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 או הדרך באמצע לפנצ׳ר עוד חשש אין
 ע״י הרזרבי. ובגלגל בצמיגים אויר לחוסר

 או המצית לשקע המכשיר של פשוט חבור
 בצמיגי אויר למלא מיד תוכלו למצבר

בה. שתמצאו דרך בכל המכונית
 לנפח גם ניתן החדיש האויר במנפח ■

 קטנועים, אופניים, רגל, כדורי
וכד׳. גומי סירות

ספורות. דקות תוך ונוחה פשוטה הפעלה ■
ליבראות. 120 עד ■

 334162 טל׳ ת״א 18 לבנדה רה׳ בע״מ בלעדיים:אברוד וסוכנים יבואנים
 בדואר ותקבל מע״מ) ל״י(כולל 2,800 - ע״ס צ׳ק שלח הדואר: דרך להזמנה

שלך״. הפרטי האויר "מנפח את חוזר

שאנך נוהו 99
מרכזית) (ת. תל־אביב ,15 המעלה יסוד

ת ס עבודו  מעולות דפו
ט ל ט * ב י ל י ט ל ו מ

ת 4 משרדיות * ־מסחריות קבלו ת/ שבוניו  ח
וכו׳ בר־מצוה •¥- חתונה הזמנות * חוברות

03־614844 טל. תל־אכיב ,36 נחמני רהוב :מען

פרט״□
 מדוברת בערבית

 וספרותית
הרמות בכל

לבגרות) הכנה (גם

 מאירה 261993 טל.
בבוקר 9.00 עד

ן פ ת מ ר ל ט י י ח ל

במדינה
)30 מעמוד (המשך
 תלוי מתנהל, זה מישפט בעוד
מ ושתיים הפרוצה נגד ועומד

 ממון אורלי למיקצוע, חברותיה
 בעניין נוסף מישפט אמוף, ושרה
דומה.

 שבחודש בכך נאשמות השלוש
 לדיירי מיטרד גרמו ,1979 יולי

 בעבודתן עסקו כאשר הסביבה,
 .2 בן־יהודה ברחוב המידרכה על
 בערובה משוחררות השלוש כל
לאשה. לירות 3000 של

מטרי הן כי טוענת, המישטרה
ההתקהלו בגלל הסביבה את דות
 הצעירות ואילו גורמות, שהן יות

המט היא שהמישטרה מתלוננות
 בשקט עובדות בעודן אותן רידה
לשכנים. כלשהי הפרעה ובלא

 המסא־ מכוני את שסגרו אחרי
 בתי- את ורודפים בתל־אביב, ג׳ים

 פרטיים, בבתים המתנהלים הבושת
 אלא ללכת מקום לנערות נותר לא

מל את עושות הן ואם לרחובות.
 כמעט המיועדים בבתי־מלון אכתן

ל גורמות ואינן לכך, ורק אך

יונה פרקליט
אזהרה רק

 ציבורי. במקום צעקות או קטטות
ההט מדיניות וצודקת נכונה האם
? המישטרה של רדה

ה ר ה איומים או אז
 מסכנה,״ להזהירו ״באתי

הנאשם♦ אמר
עלי,״ לאיים בא ״הוא

המתלונן סיפר
 שנה בספטמבר חשוך בערב
ב מסיקה אהרון לו עמד שעברה,

 בשיכון־שביב הציבורי הגן פתח
 ״קבעתי לחברה. וחיכה בהרצליה,

 וחיכיתי בערב תשע לשעה איתה
 סיפר באה,״ לא והיא זמן הרבה

״לפ דבורין. חיים לשופט מסיקה
 בגן החשיכה מתוך שמעתי תע

 נסדר ,אנחנו אמרו: הם קולות.
 על נזרוק קלדרון, המפקח את

המכו אף ונשרוף רימונים, ביתו
בלגן.׳״ לו נעשה בואו שלו. נית

העי הפקח את מכיר מסיקה
ו מילדותו. קלדרון משה רוני

 כזו שטנית תוכנית שמע כאשר
 הפקח. את ולהזהיר למהר החליט
 למחרת זאת לעשות יכול ״הייתי
 עלולים שהם פחדתי אבל בבוקר,

