
ת התעמלות צתי  קבו
ם לנשי□ ולגברי

וערב בוקר קבוצות
לפנות: נא והרשמה פרטים

 ״120 ־— ״עד מועדון 240495 טלפון
ת״א ,103 המלך שלמה

בסאונה הנחה 50$ החוג לחברי

ה 0 ד התקוו ה נג ב ס ק 0 ה
)25 מעמוד (המשך

 המדינה. של לא אד — הישראלי החוק
 כבוד על להגן יצא הוא בגרמניה, שם,

 אהב הוא מערבים. פחד לא הוא המדינה.
 לקבל רצו שלא למרות — המדינה את

 בצה״ל.״ לשרת אותו
בגרמניה, לבדו להסתדר דני הצליח איד

 הוא מי אל 7 בלבד וערבית עברית עם
ומכי חברים שם לו ״היו לגרמניה? נסע

האחים. הסבירו רים,״
ה הפושעים שמושבת סוד זה היה לא

 בשנים ופרחה, הלכה בגרמניה ישראליים
 של האילמת בברכתה — האחרונות

מפוש להיפטר ששמחה ישראל, משטרת
 וזולה. פשוטה בצורה ישראלים עים
לגרמ דני הגיע שכאשר סוד, זה היה לא

וותיקים. טובים חברים מייד מצא ניה,
 מגרמניה שהתקשר מהם אחד זה היה
 הגיעה וכך — התקווה בשכונת לחברו

 ישראל, משפחת אל האסון בדבר הידיעה
שעבר. השישי ביום

לגרמ מיד לצאת ביקש ישראל עזרא
 הכינו דרכון, לו היה שלא למרות ניה.

ה המיסמכים כל את משרד־הפנים פקידי
לדרכו. יצא והוא כהרף־עין, דרושים

פחות. זריזים היו זאת, לעומת הגרמנים,
 את השכול לאב למסור מיהרו לא הם

 נכנס כיצד לברר ביקשו קודם, הגופה.
 מיסמכים, כל נמצאו לא גופתו שעל דני,

לארצם.
 על פרטים כמה עזרא גילה בינתיים,

ישראל: דני בנו של מותו
 המישטרה, לולא אך הישר. מדרך טר מוד,

אליה. להחזירו היה ניתן אחיו, טוענים

הדייג
גם

 לא ידידה עם הירקון ליד הוא בתצלום, כדייג. דני עבד תקופת־מה,
מכבלים. חופשי ולהיות לבלות אהב עליז, בחור היה ישראל דני מזוהה.

עליז. כגבר וידידיו חבריו הכירוהו הא־־יונים, בחודשים שהה שם בגרמניה,

 בה, לערבים היהודים בין בעיר, המתח
 צורך והיה האחרונים, בשבועות גבר

 להתפוצצות. לגרום כדי בלבד בניצוץ
שעבר. השישי ביום פרץ הניצוץ

 ישראלים רובם — היהודיים לאורחיו
 מקוץ־ מועדון־הלילה של — לשעבר
 בשם ישראלי ליורד השייך קאזינו,
 בהולה: הודעה הגיעה סימךטוב, אליהו

 הערבים לפיקניק. לעזרה בואו ״חבר׳ה,
חבר׳ה.״ שני על התנפלו שם

העמי השכן לפיקניק מסקוץ התגבורת
 אלא במיעוט. בפיקניק הערבים את דה

 ש־ האלמוני, הרוצח לקרב הצטרף שאז
 גבם לתוך בקור־רוח אקדחו אח הריק

 ונפצעו דני, נהרג כך הישראלים. של
סימן־טוב. ביניהם מחבריו, שניים
 סימני־ שהשאיר ׳תמוה, רצח זה היה
 על התקבל מכל, פחות מרובים. שאלה
 היה כאילו הרשמי, הגרמני ההסבר הדעת

 מטורף, או שיכור נייטרלי, גרמני זה
לו. לא בסיכסוך שהתערב
 בתום סתומה נשארה הגרמני פרשת

 היה מיסתורי פחות הרצח. מיום שבוע
 רובם — היהודים בין שפרץ עצמו הקרב

 התל-אביבי העולם־התחתון גולי ישראלים,׳
 חלקם פועלים, חלקם — לערבים —

 העולם״ אנשי חלקם אירגוני־חבלה, אנשי
הם: גם התחתון
 ה־ ולאינטרסים לעיסוקם קשר ללא

הישר בין האיבה —־ שלהם מיסחריים
 עובדה הינה בגרמניה לערבים אלים

 הישראלים כאשר גם ׳וקיימת שרירה
 הם — העולם־התחתון אנשי הם הללו

זיו. מלחמה של הראשון בקו ניצבים
 התקווה בין במלחמה הראשון, ובקו
ישראל. דני שעבר בשבוע נפל לקסבה,
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