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ך פ ו לאדרסן ג. ד״ר / לאישה גינקולוגי מדריך — ג
 תהליך עצמה, לבהוק איך לאשר. המורה ומעשי מפורט מדריך

 ומחלות, דלקות והווסת, ההפרייה מחזור הגינקולוג, אצל הבדיקה
ועוד. המיני בתיסקוד והפרעות מין ועקרות, הפלה עיקור, הריון,
ותרשימים. תצלומים עשרות מלווה

580— המחיר ׳עמ 464
520— פברואר סוף עד

לאיינג ד. ר. ד״ר / ילדי עם שיחות
הפסי מחשובי שהוא — המחבר בין שיחו* של שובה־לב לקט

ילדיו. לבין — ימינו של כיאטרים
110.— המחיר עמ׳ 100

הריסון מרי / עקרון
 בעי״ה קיימת מתי לדעת: כדי זה לספר יזדקק השוך־ילדים זוג כל
 ואיך לקבל, ניתן ומה מושלם רפואי טיפול כולל מה עקרות, של

 העקרות. של הרגשיות הבעיות עם להתמודד
220.— המחיר ׳עמ 180

 בחנויות להשיג ניתן הספרים את ומשלוח, מע״מ כוללים המחירים
תל־אביב. 4810 לת.ד. המחאה משלוח תמורת או הספרים

חצי ועוד *טזנימידיון
2 ,5 0 0 ,0 0 ^ ראשון! פרס ל״י0

 חפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוסא זכיה י-מינימום ל30

ת קנה היום! עוד שלך המזל כרטיס א
בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״י 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, כל סך \8ט

במדינה
ן1131ם

ל1 דיוקנו ב אזרזז *ו ל כ כ
נדב. ואתה חקירה ״פה
ותנכה,״ ארבע על ת?ך

לעציר החוקרים אמרו
הירושל עורכת־הדין של התלונה מיכתב

 ראש־ למישרד שנשלה צמל, לאה מית
 יועץ והריף. מהיר במענה זכה הממשלה,

 בנימין ערבים, לענייני ראש־הממשלה
״ברד :חד־משמעי באורח קפע נור־אריה,

 סאמי עזמי האסיר בעניין תלונתך, את תי
 התלונה פרטי כל כי ומתברר עבד־אל־גני,

יסודם.״ ובשקר חסרי־שחר הם
 לא החליטה המנוסה ד,פרקליטה אולם
 פרטי את לבדוק ושוב ישוב תבעה לוותר,

 של המפורטת עדותו היתד, בידה התלונה.
 נחף מהכפר 22 בן פועל עבד־אל־גני,

שבגליל.
:לפרקליטה עכד־אל־גני סיפר

 בבית־המעצר הביקור ביום לכתך, לאחר
ל הש״ב הוקרי על־ידי נלקחתי בג׳למי,

 — שלושה היו החוקרים החקירות. חדר
 צעיר נוסף, אדם ז׳ק, המכונה שמן, אחד

 במישט־ אלא בש״ב שאיננו שיתכן למדי,
מיהו. יודע שאינני אחד שמן ועוד רה,

ו ,25 כבת נצרת תושבת עבדו, ■נהלה
הי באוניברסיטת לפילוסופיה החוג בוגרת

בעבי בחשודה ימים לעשרה נעצרה פה,
 העידה ששוחררה לאחר ביטחוניות. רות

 מהלך על חיפה מאוניברסיטת מרצים בפני
 מדבריה, שהתרשם המרצים, אחד חקירתה.

 את הוקיע ■שבו מטעמו, חוזר הוציא אף
 עדותה במיסגרת והנה, החקירה. דרכי

 לה אמרו חקירתה שבמהלך עבדו, סיפרה
 עם ■עושים מה לך נראה ״בואי החוקרים:

 לדבר.״ שמסרבים אנשים
 צעיר ראתה שבו לחדר, הוכנסה היא

כש כיסא על יושב מתולתל, שיער בעל
 סיגריות חמש ובפיו לאחור קשורות ידיו

ו פניו את לדבריה, אפף, העשן בוערות.
 לו קראו כך אחר אדומות. היו עיניו

 בכלב. להלך לו והורו פודל החוקרים
 ונבח ארבע על הלך והוא ידיו את התירו
ככלב.
אן עד  עורכת־הדין. של סיפורה כ

 היועץ לידי זו עדות־ראיה העבירה צמל
בפר ■לחקור שוב ותבעה ערבים לענייני

 היועץ. של מתשובתו הופתעה הפעם שה.
נוס פעם התעורר הנ״ל התלונה ״עניץ

 ״ובעיקבות לפרקליטה, היועץ כתב פת,"
הע החקירה מימצאי החקירה. חודשה כך
 נכונה.״ המתלונן טענת כי לו,

