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ישראליות. בלירות המכירה מהמחסן, ההספקה

)9 מעמוד (המשך

 מארצות־הברית גורש הוא :לאמריקה הסיעה
לחזור. זכות בלי רב, זמן לפני

 כ- שופם־השלום, בפני ג׳ק עמד השבוע
 בגלי,ץ עיין אשר בן־חנוך, יוסף סוף־השיער,

 ההרשעות שלוש כל הקודמות. הרשעותיו
 ג׳ק, בשם המכונה שאול, של הקודמות

בטענות־שווא. כסף הוצאת : סעיף באותו היו

תנאי, על מאסר חודשים 6 :בן־חנוך פסק
ה משך סעיף אותו על שאול יעבור אם

 יצא קידה, החווה ג׳ק הקרובות. שנתיים
כג׳נסלמן. התנהג הוא החוצה.

מיואש
(ראה

 גם נתגלה שעבר בשב׳יע
 בשניים הבחינו המשטרה סוכני
 שטיילו חוף־שימן, של התחתון עולם

 השניי אחרי עקבו הם בהדר־הכרמל.
ד חיפאי רופא־נשים של לדירתו
פנימה. פרצו בורת,

 נתגלתה וראשונה בראש
 הרופא של המבהיקה קרחתו

 על־גבי ׳גחון שהיה העמידה,
ליד לירות.

 בבדיי עסקו הקונים, שני
של אפשרות כל למנוע

 החוויר הרופא
 בסמים עסק כי טען

 לא המשטרה חוקרי
 1000 נמצאו ביתו

 אלפים 10ב־ כנראה
 יוסף הסביר
 :בחיפה כלית
 מזה יותר חמור

 הרגל, יוצר אין
כדי פשע כל

שופט
 כנראה, דהר״

 : הכלכלית
 סרב ימים,

 נחום דין
 שלא ביקש
 בעיתונו השם

 לו שסיפקו
תפ-סתם.

סם•□

 !זיוה כביסה אבקת לצרכני
 סו ,1955 במרץ ו יום עד שלחו

 (מרובעות) ריקות זיוה קופסאות
 הגדוד רח׳ בע״מ, נורית חב׳ אל

 ותשתתפו תל־אביב, ,28 העברי
 יפות פורים תחפושות בהגרלת
 כל .12—5 בגיל לילדות
בפרס. זוכה בהגרלה משתתף

 ברזר רכתזב נא
זה־ השם את

 נם ולציין כתזבת
הילדה ל ני את

אקמן :חנויות של הראוה בתלונות מוצגות התחפושות
ירושלים. שורץ ״כל־בו״ ואצל חיפה בית״ ״משק ת״א,

צעיר אח
ה משטרת את העסיקו המסוכנים הסמים

 הנפוץ הסם היה תחילה ומתמיד. מאז ארץ
 שהיד. ),909 הזה (העולם החאשיש ביותר
ה האוכלוסיה של רחבות שכבות על חביב

 המדינה קום לאחר ההמונית העליה ערבית.
 מור־ של למדי הגון מספר בכנפיה הביאה

 מריחי־ של יותר מצומצם ציבור פיניסטים,
 לא לאופיום הנזקקים מספר את קוקאין.

 מועט היה הוא כי לקבוע. אפשרות כל היתד,
ביותר.
 לחמשת צעיר אח נולד מספר חודשים לפני

ב בישראל. שביתה להם שקנו הוותיקים,
 החיפא* שמן חוף לאורך הפזורים קיוסקים
 כתרופות שנמכרו אבקה, חפיסות הופיעו

 ל״תרופות״ הנזקקים מספר כאב־ראש. נגד
ב בה ואישה. איש 150ל־ הגיע וגדל, הלך
 משטרת־חיפה. של כאב־ראשה גם גבר שעה

מ אחד — הירואין אבקר. היתד, האבקה כי
 אופיום של ביותר המסוכנים ד,לתאי מוצרי

 ה־ במדינות ביותר הנפוץ המשכר הסם —
אנגלו־סאקסיות.

ת ח ר ה. ק ק רי ב ל נודעו במהרה מ
 ההירואין: שיתק תהליכי רוב המשטרה סוכני

 ספק ׳מידי הסם את קיבלו בעלי־הקיוסקים
 מכרו לגראם, ל״י 10 של במחיר מסתורי,

ל אתת לירה של במחיר לנזקקים אותו
 ל״י 20 הנקי: הרתח גראם. של מאיות שלוש

הרואין. גראם כל על

בתד־אביב חדש
א0-א870ק ״מתמיד•

 הפסק, ללא הצגות בסוג מתחיל
 תל־אביב, חפץ״ .\שה באולם

 מעשר החל ,94 אלנבי מרחוב הכניסה
בי אפשרות בלילה. 11 ועד בבוקר

 עממיים. במחירים מצויינת דור
 ספורט, חינוך, סרטי לראות תוכל

 החדשים והסרטים מוסיקה אמנות,
 הטלביזיה בתחנות המשודרים ביותר

בארצות־הברית.

תור, בלי — .המתמיד״ סיסמת
ומאוחר. מוקדם אין

פרוטה. 225 המחיר

ב כ ו ם, ר י י פנ או
9 0 / * * ' / ! ; 4 ג

ר7 □ א י ש י ״ ס נ ק

ס נ □ פ • י נ פ ו  א
□ ה ע ל ד ו □ 

סוללה כולל 3.950 רק
הענף חנויות בכל להשיג


