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פרוטה אף אין שבכיסי
והירח... הפרוטה הוי
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:אלינו תניע ...ובד
 ופנה ארלוזורוב רח׳ דרך סע

 עד המשך הירקון. לרה׳ שמאלה
 המרינה, לחוף הכניסה שער

 רכבך את החנה ימינה, היכנס
ההכוונה. שלטי לפי והמשך

:־ב, דני־•• לך עושה והירח״ ״הפרוטה אם
:בשבילו מקום לנו יש

 - •.׳־,:,ר״ ״לנוער בית - והירח״ ״הפרוטה
:פלוס 30 גילאי

מיוחדת באווירה שקט בילוי *
והירח״ הפרוטה ״חבורת : מזמרים מלצרים *
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בשירי־ים ברלין גבי *
וסמבה רומבה סוינג, פוקסטרוט, סלו, טנגו, ריקודי *
אדיב יחם + מובחרים משקאות *

— אליך״ ״מדברים אלה כל אם
!לבלות היבן לך יש

 ,03־227836 טלפון מקומות להזמנת
בערב. 5—7 השעות כין

מועדו!
והירח הפרוטה ־־ז־•• 2 *1־

תל-אב־ב המדינה. השייטימחוף נמל

ם י ש ו ר ד

 הולנדית, דוברי
צרפתית

 וקבועה אחראית לעבודה
השנה למשך

 לפנות: נא פרטים לקבלת
טבריה, הגליל טיולי

.067־׳20550—067־22660 טל.

..רובקס״
 מלחות שד חדש מדאי חניע

״רובקס״ שד וממלאות

במדינה
העם

ה ד מסיוו פרי
 במו - הנסיגה לפני
 מסתער הפיבוש, אחרי

השמחים על ישראל עם
 השבוע בחנו עדיין ובקאהיר בירושלים

 בטיוטת ופסיק אות כל מגדלת בזכוכית
 האחרונה בשבת שהוכנה חוזה־השלום,
 עדיין וישראל מצריים ממשלות בוושינגטון.

 ניסו הבהרות, ביקשו הסתייגויות, הביעו
 הנצים האחרון. הרגע של שיפורים להשיג

 בתיקוות השתעשעו עדיין הגבול עברי משני
 השיחות את יפוצץ נראה בלתי מוקש כי

 בלתי־ניתן־ שהפך התהליך את וימנע
לעצירה.

 חוזה־ את ראה כבר ישראל עם אגל
וגמור. כחתום השלום

 השלום ייראה איך עדיין ברור היה לא
במדי אזרח כל חיי על ישפיע הוא וכיצד

 ספק: עוד היה לא אחד בדבר אבל נה.
 פני על תשתרע לא שוב מדינת־ישראל

 השנים 11ב־ לרשותה שעמדו המרחבים
 יהיה לא לפחות הראשון בשלב האחרונות.

היש ישראל. בשליטת סיני חצי־האי עוד
 כך עם השלמתו את ביטא המצוי ראלי

סיני. על פרדיה של בהסתערות
 יש עילות שתי מיצווה. שד הקפות

 מביתו הישראלי את להוציא כדי בהן
 בדיוק ונסיגה. כיבוש הקרובה: ומסביבתו

 ששת־ מילתמת שלאחר בחודשים כמו
 חג חופשת את רבים ישראלים בילו הימים,
סיני. על המונית בהסתערות שלהם הסוכות
 שבוע תוך חצו איש אלף 150ל־ קרוב

 הציפו לאילת, דרומית הירוק הקו את אחד
 סנטה־קתרי־ ,נביעות בואכה הכבישים את
 החברה־ טיולי כל אל־שייך. ושארם נד,

 כל מלאים. היו סיני בהרי להגנת־הטבע
 היו החופים תפוסים. היו גתי־המלון חדרי

ושקי־שינה. אוהלים זרועים
 בגיזרה הגבול את חצו נוספים רבבות

 מיצוות את מילאו ימית, באזור המערבית,
והר רפיח פיתחת יישובי בהקפת ההקפות

אל־עריש. עד חיקו
לנסי בניגוד הפעם, מוזר. מחזה זה היה

בר של מסך ירד לא מסיני, הקודמות גות
 בכך שירצה ממי שימנע הגבול, על זל

 שחצי־האי אחרי גם בסיני, ולסייר לטייל
 הישראלי אבל המצרים. לשליטת יחזור
 בטוח. — שבטוח מה גיסים. על סומך אינו

להי צה״ל שייאלץ לפני רבים חודשים
אז של הפרידה נערכה כבר מסיני, פרד
ממנו. ישראל רחי

פשעים
ש יחי פ חו ה

 בשבוע להתחיל עומד המישפט
 העיקרי החשוד אך — הבא
נתפס א7 ועדיין ט7מ3 ביצה

כ הפורים, בחג השנה, במארס 22ב־
 על וחצי 17ה־ בן בדש אלי רכב אשר
 בדרכו בנתניה, עקיבא רבי ברחוב סוסו

מכו לפתע מולו הגיחה סיגריות, לקנות
 גברים ארבעה ובה צהובה קורטינוז נית

 התקרבה המכונית פורים. מסיכות עוטי
 שלף אליו וכשהגיעה הסום, לעבר במהירות

 עוזי תת־מיקלע הנהג ליד שישב הנוסע
שלם. צרור וירה

אח ושישה בבדש, פגעו כדורים ארבעה
יהו רב־פקד לטענת הסום. את חיסלו דים
 של צוות־החקירה ראש שהיה כוכבי, דה

 ומתוכנן מתוחכם רצח זה היה המיקרה,
 לחשוד יכול היה לא איש שכן, היטב.

 מסתתרים התמימות המסיבות שמאחרי
שנמ המכונית, קרי־מזג. רוצחים ארבעה

 לתושב שייכת היתה יותר, מאוחר צאה
קודם־לכן. אחדים ימים ונגנבה הרצליה

ה אחרי שעתיים ז יידחה הנזישפט
תו דהרי דודו את המישטרה עצרה רצח
תי עשרות בעל מועד עבריין נתניה, שב
שנו 23 מתיר תשע שבילה פליליים, קים
 נוסף הארץ. ברחבי שונים בבתי־כלא תיו
 המוכרים מחבריו, ארבעה נעצרו דהרי על

ביו מסוכנת בכנופיה כחברים למישטרה
עצמו. דהרי עמד שבראשה תר׳

וחב דהרי היו שבהם ימים 85 כעבור
שלו נגד כתב־אישום הוגש עצורים, ריו
 הסביר נוסף חשוד ואילו מהם, שה

חבריו. נגד כעד־מדינה




