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 אחרי כחודש בוצעה העיסקה
 חמשו־ לדירתם עברו וח&ו שרוחי
 ההרואין, את לשם הביא גולן תסת.

 ועיר- ,למנות אותו חילקו והשניים
תפ אחרים. בחומרים אותו בבו

 הסם את לחלק היה חמו של קידו
ה הכספים. את ולגבות לתחנות,
לי לרבבות הגיעו היומיים סכומים

 לגולן. הכסף את העביר וחמו רות׳
חש לעשות השניים עמדו כאשר

 סוף- לקבל קיווה וחמו סופי, בון
 עזב גולן כי התברר חלקו, את סוף
 למשך ללונדון ונסע הארץ, את

חודשיים.
 חזר וכאשר בסבלנות, חיכה חמו

החשבו את איתו לסדר בא גולן
 כל לגולן היו לא להפתעתו נות.

 הוא להיפך, כסף. לו לשלם כוונות
 6000 לו החייב הוא חמו כי טען,

 ידיד. שאתה מפני ״אבל לירות.
 אמר החוב,״ על לך מוותר אני

לחמו.
 100מ־ יותר לו מגיע כי חשב חמו

 גדל שהוא כיוון אבל לירות. אלף
 עצמו וראה גולן, של ילדיו עם

 מאומה, עשה לא ידיד־המישפחה,
 בכל גולן את וגידף חירף רק אלא

ב שנפגשו פעם בכל הזדמנות.
״מל גולן: לעבר מסנן היה רחוב,
 וכהנה. כהנה ועוד מניאק!״ שין!
 הלשין שגולן ידע כי טען חמו
 לעיסקת־הס־ האחרים שותפיו על

 בבית־הסוהר יושבים ושהם מים,
בגללו.

כ כדמי.״. מתבוסס ״אני
משו חבר פגש הרצח לפני שבוע

 בכיכר גולן את השניים של תף
 כי מסר, וגולן בחולון, סטרומה

עלי.״ ללכלך ״שיפסיק לחמו יאמר
 רותי חזרו המיקרה שלפני בערב

 רותי מוקדמת. בשעה הביתה וחמו
 בסלון נשאר וחמו לנוח, הלכה

 אחיה עם יחד בטלוויזיה, והסתכל
הל האורחים חבר. ועוד רותי של
לישון. חמו גם הלך ואז בחצות, כו

 התעוררו בבוקר 6.00 בשעה
 השעה כי ראו לרגע, בני־הזוג
דקות עשר לישון. וחזרו מוקדמת

 עיניה את פקחה אחר־כך בלבד
 שולפת־האקדח, הדמות את וראתה

ש לבן, מטריקו מסכה פניה שעל
 בליבי: ״אמרתי החזה. עד הגיעה

 להרוג בא גולן) של (כינויו ,ג׳ינג׳י
״והתגלגל רותי, סיפרה אותנו!׳״

 כי הרגשתי ואז למיטה, מתחת תי
 לחלון, רצתי בידי. בכדור נפגעתי
 לעזרה. וקראתי התריס את פתחתי

 אשר שהדמות, ראיתי בינתיים
 שתי יורה כגולן, אותה זיהיתי
 עדיין שהיה חמו, לעבר יריות
 על דם וראיתי התעורר, הוא ישן.
ה את ותפס התרומם הוא פניו.
 אותה חבק הוא ידיו. בשתי דמות
 אותה ומשך אליו אותה והידק
 חדר־האמבטיה.״ לכיוון

קו רותי שמעה מחדר־האמבטיה
יריות. שתי ואחר-כך מהומה, לות

(כמרכז) כן־שחד פרקליט
ביחד״ דא אבל חדר, באותו ״ישנו

 את לפתוח בינתיים הצליחה היא
 לקרוא וניסתה לבית דלת״הכניסה

ה בבית מהשכנים מישהו לעזרה
 יוצא הרוצח את ראתה אז משותף.

 המסיבה כאשר מחדר־האמבטיה,
עצב היה הוא פניו. על אינה שוב

 פניה על עבר הוא וקצר־נשימה. ני
 מהדירה. לצאת כדי אותה, ודחף

 בבירור. פניו את אז ראתה היא
המישפחה. ידיד גולן, זה היה

 מחדר־ חמו הגיח לאט־לאט
 מוכתם היה גופו כל האמבטיה.

 כדור, של חור היה בפניו בדם.
 אמבולנס. תזמין כי ביקש, והוא

 בדמי,״ מתבוסס שאני להם ״תגידי
הפצוע. לה אמר

הת וחמו אמבולנס, הזמינה מתי
לעז ולחכות במדרגות לרדת עקש

הצליח הוא ברחוב. הרפואית רה

 קרס שם מדרגות, שמונה רק לרדת
ומת.

