלח הילד בפועל. מאסר
 ילאן עדיין. פתוחה שנשארה השאלה אחר,
בחופשות? ילך

טרה ש מי
בדורון שצועל־ן מ׳ ועוק3̂

 ״לצעוק״ באו וארוסה האחות
 באבדככיר הכלואה לאחות

■העצורה עם עצמם אח ומצאו
 אחזקת באשמת נעצרה סיטון נצחיה

 באבדכביר, במעצר הוחזקה היא סמים.
 הלכו כהן, אורי ארוסה, עם מרים ואחותה

 מינהג לנצחיה. ״לצעוק״ כדי לבית־המעצר
עצורים. במישפחות המקובל
 בסיד- עדיין בקיאה אינה שנצחיה יתכן

״ב פנים, כל על מהכלא. ד,״צעקות״ רי
ה בהחלטתו שכתב כפי זהירות״, חוסר
 ש־ מרים לאחותה צעקה וולך, דוד שופט

 האחות כאשר מהתנור״. הכסף את ״תוציא
ושוב. שוב זאת צעקה הבינה לא

 שבו לבית ואורי מרים הגיעו כאשר
 חיטטו הם בחולון, יחדיו מתגוררים הם

הח הם חבילה. שם ומצאו התנור מאחרי
 החבילה אחר. במקום החבילה את ביאו

 300מ־ יותר ובהן קופסות שלוש הכילה
מתאדון. כדורי
 סיטון בבית הופיעה כן אחרי קצר זמן
ל סיפרה היא ושחרחורת. צעירה נערה
 נצ־ עם אחד בתא עצורה שהיתר, מרים
 את לקבל כדי אותה שלחה זו וכי חיה.

 בכסף התנור. ■מאחרי בחבילה. שהיה מה
 המיש־ הגנתה מימון לשם תשתמש שתשיג

 לנערה, האמינה מרים בצחיה. של פמית
 הערב בשעות לבוא ממנה ביקשה אך

 והוא במקום, נמצא אורי, ארוסה, כאשר
_ ר.החומ את לה יתו

מ וקיבלה הנערה ח?רה הערב בשעות
 ה־ פרצה רגע באותו הכדורים. את אורי

הנע מרים. ואת אורי את ועצרה מישטרה
 יונה מוסווה, שוטרת היתה הסתבר, רה,

 הסמים את לקבל נשלחה אשר אלמליח,
הקודם. ביום ד,״צעקות״ עקב

 לאחותה, ל״צעוק״ מרים נזקקה לא שוב
יחדיו. כלואות היו השתיים

דזנשווירי תכשיטאי
אשראי אין

 חלון־הראווה, לפני שניצבה צעירה ך
 שבחנות כן־התכשיטים, על היססה. 1 •

 הוצג בדיזנגוף־סנטר, ג׳וייה, המפוארת
בחש היתרה אך מזמן. חשקה שבו שעון

 הנדרש. לסכום הגיעה לא שלה הבנק בון
הוד החנות חלון על כי הבחינה לרווחתה,

 !״אשראית מכבדים ״כאן :התווית בקה
 היווה שברשותה בברטים־האשראי השימוש
חש יחוייב זו בדרך שכן נוה, פיתרון

 שמשכורתה אחרי חודש, אחרי רק בונה
 ממשיכת־ תמנע חשבה, כך, לבנק. תגיע
יתר.

ש ולאחר בשימחה, לחנות נכנסה היא
רכי על והחליטה מקרוב השעון את בחנה
שלה. כרטיס־ד,אשראי את הציגה שתו׳

 שלא הדברים התרחשו ואילך מכאן
 קבע אלד״״ כרטיסים מכבד ״אינני כצפוי.

 להזדהות שסירב העסק, בעל בפסקנות
ה ושער דוהרת, ״כשהאינפלציה בשמו:

 את מקבל אני ביום, פעמיים משתנה זהב
 ללא חודש, כעבור רק הבנק מן כספי

 עמדה הצעירה עמלה.״ ובתוספת ריבית
 של תשומת־ליבו את והפנתה זכותה, על

 חנותו, חלון שעל לתוויות העסק בעל
 זד, בשלב מחייב. הסכם לדבריה המהווה

תש :הבאה העיסקה את החנות בעל הציע
 תוספת או ימים, לכמה דחוי בצ׳ק לום
הכרטיס. את לכבד הסכמתו תמורת קנס

לע הגדילו אחרות תכשיטים חנויות
 מתכשיטי דזנשווילי יצחק למשל: שות•
גו בתל־אביב, 79 אלנבי שברחוב אופל,

בכר להשתמש המתעקש הלקוח מן בה
 .770 התכשיט: מערך אחוזים כעשרה טיס

 האינפלציה. עבור סמלית ותוספת עמלה,
 ואינם אותו מבינים לקוחותיו לטענתו,

 אך הכרטיס. באמצעות לשלם מתעקשים
 מוכן בכיסו, מזומנת אינה שהפרוטה מי

 עליו; שהוטל הלא־חוקי הקנס את לשלם
 משיכת- על הבנקאית לריבית בהשוואה

מתנה- כך מתנה. בגדר עדיין זה יתר,

נחמד תכשיטאי
מבינים הלקוחות


