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טובות לידיים חגיגה

 או במבצע בהנחות, הנמכר רהיט שכל לך הידוע
 מחיר על 100סכ־ס/ של תוספת כולל עצמית להרכבה

הגלם. חמרי
בארץ מסוגו היחיד החובב לנגר המחסן

הריהוט מרבית לייצור הגלם חמרי כל את משווק
בביתך.

 סיבית, הפורמאיקה, בגוני מצופה דקוסיב לרשותך:
ועוד. קיר לבידים,ציפויי

 מקצוע איש לשרותך נעמיד ואנו ריהוטך את תכנן
לבניית: משוכלל ומיכשור

מזנונים מטבחים, ספריות, כונניות, שידות, ארונות,
במקום. וחיתוך ייעוץ ארונות. וחדרי

: ה מ ג ו  יחידה כל מחיר ד
 שקל, 1100כ- בחנות

 חיתוך + הגלם חומר מחיר
 שקל 675 ספרים לכוננית

שקל 540 ושולחנית
ס׳ימ 120מ ס״ 80

החובב לנגר המחטן
.838894 ,829589 טל: ,1 המנור רח׳ תל־אביב,

חיפה ת״א־י
חיסר־,־ירושלים

נהריה ת״א־

ברכבת
בשחלים

15.00
22.50
20.00

באוטובוס
בשקלים

19.00
33.00
27.00

במונית
בשקלי□

20.40
33.20
28.00

ופנסיונרים לסטודנטים 25/6 בגובה מיוחדת הנחה ־ןי>-־.

ה- זמן חסוד מי אג ו

 לחנוכה!!! חד־פעמית מנירה
המחיר ־1/2 עד מיוחדות בהנחות

וספורט קמפינג מוצרי
שינה,. שקי סיירים, אוהלי חורף, מעילי
בריכות סיאת, תרמילים, אויר, מזרוני

03 - 238318 טל. ת״א מאפו פינת ׳א71 בן־יהודה י, ר פ מ ק

. במדינה
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 במכונית, שנמצאו סוליות־החשיש
רו הסניגור מוזר. דבר התברר

 סוליות ארבע הוציא בינשטיין
 והגישן החבילה, מתוך באקראי
 היתד, מהסוליות אחת כל לשופט.
אחר. בסימון מסומנת

 עם הסניגורים, טענו כן על
 הוכח לא כי התביעה, ראיות סיום

 הסם, ובין מרשיהם בין קשר כל
לדב הסף. על לזכותם יש כן ועל

 בני היחידים האשמים היו ריהם
 וערכי שאירגנו וטרזה, ווצ׳ק הזוג
הנא ידיעת בלי המיבצע כל את

 מהארץ לצאת והצליחו שמים,
המישטרתי. המצוד לפני

ה טענת את קיבל לא השופט
 הנאשמים את וחייב סניגורים,

ה הדברים אחד לאשמה. להשיב
 המישפט את והמאריכים מכבידים

נכב חלקים לתרגם הצורך הוא
ו לפולנית המישפט ממהלך דים

 שבהן היחידות השפות רוסית,
 ודורו־ יולנדה הנאשמים שולטים
גונוסוב.

ט י מ פ ש
שופט והחילותידים ה

חמודה, העכירה אם
? 7ק העונש מדוע

 הרגיש עמית נתן השלום שופט
 כשדן מהרגיל גדולה אחריות בוודאי
 שמעיה של במישפטו השבוע
ה את שמילא קהל-הצופים אנג׳ל.

אכג׳ל נאשם
לשופט שאלות

 בית- מתלמידי מורכב היה אולם
 נעשה כיצד לראות שבאו ספר,
במדינה. הצדק

 רבים, מיני אחד היה המישפט
 שבוודאי סם, החזקת על מישפט

 היה לולא מיוחד, עניין בו היה לא
ש הנודע, אנג׳ל שמעיה הנאשם

 כחשוד פעמים כשש כבר נעצר
ושוחרר. שונים רצח במקרי

לאח מחו״ל אנג׳ל חזר כאשר
 סחיטה על במישפט הסתבך רונה

 ב- בבית־המעצר ונעצר. באיומים,
 בפי גופו, על נמצאו אבו־כביר

 עטופות חשיש מנות שתי הטבעת,
 מיש- הסתיים בינתיים חום. בנייר

 זוכה והוא אנג׳ל של הראשי פטו
 השבוע ממעצר. ושוחרר מאשמה

 החזקת בעבירת הדיון מועד הגיע
 ו- במעצר, גופו על שנמצא הסם,

התל קהל בפני נערך המישפט
מידים.

