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 בחברת שלך הסטראופוגית המערכת את לבחור נאלצת היום עד
תק ולצלילי לא־מציאותיים בתנאים צפופה, בחנות נוספים, לקוחות

עבורך. בחרו שאחרים ליטים
שיתרונותיו:605£ לרמקולי מיוחד האזנה חדר לך להציע גאים אנו

 אותה שתשמע בפי למערכת להאזין תוכל בו פרטי בבית רגיל חדר *
מיוחדים, אקוסטיים סידורים כל ללא בביתך

 להתחרות צריך ואינך ההדגמה בשעת בחדר היחיד הלקוח אתה *
בלתי־מוגבל. זמנך •• המוכר של תשומת־ליבו על

 את כרצונך לבחור תוכל ממנה תקליט 3000 בת תקליטים ספריית *
עליך. האהובה המוסיקה

 ונינוחה. נעימה ואווירה קפה בום נוחות, כורסאות מלא, אוויר מיזוג *
 לטלפון: להתקשר נא - לך הנוחים ובשעה במועד פגישה לקביעת

והערב. אחה״צ בשעות 03-442826

ת ־*-1 חל ת האביב ה
ליסוד עגנה 43 ★
ת למערכת שנה 30 ★ הנוכחי
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כערב לפנות
03/246276 לטל.

שלי״ במת
 גבעתיים) רמת־גן (סניף
 15.3.80 שכת כיום מארחת

 מועצת כאולם ,10.30 כשעה
 —הרצל פינת רמת־גן, פועלי

את רמת־גן קריניצי,
כהן־אורגד יגאל ח״כ •
אמוראי עדי ח״כ •
צבן יאיר •

 :הנושא על כעימות
 הכלכלית־חכרתית המדיניות

הממשלה. של
כהן רן :ומנחה מארח

בהסתדרות. של״י סיעת יו״ר

במדינה
)28 מעמוד (המשך

ה ״הנשק שזהו טוען הוא אוטומטיים.
אספני־ ברובם יהיו שהקונים וטוען סופי״,
נשק.

סבו בפלורידה מ׳שיומרי־ה׳הוק כמה אולם
 לגמרי: אחר מסוג יהיו הקונים כי רים,
 מבשי־ העוזיס יהפכו לדעתם, הפשע. ׳אילי

התח העולם של השחור בשוק רי־מוות
הדרומית. בפלורידה המשגשג תון

 גאס הבלש שאל ״1 :אותם יקנה מי ״אלא
 ״ספורטאי הציבורי. הביטחון ממחלקת יוול
 אספן אולי ציד. לשם כזה נשק יקנה לא

 שאר לציד. משוגעים ובמה שניים, או אחד
 ירצח של במיקרים יופיעו שיימכרו מעוזים

בנופייות־סמים.״ של ומילחמות

אדם. לכל עוזים המציע בארצות־הברית
ש מי לדבריו, ישראל. לתיפארת

 מחירו מלוא את ומשלם הנשק את מזמין
ב יימסר הוא במארס. 15ב־ אותו יקבל
 רצו־ עם יחד מעוצבת, סטייוופום תיבת

 16.1 שאורכו הקנה, על נוסף עת־החזקה.
 ״לצורכי שני, קנה גם יסופק אינטשים,

למקור. הדומה סלילים, ׳ללא :ראווה״,
 שם יופיע בקרוב כי לצפות כן על :ניתן
 רק לא :בפרשות-רצח, ליתיפארת ישראל

ישרא פושעי־ייצוא של מעורבותם בשל
בעוזי. לשימוש תודות גם אלא ליים,

ה יצרני יודעים האם :היא השאלה
 מפשי- את מספקים הם ל׳מי .בישראל עוזי

י רי־הרצח

העוזים ומודעת סנאטורה סוחר
? קוקיאין של לקאובויים או לאספנים

 תשומת- המקומי;עוררה בעיתון ממודעה
ה נראה שבו1 תצלום בה מופיע רבה. לב

ה המינימום ימן קצר שלו כשהקנה עוזי
 אינטשים 16 — המקומי החוק לפי דרוש

 התצלום כי טוען, סנאטודה ס״מ). 40.6(
 הם שלו העוזים וכי נכון, אינו במודעה

אינטשים. 16.1 של קנה בעלי
ה החוק ■לפי לפשע. מעמד סימלי

 רשיון בעל סוכן־נשק כל יכול מקומי׳
 ׳חצי- אכן הוא אם — עוזי למכור פדרלי

 שלא אמריקאי אזרח לכל — אוטומטי
בפלילים. הורשע

 לגמרי אוטומטי ינשק למכור נם אפשר
 הוא המוכר אם — מאק־סו המקלע כמו —

 ״).3 (״דרגה מייוחד פדרלי רשיון בעל
 200 לשלם הקונה נדרש המחיר, על נוסף

הבעלות. העברת עבור כמס דולר,
 היא אוטומטי בנשק בלתי־חוקית מחזקה

מא שנות 10 הוא עליה שהעונש עבירה,
שניהם. או דולר, אלפים 10 של וקנס סר

ה כמו בלי־נשק יוול, הבלש לדיברי
מחס שניות תוך לירות המסוגל — עוזי
מילי 9 של בקוטר כדורים, 25 בעלת נית

 דתם- פושעי בידי ׳שימשו — מטרים
 הקוק־ של ״הקאובויים הקרויים פלורידה,

פישעיהם. ׳לביצוע ׳אין״,
הבלש. אמר סימלי-־מעמד,״ הם ״אלה

הראשון הסוחר שהוא טוען סנאטורה

ה ר ט ש מי
ר רהמתין ב ד

 כי החשוד את ע3שכ7 כנפותד
 השתדל היגיון, חסרי דבריו

ההודאה את מפיו להוציא השופט
ניי הבחינה לחצות, קרוב סופה, ״בליל

 הנוסעת סובארו, מדגם במכונית סיור דת
 חשדם את עוררה המכונית הכיוון. נגד
ש הצעירים לשני שסימנו השוטרים, של

לבק שעו לא אלה לעצור. בתוכה, ישבו
 דלקה הניידת מהירות. לפתח והתחילו שה׳

בעיקבותיהם.
 ומודיעין, ז׳בוטינסקי הרחובות ״בצומת
 מירדף והחל המכונית, ננטשה ברמת־גן,

 נכנסים כשהם נראו הצעירים שני רגלי.
ונבנה. ההולך בניין של לתחומיו

ה עזרא ראובן נעצר דקות כמה ״לאחר
 על־ידי המיגרש, של השני בפתחו צעיר
 הוראות על־פי שם לו שחיכתה ניידת

הקשר.״ במכשיר שהועברו
 דורי ששון החוקר של זה דרמתי תיאור
 ה־ השופט את שילד,ב תל־אביב, ממרחב
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