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 גת-ים, 40 ת.ך. ״ארטיק" חרושת לבית שילחו

ו של עטיפות 25 ב מ ר " ק ק י ט ר א , , 
1נהדר. מפתחות מחזיק לביתכם ותקבלו

שלך! המיו בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
לו נזקקים שאלפים הספר למכירה ונמצא הופיע המין יסודות

קליין פ. ארנולד ד״ר מאת
 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360מ־ בלמעלה

 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכנות גלויה בצורה
בעולמנו. ואשה גבר כל של המין

♦
 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג

 ת״א ,1 תקוה פתח דרך נרקיס, לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או
 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארוז לד יומצא הספר

חשבוננו. על המשלוח דמי
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 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רח׳ תל־אביב, :והמנהלת המערכת
 בעיט, שהם משה דפוס • עולמפרם :מברקי מען • 136 ת.ד.

 • בע״מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רה׳ תל־אביב,
בע*מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

במדינה
תאונות

7 אשם מ׳
 שחורים, בגדים לבושות דמויות, ארבע
 בצבע פרטית, לארק מכונית ליד הסתודדו

 קוזורוביצקי לגבריאל השייכת לבן־אפור,
ה של הנעולה הדלת את פרצו הן מיהוד.

 המקום מן ונעלמו לתוכה קפצו מכונית,
מסחררת. במהירות
הי השעה לאור־יהודה. הלארק נסע מיהוד

 אור־ של הראשי ורחובה לחצות קרובה תד.
 מאנשים. מתרוקן החל ההגנה, רחוב יהודה,
 הלוך־ו- נוסע והחל לרחוב, נכנם ד,לארק

כדי תוך מסחררת, במהירות לאורכו, חזור

ארמי נאשם
— באוויר התעופף

ה של אחד מעבר ושמאלה, ימינה סטיות
השני. עברו אל כביש

מש הפנסים ואורות הציפצופים החריקות,
 החל המתרוקן והרחוב קהל, המקום אל כו

מחדש. להתמלא
 ה־ של החמישי בסיבוב היה וכשהלארק

 משני שעמדו הצופים הריעו שלו, הארקה
 את גם ראו הם ומחאו־בף. הכביש, צירי
לעברם. ונופפה הלארק מחלון שהגיחה היד

 דניאל ירד הכביש אל הדבר. קרה ואז
 נעצר הוא ילדים. לתשעה אב ,32 בן יעקב,

המת למכונית בידיו נופף הרחוב, באמצע
קרבת.

 כאשר הנשימה נעתקה הצופים מן לרבים
 פגע יעקב דניאל של גופו החבטה. נשמעה

 פני אל מעלה כלפי הוטח הלארק, בחרטום
 התעופף ממנה, חלק ניפץ הנהג, זכוכית
המד בשפת והתנגש באוויר מטרים מספר
רכה.

במקום. מת הוא
 הנוהגים עצרו לא בדניאל הפגיעה לאחר

ב המקום את עזבו הם לרגע. אף במכונית
ונעלמו. מהירות,

 ,23 בן צעיר של משפטו נפתח השבוע
 בכך המואשם ארמי, (״אורי״) כדורי בשם
הגנובה. הדורסנית במכונית שנהג

המתרו הילדים פשוט. נורמלי, ילד
 שאורי מספרים אור־יהודד. בסימטאות צצים
 כזה אחד הוא מאד. טוב בחור דווקא הוא

אופ גבי על הקטנים הילדים את שמרכיב
ו בדיחות מספר ניצים, בין מפריד ניים,

ל מהשכונה קטנים ילדים לוקח סיפורים,
קולנוע. הצגות

 בעיות,״ שום לו היו לא הצבא ״לפני
 אז היה לדבריו ארמי. קרמל אחיו, מספר
במכו איתי עובד ״היה ויציב• שקט אורי
ל יוצאים היינו בוקר כל ובמסגרות. נאות

 לא פשוט. נורמלי ילד חמש. בשעה עבודה
 אבל איתו, לדבר יכולת פסיכי. איזה סתם
 טעות בגלל מדי, מוקדם לצבא הלך הוא

