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במחיר! גם
ל״י 1392מ־ החל במחיר להשיג

ם ה א ת  בקשה שהגישו אלו עם נימנה א
ס נהיגה לרשיון בו טו או ת או ב מוני

 זן מודעה וקרא עצור!
לטובתך

 ובסדרי כתהליך נסבל כלתי מצב נוצר ,1971 אוקטובר בחודש
 מישקה, בהנהלת ״אביב", ביודספר ציבורי. לרכב רשיון הוצאת
כנידון. לבג״ץ לפנות החליט

בק את שתגישו למרוח אשר מעוניינים, של קטן לא ציבור וקיים מאחר
 ההליכים מחידושי בכמה להתנסות כבר הספיקו חודשים, ששה מזה שותיהם

 או נענו לא ועדייו בדרכים. לבטיחות במכון רפואית בדיקה כגון החדשים,
 שכל הבג״ץ, להצלחת וחיוני חשוב חדשות. דרישות להם והציגו שנענו

 כתובת שם לציין בכתב, איתי להתקשר נא לידיעתי. יבואו האלה המקרים
בקשו את שהגישו מעוניינים גילגוליה. על ופרטים הבקשה הגשת תאריך
 לבקשותיהם בקשר והדרכה בייעוץ עזרה לקבל יכולים ,15.10.71 לאחר תיהם

 8.30—12.30 בין 37—366 מספר הכחול באוטובוס למישקה ישירה פניה על־ידי
.8 פרנקפורט רה׳ ״אביב״, בית־ספר חולון, הרישוי, במשרד

.בערב 8 —10.30 לצלצל 233525 טל׳ — תל-אביב

במדינה
)29 מעמוד (המשך

ב לשחררם הסכימה אף היא בית־הדין.
לראש. ל״י 15 של ערבות

 השופטת, החלטת אחרי אחדות שעות
 ה־ על ערעור להגיש מוכן הסניגור היה

הטי עם ״הסתובבתי בערבות: שיחרור
 כדי בתל-אביב הבנקים בכל האלה פוסים
 מתפוצץ הראש הדרוש. הסכום את להשיג

 מסוכן שממש עליזים כך■ כל הם לי.
אותם.״ לשחרר

לתייר פגיד הסבר
 משרד־המשטרה בין תיאום שום אין

הע לא התיירות משרד למשרד־התיירות.
ההו את המשטרה למשרד כנראה ביר

 כד, לתיירים. היחס בדבר האחרונות ראות
 מדבריו להבין היה אפשר פנים, כל על
 ארוך־שיער, תייר מק-קאפי, ברנרד של

יש משטרת של העויין יחסה על שהתלונן
במדינה. התיירות לתנועת ראל

המש בבית־המשפט. זאת עשה ברנרד
 אחרי לשם אותו להביא צריכה היתה טרה

 שוטרים, משמר אותו עצר אחד, שלילה
 בית של בחצר מחבריו, שניים עם יחד

 מחזיקים כשהם בתל־אביב, חברון ברחוב
אש. על שפתו אותה קטנה כפית בידם

 השיטות אחת זאת כי שזכרו השוטרים,
 עצרו אופיום, ששמו משכר סם לבלוע

 כלים בהחזקת אותם האשימו השלושה, את
אופיום. ועישון לשימוש
 קרא סגל, יעקב הראשי, השלום שופט

או־ שאל כתב־האישום, את השלושה בפני

אמיר מוטי מלחץ
אין כסף — יש שמש

 המתין זה לרגע באשמה. מודים הם אם תם
 על קם הוא בקוצר־רוח. מק־קאסי ברנרד
 ורותח כועס כשהוא לשופט, וסיפר רגליו

 עם בית של בחצר ״ישבתי :השוטרים על
הת פתאום סנדביצ׳ים. ואכלנו חברי שני

 לנו להוציא והתחילו לחצר שוטרים פרצו
 יודעים אנחנו כבודו, מהפה. האוכל את

 ששוטרים אבל וחמור. קשה בארץ שהמצב
 האוכל את לנו שיוציאו — כזה דבר יעשו
ל כשבאנו לעצמנו, תיארנו לא ? מהפה
בארץ!״ קשה כך כל שהמצב כאן,

מוסיקה
ה תיבה בגלל טג ק

 צורך אין קריבושי דוד המלחין את
 קצר זמן שתוך המזוקן, המלחין להציג.

ב הפזמונים מצעדי צמרת על השתלט
 בשנה כאשר עולמי שם לעצמו רכש ארץ,

ודוד, חדור, בביצוע שירו, זכה שעברה
ביפן. הפזמונים בפסטיבל ראשון לפרס
 ביפן, לפסטיבל קריבושי יצא השנה גם

ל שנועדו שירים, מספר כשבאמתחתו
הראשונים. הפרסים על התחרות

 המלחין הוא מקריבושיי ידוע שפחות מי
 מספר לפני שיצא ),23( אמיר מוטי הצעיר

 ולנסות להשתלם לארצות־הברית שבועות
 אינו שמוטי אלא כמלחין. מזלו את שם

ארצות־הברית, עד שהגיע בכך מסתפק
1 הסיבה: ליפן. עד לנסוע לו הגיע כי טוען
 שכתב מהלחנים חלק בחיבור השתתף הוא
 הנהלת ידי על ושאושרו קריבושיי דוד

בתחרות. כמשתתפים ביפן הפסטיבל
 אמיר: מוטי טען בלחן״. חלל, לי ״יש

בעתונות כה עד שהיו הפירסומים ״בכל
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