 מיש־ בית־דין בפני נשפט הש״ב חוקר
בשל והן עצמו המעשה בשל הן מעתי,
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ערכים לענייני הממשלה ראש־ יועץ של הראשון מיכתכו
שחר* חסרת ״תלונה

 3נ"8 זזדקדי בזד חליביה יזקיו־ס - :<יאל-ג עוד ריסא עזרי 1 דנדון
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 החקירה חדד*■ כד ונעקנריו ניספח ■עם התעורר הנ״ל התלונה עגייז

נכונה. הסהלווי סעגת כי העלו החקירה. סינונו*

ערכים לענייני הממשלה ראש־ יועץ של השני סיכתבד
נכונה* המתלונן ״טענת

 אינני אולם אבו-גזאלה, שכינויו יתכן
חקירתי. ■עיקר את ניהל דק בכך. בטוח

 בן־ ולא כלב שאני לי אמרו בחקירה
 ״עז־ ועניתי: שמי מה אותי שאלו אדם.
 אתה עזמי, אינו ■שמך ״לא, :לי אמרו מי.״

 עניתי שמי, מה אותי ושאלו חזרו כלב!״
 -שאתה ״׳תאמר יעלי צעקו ושוב עזמי,
 ועניתי: שמי מה אותי שאלו שוב כלב״.
!״״כלב

שאל !״■פודל ״אתה :לי אמרו כד אחר
 חשוב. ״לא ענו: והם פודל׳ זה מה תי
 פודל.״ שאתה ■תגיד לשמך אותך נשאל אם

 שאלו עזמי. ששמי עניתי ושוב שאלו שוב
 ואמרתי: מאיימת, בצורה נוספת, פעם

!״פודל לי ״קוראים
 כיסא, על אותי הושיבו טוב. פודל

 לי ותקעו הגוף מאזזורי ידי את קשרו
 מעשן אינני בוערות. סיגריות חמש בפה
 כל את לעשן אותי אילצו הם אולם כלל,

 נכנס העשן תום. עד אחת, בבת החמש
 קשור, שהייתי כיוון מאד. צרבו והן לעיני

 שנגמרו אחרי דבר. לעשות יכולתי לא
 לי: ואמרו אותי שיחררו הסיגריות המש
 ארבע על תלך כלב. ואתה חקירה ״סר,

 שוב, לי אמרו סירבתי. כלב.״ כמו ותנבח
ו ארבע על תלך ״פודל, :דק בעיקר

ו ארבע על ירדתי ברירה בלית תנבח.״
!״האו ״האו, נבחתי
טוב. פודל שאני אמרו הם
עבד־אל־גני. של סיפורו כאן ,ןד

 והכחשות התעללות על עצירים תלונות
 מעולם״ דברים היו ״לא בנוסח רישמיות

 בדרך ■שבשערה. לדבר מזמן כבר הפכו
 שתיק בכך זה ממין פרשה מסתיימת כלל

 בידי היתד, שהפעם אלא נסגר. התלונה
 מסייעת. עדות המתלונן של פרקליטתו

:צמל עורכת־הדין סיפרה

 לו שיוחסו במעשים הודה הפעם הכחשתו.
בדר ולהורדה לנזיפה נידון הוא בתלונה.

אחר. לתפקיד והועבר גה
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חייכו, הנאשמים
 הסנינודים זכרו, לא העדים

 היה והשופט חקרו
ומשועמם עייף

 רגיל ד־דרסקי (״סטאשו״) סטאניסלב
 לא בביודהמישפט. יותר רבה לתשוטת־לב

 פרשת של גיבוריה דידרסקי היה מזמן
 •נורו יריות בקריית־אונו. חשבונות חיסול

 נקמה על דיבורים היו הכיוונים, לכל אז
 כאשר חבריו עם בו ■שבגדה אשתו בגלל

דומים. סיפורים ועוד בכלא, היה
 מחבריו, ושניים סטאשו, ישבו השבוע

 מחייכים כולם יוסף, ומנשה עבדללה אלי
 מנחם השופט של באולמו ודןסרי־דאגות

 שבשנת בכך הואשמו השלושה אילן.
 וגנבו בקיראון דירות לשתי פרצו 1976

 אלף 40כ־ של כולל בסך רכוש מתוכן
לירות.
 המיק־ מאז כך כל רב זמן שעבר כיוון

 בבית- ■גס הנאשמים של ליבם היה רה,
 ולעסו פיהקו באפם, חיטטו הם המ״שפט.

בשקיקה. מסטיק
 על עד פיפר דוכן־הערים על בעומדו

ש הדירות אחת של בעליה פרדס, אלי
 המיש־ שלמישפט.קוראים ״ידעתי נפרצו:

 ״הוא העד. אמר פרדס,״ אלי ,של פט
יחד עבדנו תקופה. באויתה שלי הבר היה
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