 ימים כמה עוזי)־״ זה ״מי
האמי לא היא בהלם. רותי היתר,

סיפ לא ולכן מת, אהובה כי נה,
 בעל- האיש היה מי למישטרה רה

 כאשר רק בחמו. ירה אשר האקדח
 הנרצח של אחיותיו את ראתה

 השיבעה, ביום לבושות־שחורים
הח גמלה הטרי, הקבר על ועלתה

 את למישטרה לספר בליבה לטה
 שחזרה אחרי מייד ואמנם, האמת.

 ה־ לחוקרי טילפנה מבית־הקברות
ה כל את להם וסיפרה מישטרה

 כ־ הרוצח את וזיהתה לה, ידוע
גולן.

 סיפורה את רותי שסיימה אחרי
ה התובעת לשאלות בתשובה זה,

נכנסו ברלינר, דבורה אדמונית

 אהרון הזריזים הסניגורים לפעולה
 גילו הם רוזנבוים. ושלמה בן־שחר

בסי אחרות פנים לבית־המישפט
פור.

מ קשות סבלה כי הודתה רותי
 אותה. מכה חברה שהיה המכות

 שניסתה כך כדי עד סבלה היא
 בו. להתנקם ואפילו ממנו, לברוח

 מחלק-סמ-ם ראש עם נפגשה היא
 אהרון פקד תל־אביב, במישטרת

איתו. ושוחחה שמש,
 מלכודת, ליצור שניסית ״נכון

 המישט- על־ידי ייתפס שחמו כדי
הסני שאל בידו?״ סמים עם רה

גור.
 ״אמנם העדה, ענתה נכון!״ ״לא

 מינקובסקי, ועם שמש עם נפגשתי
 דויד. את להפיל רציתי לא אבל
 רציתי ואני אבי, של חברים הם

 מדויד למנוע איד איתם להתייעץ
מס הייתי לא אבל אותי. להכות

למישטרה.״ חמו את גירה
 כי גולן, לעליזה שסיפרת ״נכון

ו שמש עם להיפגש עומדת את
?״ דויד של עיסקי־הסמים על לדבר

אמ ״והעי העדה, ענתה ״נכון,״
לא!׳״ ,רותי, לי רה

 בית־ באולם הס הושלך לפתע
 בקול שאל והסניגור המישפט,
עוזי?״ זה מי ״מתי, דרמאתי:

הצי צעקתי עוזי, צעקתי ״לא
העדה. ענתה לו!״

 עוזי, צעקת כי לך אומר ״ואני
 חמו של הרצח את שתיכננת כיוון

 לבצע בא אשר עוזי, בשם אדם עם
 קרא בקשתך,״ ולפי בעזרתך אותו

 הדבר את הכחישה רותי הסניגור.
תוקף. בכל

 עדותה, את רותי סיימה כאשר
 החלה במישפט, הראשונה שהיתה

 הנאשם של אחיו בקהל. השתוללות
 העדה, את וקיללו צעקו ואשתו

 להשיב רצו המנוח מישפחת ובני
להם.
 מישטרת של התערבותה רק

נוס פגיעות מנעה בית־המישפט
 יגלה פסק־הדיו ורק באנשים. פות
 דעת על יותר תתקבל גירסה איזו

בית־המישפם.

בדויש'האורןניחוח
שרק באיכות אורן מעץ רהיטים מבחר - עכשיו בדניש

יבולה. דניש
 ילדים חדרי ישיבה, מערכות אוכל, פינות שינה, חדרי

מאסיבי אורן עץ עשויים כולם י- אחרים ריהוט ופריטי
בלעדי, ובעיצוב

בדניש. עכשיו - מקסימים אורן רהיטי

 לתשלומים ואפשרות במזומן תשלום על הנחה 8(6
וקח״. ״שלם בשיטת בקניה נוספת הנחה

מע״מ. וכוללים בשקלים המחירים

דוזש 1*1
 'ו.04 ז׳בוטינסקי רמת־גן:דרך

 בנק מול הסורג רח׳ ירושלים:
ישראל.

 .53 חורב רת׳ אחוזה, חיפה:
ו.24 החלוץ בארשבע:.רח׳

 מגירות 4 שידה
מסיבי אורן עץ עשויה

 אורן, מעץ פינדלדיה מערכת
 תלת־מושביודו־מושבי

 כורסא. בלי או עם
.3י+2המחירל־

 טבעי, אורו מעץ מודולרי מזנון ?£1א ש41׳1.
 וסגורים, פתוחים תאים מדפים, מגרות,

 ומגוון הרכבה אפשרויות בעשרות
- המחיר רב. שמושים

באן המופיעות ליהירות

1 ,9 2 4 -
8164

 של המוצלחת המיטה
 בולל מסיבי באורן דניש

 לילה שולחנות שידות,
 שונות במידות ארון.קיר

 ומראה,
למיטה המחיר

.-2 .5 2 4
1.20x0 מסיבי באורן 17 דגם שולחן .80.

רחיץ. עליון עם.משטח
 ער להגרלה ניתן

מ׳. 1.80

מסיבי: אורן עץ עשויה ,501 דגם מיטה
 פשוט בעיצוב מ/'1.90*
 - לילד, שולחן מחיר ונקי.
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