 והתובעת, באשמה, הודה אנג׳ל
עבי כי בלהט טענה תמיר, לידיה

 במייוחד חמורות, הן סמים רות
 בבית- זאת עשה הנאשם כאשר

 אנשים מוחזקים שבו מקום המעצר,
 הבאתם לשם מהחברה בבידוד

למישפט.
ה בענישה. פרופורציות

 לבית- הסביר רום משה סניגור
ב־ כבר ישב שולחו כי המישפט

)58 בעמוד (המשך

האמנם
השתמשה
 המישטזה

 בזויקת־הודמה
 רנצע ,נד

חוקן בעציו
בלתי־׳חוקי?

 פרץ ביגאל חשדה מישטרה ך*
 ההולנדי. הקשר איש הוא כי 1 י

 מ־ המזוקן הצעיר חזר כאשי
 עם השנה, מרס בחודש אמסטרדאם,

 המיש- עצרה יצחקי, בנימין חברו
 בנמל־התעופה. השניים את טרה

 357 במיזוודה גילה מדוקדק חיפוש
 היה הסם של שוויו הרואין. גרם

לירות. מיליון כשיבעה אז
 שלו, היא המיזוודה כי טען יצחקי

נו כמות נמצאת בגופו כי והודה
 שנעשה בחוקן ואמנם סם. של ספת

 נוספות חבילות חמש מגופו הוצאו
 החליטה המישטרה אך הרואין. של
 הסמים את גם למצוא עליה כי

 ה־ פרץ. של גופו על החבויים
ה הוא פרץ כי חשדה מישטרה

 כי וחששה בפרשה, העיקרית דמות
 האשמה כל את יצחקי יקח אם

חופשי. פרץ ייצא עליו,
 אז שהיה שמש, אמנון לרב־פקד

 חשד היה מחלק־סמים, ראש
 בגופן הטמין פרץ גם כי מבוסם

ל הציע הוא המוברח. מהסם חלק
 פרץ אך בגופו, חוקן לערוך פרץ
 שיעז מי כי ואמר בתוקף, סרב

 ייפגע. — זו למטרה אליו להתקרב
 פרץ של התקיפה התנגדותו למרות
 מאיר בבית־החולים חוקן לו געשה
יום. באותו 14.00 בשעה

הרו חבילות שתי נמצאו בגופו
 מייוחד, גומי עטופות שהיו אין,

 המיקצועית, בעגה זרגים הנקראות
הרואין. גרם 15 הכילו ואשר

ואינפוזיה
 בימים המתקיים מישפט ף*

 בבית־המישפט־המחוזי אלה
 עורך-הדין פרץ, של סניגורו מעלה
ה כי הגירסה את שחר, בן אהרון
 פרץ, של הסכמתו ללא נעשה חוקן

ב שימוש ועל־ידי לרצונו בניגוד
 וחייו לבריאותו מסוכנים אמצעים

 הנאשם של גירסתו הנאשם. של
 לעשות בתוקף התנגד הוא כי היא

 לו אמר שמש אולם בגופו. חוקן
 נעשה בטוב, לחוקן תסכים לא ״אם

 שיכנע לא זד. גם בבושות,״ חוקן לך
 על־ידי לדבריו, נלקח, ואז פרץ. את

 בדרך לרעננה. שוטרים ושני שמש
 בדימוס, השופט של ביתו ליד עצרו
 שלום שופט ששימש בוכוויץ, מנחם

 באהדתו ידוע והיה תקופה, באותה
 של לביתו נכנם שמש למישטרה.

 דקות אחרי משם יצא אך השופט,
 השופט כי לשוטרים ואמר ספורות,

 חוקן לבצע צו לו לתת הסכים לא
אחרת. דרך ימצא הוא אבל בכפייה,
 בבית־החולים עצמו מצא פרץ
 רופא אליו ניגש בחדר־המיון מאיר.
אינטלי שהוא פרץ, בידו. ומזרק

 בארץ, החוקי למצב ומודע גנטי
בני פועל הוא כי הרופא את הזהיר

 להזריק סמכות לו ואין לחוק, גוד
 הרגיש דבריו אך הסכמתו. ללא לו

מייד. ונרדם בדקירה
 עצמו מצא פרץ התעורר כאשר

מחו ולזרועו ערום הרנטגן בחדר
 כמובן זכר לא הוא אינפוזיה. ברת
הבין אבל בשנתו, לו קרר, אשי את

קו חו
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