
״ הפרס ל פ כ

ראשון סרס (יינעוו□
1 5 0 , 0 0 0

עד ומצטבר
*5 0 0 , 0 0 0

. . . י י

2 שר מכסןמוס ־7/נלות_ע7 ינזלה אינה טופס לנל הראשון בפרס *הזכיה 5 0 ,0 0 0
י

המכירה בדוכני פרטים

ת ?7*> , שנ ם ל סו ר פ ת ה תי ל ש מ מ ה

של החדש □פרו הופיע !

בהרב מוט׳ :
1973 שלי הקודש מסעי !

 להשיגו + דאר המחאת או צ׳ק שלח + בחנויות י ימצא ולא מצומצמת במהדורה מופיע הספר
 דאר המחאת או צ׳ק שלח + הספר שבוע במחיר 1
. בסך 0 ת״א. ;14 אלחריזי ;,שירה״ להוצאת ל״י 6-

-0-

לה ו פ ע
 כוח — הזה העולם תנועת

 כל את בזה מזמינה חדש
שתי לפגישה ואוהדיה חבריה

 שד■ זילברשטיין, כאולם ערך
 קולנוע על־יד דות־ארלוזורוב

 רביעי, כיום עפולה, נווה־אור,
.8.00 כשעה 2.5.73ה־

 מזכיר של הרצאתו : בתוכנית
הפרלמנטרי והיועץ התנועה

!כווני אמנון
הקהל. לשאלות ישיב אשר

במדינה
פשעים

החדשות והר■
תחילה..■ ועיקרן

 אשה ש? בנה
 נדקר פורץ, שזיהתה

חברו בידי
 לדי־ לבשר רז שרי נוהגת כלל בדרך

 האחרונות החדשות על בית־ישראל מוני
לבי כשחזרה אבל הטלוויזיה. מסך מעל
ש אחרי הלילות, באחד בירושלים תה

מצ שלה בביתה כי גילתה לקריין, סיימה
חדשה. לה פה

 ביתה, דלת את לפתוח ניסתה כאשר
הת הדירה ומתוך מעצמה, הדלת נפתחה

 שרי במנוסה. שפתח אדם, החוצה פרץ
 שעלה מה כל אך לעצרו, ניסתה המבוהלת

 אחת לעזרה. לזעוק היה לעשות בידה
 עזרת״ ברחוב לביתה ממול הגרה השכנות
 הספיקה צעקותיה, לשמע יצאה ישראל,
במנוסתו. הפורץ את לראות

 לגבות למקום המישטרה הגיעה כאשר
 של מדוייק תיאור השכנה מסרה עדויות

 בהתאם רז. שרי של מדירתה שיצא האיש
 בשם ידוע, פורץ האיש, נעצר לתיאור

מיד. פרץ,
הור לדין הועמד פרץ לרצח? נסיון

מח שכמה לפני לא למאסר. ונדון שע
 שרי של שכנתה אצל ביקור ערכו בריו

ל כי לה הודיעו חברם, את שזיהתה רז
 בביודוד בדיוק לזכור לא לה כדאי טובתה
 יוצא אותו שראתה האיש שהוא מישפט
 את הבינה לא האשה הקריינית. מדירת
 בבית־המישפט מליאה עדות מסרה הרמז,

פרץ. של להרשעתו שהביאה
לחופ השכנה של בנה חזר הימים באחד

 לו • המתין מישהו הצבאי. משירותו שה
 בסכין. אותו ודקר אותו תקף ביתו, ליד

 למצוא יכלה לא המישטרה נעצר. הדוקר
 שכן החייל, את האיש דקר מדוע סיבה

 כל עימו לו היה ולא אותו הכיר לא הוא
 כי הסתבר הממושכת בחקירה אבל מגע.

הפורץ. פרץ של ידידו אלא אינו הדוקר
 בבית־ נוסף, מישפט לפרץ צפוי עתה

 הרכב בפני בירושלים, המחוזי המישפט
 יועמדו והדוקר הוא שופטים. שלושה של

ה תהיה מה הוא ברור שלא מה לדין.
 החייל שדקירת כיוון יואשמו. בה האשמה

 שוקלת בלבד, קלה דקירה למזלו, היתה,
ה את להאשים אם פרקליטות־המדינה

 בנסיון או חמורה חבלה בגרימת שניים
לרצח.

תחבורה
תפוזי□ סלט

 גיפו סיירייבטיחות שלושה
 לעצור םונדים, ג׳יימס לשחק

 — לסמכותם כניגוד — בבוח
 פוזרו צח״ל; חייל

לבית־חולים עליית
 בחריקה עצרו סיירי־הבטיהות שלושת

 שפירא רחוב בפינת שלהם, הקטנועים את
 חייל בעקבות במרוצה פתחו בתל-אביב,

לפניהם. המידרנה על שצעד
 השלושה עליו הסתערו אותו, כשהשיגו

 השני הימנית, בידו תפס אחד נפש. בעזוז
הת השלישי הקיר, לעבר בגבו אותו דחף
מולו. ייצב

 מד־ ),24( אוריון אליהו רב־סמל החייל,
ש מהסייר השתחרר בצה״ל, ריך־נהיגה

בתפו נזף ממני,״ תרדו ״אולי בידו: אחז
המשולהבים. זים

 תפוז סיירת שנציגי אלא היסטריה.
הח הקודש. במלאכת מדי עסוקים היו
 סטודנט גליק, יוסף השלושה, מבין סון

 על מחדש זינק תל-אביב, באוניברסיטת
בידו. עוזרים האחרים כששני החייל,

וביעי במהירות התגונן אוריון אליהו
 למיד- נפל בפרצופו, מכה חטף גלייק לות.
דם. זבים כשפניו רכה
 :גיבורי־החהילד. אחיו לשני הספיק זה

 לבכות התחיל היסטריה, קיבל השני הסייר
 לטווח־ביטחון, נסוג השלישי הדם. למראה

 מכשיר־הקשר לתוך לעזרה זועק החל
שלו.

ה על ההסתערות מסמפות. חריגות
שביצעו היחידה החריגה היתד, לא חייל

)26 בעמוד (המשך

1861 הזה העולם.24