ו לילה, באותו זממם את לבצע
 סיפר מדי,״ מאוחר יהיה מחר

 מכוניתו את נטל הוא מסיקה.
 הנמצא קלדרון של לביתו ונסע

השכונה. בפאתי משם מה במרחק
 וניסה מהמכונית ירד מסיקה

שהכל מאחר אבל לחצר להיכנס
 לנשכו, וניסו לנבוח התחילו בים
 לקלדרון ' בקריאות הסתפק הוא

 הפקח יצא כאשר מביתו. לצאת
ש כדי הצידה מסיקה אותו הזמין
 לדבריו, שם, בשקט. לדבר יוכלו
 מתוך ששמע האיומים על חזר
 שכדאי לפקח ואמר הציבורי, הגן
נשמעו האנשים כי להיזהר, לו

 להימנע לו כדאי ואולי מאיימים,
בהם. מפגיעה
 שציפה, כפי לו, להודות תחת
ש לו ואמר הפקח, עליו התנפל

 שהגיש תלונה בגלל הם האיומים
 שנגנב תיק על למישטרה, בנו

למ עליו, מאיים מסיקה וכי ממנו
 במישט־ עדותו את בנו ישנה ען

רה.
 פנייתו את הבינו ובנו הפקח

להזהי בא הוא כאילו מסיקה של
ה על במישטרה יתלוננו לבל רם

לשכ כדי היו האיומים וכי גניבה,
ונפ למישטרה, פנו הם בכך. נעם
מסיקה. נגד איומים על תיק תח

במ -מסיקה חזר בבית־המישפט
ו הציבורי, הגן סיפור על פורט

שי נאוה התובעת ביקשה כאשר
 הבחורה של שמה את לברר לד

 כי מסיקה, אמר בגן, חיכה שלה
 ופירסום גרושה, היא הבחורה

 הוא צרות. לה לגרום עלול שמה
 פיסת על השם את לכתוב ניאות

ה בלבד. לשופט ולהציגו נייר
 1 מבית־ ביקש יונה סמי סניגור

ה של לגירסתו להאמין המישפט
להז בא שמסיקה ולקבוע נאשם

לאיים. ולא היר

חיים דרכי
ת ע ^ה1ו<יוו* ימיי שב

 את ראה היטוסט
 לחתוגה ההזמנה

 המישמרה 7ע וציווה
 ] החתן את להטריד א7

ה&ישתה ימי ־בשבעת
 בר־בזל. בחור הוא פרץ רפי

בלונדית נערה לשאת עומד היא

כוכוויץ שופט
החתן את להטריד לא

 היו כבר לחתונה הזמנות יפהפיה,
 הוכן המלך כיד ומישתה בכיסו,

הפאר. מאולמי באחד הצעיר לזוג
 מועד לפני ספורים ימים אך

 פריצה. בחשד רפי נעצר החתונה
מת אדם ראו כי סיפרו, שכנים

 לזהותו. אמורים והיו לבניין, גנב
 הארכת את ביקשה המישטרה

 את להבטיח כדי רפי של מעצרו
במיסדר־הזיהוי. נוכחותו

בק את מקבל השופט היה אם
 מאחר רפי היה המישטרה שת

 לו מחכה היתד, וכלתו לחופה,
 דרור הראה כאשר לשווא. שם

 מנחם לשופט הסניגור, מקרין,
הת לחתונה ההזמנה את בוכוויץ

 יברח לא הוא ״הרי השופט. רכך
לחתו ההכנות כדי תוך מהארץ

הש והשופט הסניגור, אמר נה,״
 של שיחרורו על ציווה הוא תכנע.

 ל־ שיתיצב בתנאי בערובה, פרץ
ב בתחנת־המישטרה מי&דר־זיהוי

 בפניה אבל שיתבקש. עת כל
 השופט ציין למישטרה מיוחדת

חתו ביום החתן את תטריד לבל
המש ימי משבעת באחד או נתו,
שאחריה. תה
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