 השתנה. הוא לו. קרה משהו ואז בניירות,
 המשכורת קשה. היה שהמצב מפני אולי

 לערוק התחיל הוא לו. הספיקה לא הצבאית
 מושיבים והיו ארוכות, לתקופות הצבא מן

 נהיה מאז צבאי. בבית־סוהר הרבה אותו
 קרמל מסכם פראי,״ נורא כזה בחור אורי

דבריו. את
 והנאשם ההרוג אותו! הורג הייתי

 כמה יחד ושתו טובים, ידידים היו בהריגתו
ב ערב, באותו ״עוד המיקרה. לפני שעות
מס אותנו,״ לבקר דניאל בא בלילה, עשר
 היה ״אורי אורי. של אשתו מרים, פרת
 הוא מהבית. הערב כל יצא ולא מאד, עייף
 כשבא שתוי היה שכבר דניאל, עם ישב

 בבית נשאר ואורי הלך, דניאל בסוף אלינו.
הערב.״ כל

 תשעת ואם ההרוג, אלמנת יעקב, נג׳יה גם
 הרבה הידידות על מספרת הקטנים, ילדיו

 בא היה ״אורי ואיך השניים, בין ששררה
 ומדבר אוכל אצלנו, שותה הביתה, אלינו

ז״ל. בעלי עם
 לבית אות בא המיקרה למחרת ״תיכף

 דניאל, של במותו אשם מי לדעת רצה שלי,
 זה, את עשה מי יודע הייתי ,אם ואמר:
הש גם הוא המקום.׳ על אותו הורג הייתי
בעלי.״ של בהלזזייה תתף

 עצמו אורי כמונו. פשוטים חכרה
 של אשתו הגנוב. ללארק קשר כל מכחיש

 בבית. הערב כל ישב שהוא טוענת אורי
ש שמש, וניסים נעים חיים מסיקה, חיים
 נהג שהוא אומרים הגנובה, במכונית היו

במכונית.
 מיליגרם 120 העלתה המשטרתית הבדיקה

 שהיה המעידים ההרוג, של בדמו אלכוהול
לכביש. שפרץ שעה שתוי,

ב אשם ארמי אורי יימצא האם ובכן,
ש אשמה הטוב, ידידו יעקב, דניאל הריגת
מאסר־עולם? של לעונש צפוי הוא עבודה
השופטים יקבעו לא, או אשם הוא אם

►

יעקב* קורבן
במדרכה והתנגש —

 דולב. יצחק וד״ר מאני אליהו קנת, מקם
 אור־ שכונת זוהי אשם, שבטח מי אבל

יהווה.
 מלא תמיד שם בבית. מקום לו היה ״לא

אח ״ולמקומות מחבריו. אחד סיפר ילדים,״
 פשוטים לחברה להיכנס, נותנים לא רים

 לסרט וכסף שנבוא, מסכימים לא כמונו.
 קצת רבים אז פעם. אף אין לבילויים או

 גונבים או בכביש, כדורגל משחקים מכות,
לע מה לנו אין בערב כי אוטו. או סוס,
ללכת.״ לאן פעם אף ואין שות,

החי
 יצא אל־כרום במג׳ד גדיא. הד •

 לאסוף על־מנת לכביש, סאבע חוסיין קאסם
 על־ידי למוות שנדרסה פרתו גוויית את

ב שעברה מכונית על־ידי נפגע מכונית,
הפרה. בגוויית ושנתקלה מקום
 במנרה פסיכולוגית. לוחמה •

 עכברי־שדה ממכת המשק חברי הוזהרו
 תתן אל אזהרה כתובות שנשאו במודעות

 חודרים עכברים ושהראו להסתנן! להם
 כי להסבר־חוזר האמינו לא לגדר, מתחת

 במסתננים ולא ממש של בנברנים המדובר
לגבול. מעבר
 בקריית־שמונה המיתון. געיות •
 תושב הוא כי שטען ,14 בן נער זוהה
ב שהסתובב לאחר מלבנון, כמסתנן עבו,

עבודה. וביקש הגלילית האבטלה עיירת
 בירושלים אדמדת־־העודם. חסיד •
ש דיני, משה ארצות־הברית יוצא נפטר
 ושהקפיד ירא־שמים, ליהודי ימיו כל נחשב

 שכח שלא עד המיצוות שמירת על כך כל
 המוות, אחר נוסו את ינתחו שלא לצוות
 כערל השיטחית המוות אחר בבדיקת נתגלה

 האמריקאי לקונסול נמסר נימול, שלא
לקבורה.

►

ובנה. גיסתו עם *
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