
לל המבקשים האנשים אחה שבה מדי לה
 אותו שכינה מי והיה המישחק, את מוד

 זוגות ויותר יותר המוח״. ״התעמלות
 מקלט מול הבטלה הישיבה את ממירים

 התפלות, הסלון שיחות את או הטלוויזיה,
ש מי המשחקים, כל שלדברי במישחק,

להפסיקו. יכול אינו בו מתחיל
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־־יד כתב ־1111

 השופט שד כתב״ידר גם
 גודלו ?הפריע עשוי

נאשם של
 היא- שופטת־השלום פסקה 1973 בשנת

 וורלינסקי מרים הגברת חיפה, של שית
 הרשיע אשר יום־יום, של פסק־דין ז״ל,
 ללא במכונית בנהיגה אטיאס יצחק את

ה וביטוח. רשיון וללא הבעלים, רשות
וני- הורשע הנאשם ,1972ב־ קרה .מיקח

ותלמידה מוזם מורה־־כרידג׳
מיקצוע שהפך תחביב

רשיון. ולשלילת מאסר לתקופת דון
הש המאסר, תקופת את סיים אטיאס

 הוא ילדים. שני והוליד אשר. נשא תחרר,
 18ל־ ממנו נשלל רשיון־נהיגה כי זכר

 רשיון־נהיגה להוציא ניגש כאשר חודש.
 זמני רשיון קיבל ,1978 באפריל חדש

 כשהוא נעצר הוא חודשים. שלושה למשך
והוב נבדק, רשיונו זו, בתקופה רכב נוהג

 שלה שהשלילה רשום במחשב כי רר
 10 למשך היתר, ישן תיק באותו נידון

שנים.
 בהוצאת נחשד אטיאם נגנז. התיק

 בפני הובא התיק במירמה. רשיון־נהיגה
 ביקשה אשר תל־אביב, מחוז פרקליטות

 מר־ השופטת של פסק־דינה את וקיבלה
 ידה, כתב את לפענח ניסו כאשר לינסקי.
 איש אפשרי. אינו פשוט שהדבר התברר

והשו שם, הכתוב את לקרוא יכול אינו
 הפרקליטות החיים. בין אינה כבר פטת
 של ומיכתב החדש, האישום את גנזה

 ״התיק :אומר שדר אהרון המחוז, פרקליט
 ומאחר החשוד, נגד ראיות מחוסר נגנז

 החשוד את שפסל השופט של שכתב־ידו
 ניתן לא ברור, אינו ברשיון מלהחזיק

 שלגביה המתייקת התקופה את לקבוע
נפסל.״
 אטי־ פנה בחזרה, רשיונו את לקבל כדי

 ד,למוט השופט אל 1979 שנת בסוף אס
 שיקבע, הצהרתי פסק־דין וביקש לבנברג,

מלהח אותו פסלה וורלינסקי השופטת כי
 בלבד, חודש 18 למשך נהיגה ברשיון זיק
שנים. לעשר לא

 יותר קצת בכתב־יד לובנברג, השופט
 מקום שאין קבע קודמתו, משל קריא

 כי החליט הוא כזה. הצהרתי לפסק־דין
 וכי עצמו, בעד מדבר הקודם פסק־הדין

 ולא שנים 10ל־ היתד, הפסילה כי נראה
מת זה בית־מישפט ואין חודשים, 18ל־

בדבר. ערב
 ״יש בהחלטיות, השופט פסק ״בכך,״

שנית.״ זה בעניין לפנות ואין פסוק סוף
ב־ בתי־המישפט העירו אחדות פעמים

)64 בענזוד (המשך

 אמריקאית חברה הינה בוי״ ״בוטשר
 בשיטת הפועלת ומוצריו. בשר לשיווק

 ובמפעליה הבשר ממשקי שיווק
לצרכן. ישירות
 את בוי״ ״בוטשר פתחה אלו בימים

 בישראל. שלה הראשון מרכז-השיווק
 כל את להשיג תוכלי זה שיווק במרכז

 מן ישר טריים ומוצריו הבשר סוגי
 ־ ומוכנים ארוזים והמפעל. המשק

 פער את ממך החוסכים ובמחירים
התיווך.

 ״ספריבס״. קציץ, סטקים, לבישול, בשר
 ־ נקניקיות נקניקים. פסטרמות. כבדים,
 להשיג חובלי ואחרים אלו מוצרים

 בהזמנה או ישירה בקניה בוי״ ב״בוטשר
מרוכזת.

״יטסשו־־טי״״
1שצוי1 בשו ושיחק המוח
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 לדעת רצית שתמיד מה כל
!גופני כושר על

 רוז לצ׳יקו ל״י 20— שלח/י
 חתומה, אישית תמונה לביתך וקבל/י
 כיצד מפורט מידע וכן צבעוני קטלוג

מן כחבר/ה להצטרף יכול/ה הנך
 הכושר״. שוחרי ל״מועדון המנץ

ובלעדי אקסקלוסיבי מועדון זהו
 שיפור גופנית, לפעילות המוקדש
האישי. הפוטנציאל ומיצוי הישגים
!מיוחדת הצעה — היום שלח

רוז צ׳יקו
פני((| לכושר מומחה גו

 ו. ו ו ו 7 ד. ת.
*5י 61 110 תל־אביב.מיקיר

*

221659 הזה העולם


