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 בערב 8.45 בשעה ביולי, 5 זה, ששי ביום

ירצה נוה־שאנן, במרכז ״זיו״ קולנוע באולם
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יארינג שליחות שר הקרעים מאחורי
הקהל לשאלות ויענה

אחת) לירה ההוצאות לכיסוי כניסה (דמי

ת * י י ר ה צ ב ו וין7מ
יתקיים בערב, 8.30 בשעה ביולי, 8 שני ביום

\ ו ת ח י ב
מוזמנים ואוהדים חברים .29 שפרינצק רחוב תמיר, שרה אצל

 של חדשה ענק שפופרת לכל
 זה חודש במשך דדמפון,מצורף

 מפתחות ודידוו/מרוזיק שימוש• ש•
מקורי בושם* בקבוק עם מיוחד

תיא של 35ה־ ליובל לך מוגש זה ש•

במדינה
ראשון־לציון

ר' דדיגג כמו לא
 אלפיים צעקו רדינג!״ יהיה לא ״כאן
 שלפני ברחבה שהתכנסו נזעמים, אזרחים

ראשון־לציון. עיריית בניין
 את להאפיל התושבים החליטו עת אותה

 העיר חלונות־הראווה. כל ואת בתיהם, כל
ממש. במצור עיר מאדם, שוממה נראתה

 התושבים לא אך מצור, זה היה ואכן,
 הם בחולות־ראשון אגמי־השופכין אם כי

 הוותיקה. העיר תושבי על מצור ששמו
 ראשונים ז כביב לשפץ רוצה מי

 לסכנה שהתעוררו
 החולות שבהפיכת

 עקב לאגמי־שופכין,
ה־ ־ מוביל העברת
 גוש־דן של שופכין
 אנשי היו למקום,

 של הצעירה הלישכה
 בראשותו ראשון,

עורך־ ,נשיאם של
גיב־ חנניה הדין

 פירסמו הם שטיין.
ופלאקאטים, כרוזים
הסכנה. על התריעו

גיבשטיין: טען גיכשטיין
המיפעל, יוקם ״אם

תק ללא ראשון־לציון של אזזירה את יזהמו
 תיהפך העיר העיר. של מימיה גם יזדהמו נה.

 חיות ושאר חרקים ליתושים, למישכן־קבע
 מי ינבול. ראשון של פיתוחה מחבלות.

מי־שופכיןי״ ליד לשכון רוצה
 בתחילת־ה־ היתה, ראשון־לציון עיריית

 לה. הסכימה אף לתוכנית, אדישה עניין,
מאדי ניעורה התעוררות־תושביה עקב רק

ל עתה מסרבת הקוו, את שינתה שותה,
האזורי. מיפעל־הביוב להקמת הסכים
 לבוני־המיפעל: כלל מפריע שאינו דבר

ענ אגמים של שלימה שורה הוקמה כבר
ה הצינורות את להניח החלו ועתה קיים,

מ מוחלטת התעלמות מתוך — כבירים
 להם תושבי־האיזור, אלף 40 של רצונם
 של מידה איזושהי זאת בכל מגיעה

גורלם. בהכרעת השתתפות
 ראשון־לציון אם יקבע הזמן רק עתה
 תיהפך או ומתפתחת, קטנה עיר תישאר

בישראל. ביותר הגדול למיפעל־הביוב

חוקי־חירום
מ*שפט ללא

 חולית התייצבה דצמבר חודש באמצע
 יוסוף מוחמד של השכורה בדירתו שוטרים

ב כחשוד אותו ועצרה בירושלים, צדיק,
ה עם קשר ובקשירת לירדן הגבול חציית

הירדני. מודיעין
 בפני הובא הוא שעות־מעצר 48 לאחר

 המשטרה ביקשה לפניו אשר שופט־שלום,
 ראיות־ בידיה שיש מאחר החשוד את לעצור

האשמה. את לו לייחס שיאפשרו לכאורה,
 בסיומם, ימים• לשלושה אותו עצר השופט

 שופט־שלום, לפני נוספת, פעם צדיק, הובא
 לסיום יום, 15ל־ לעצרו ביקשה והמשטרה
 לעשרה צדיק את שלח השופט ד,חקירת

נוספים. ימים
 בפני צדיק הובא ימים עשרה כעבור

ש דרש הוא בשלישית. — שופם־השלום
 יחד לחקור ולמשטרה לו יאפשר השופט
 שבתאריך להוכיח בכדי — עדים מספר

 היה העבירה את לו מייחסת שהמשטרה
 נתן לבקשה, נענה השופט ישראל. בשטח
 עם לברר יוכל בו נוסף מעצר יום לצדיק

שלו. האליבי את המשטרה
 זו הבחור. של לשכנתו הלכו השוטרים

 האשמה לו מיוחסת בה שבתקופה אישרה
ביתם. בחצר ילדיה עם שיחק הוא

 יום איזה השוטרים על־ידי כשנשאלה
 ״אינני השכנה: ענתה — היה זה בדיוק

יומן!״ מנהלת
 של שכנו־לחדר נוסף, עד מנדטורי. צו
מאומה. זוכר שאינו טען האיש צדיק.

ש משום רק כך דיבר הוא צדיק לטענת
 — ממשלתית מישרה לקבלת ׳ממתין הוא

 היה לא חברו, את שראה מעיד היה ואילו
המישרה. את מקבל

 ללא בבית־הסוהר יום 30 שישב לאחר
 חומר־ראיות כל נגדו הועלה ולא משפט,

 נגד הוצא לדין, העמדתו את שיאפשר
 בינואר 11 ביום צדיק, יוסוף מוחמד

 סעיף לפי אדמיניסטרטיבי צו־מעצר ,1968
הבריטיות לתקנות־החירום 111
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