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ארוחה בכל חופשי יין *
״הצגות״ וצחוק, בידור *

אופנה״ ו״תצוגות
 במועדון וריקודים מוסיקה ^

 ודיג לשיט יאכטה *
מחיר) (בתוספת

שיט והתעמלות, ספורט *
וצלילה. מפרשיות
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 זוגי בחדר לאדם המחירים
מע״מ) (כולל

מקומות הזמנת
 האדום ובסלע הנסיעות סוכני אצל

)059( 3171-5 טלפון אילת,

בלבד לישראלים *

ם םלע ב אדו  ה
ינוקא עם

 צעירים ערבי
 5 במועדון

חדשה לתרבות
תל־אביב, ,5 הס רח׳

297263 טל־

24.7.79 שלישי יום
רב־שיח

 השמאל כוחות ״ליכוד
בישראל״
:משתתפים

(של״י) כרעם׳ חיים
(רק״ח) זהבי לאץ

מפ״ם נציג

 בערב. 9.00 בשעה מתחילות התוכניות
בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון

 חשובה הודעה
ומורות! ״□

 בביטוח להשתלמות ההרשמה
 הקיץ בתקופת

בקרוב להסתיים עומדת
 הקיץ תקופת. את לנצל המעוניינים
לרכישת קיץ תקופתה את לנצל המעוניינים

ועניין, סיפוק —
גבוהה, הכנסה —
סוציאליים, ותנאים מימון —
ממשלתי, רשיון —

ליובין שוקי אל יפנו
218203-4-5 טל.

7בט״נ הביטוח סוכנות
218203-4-5 טל. תל-אגינ. . 4 זיצמן רוד אסיה־ ״בית

ת ומרי ד ח ה פו ר ט ש מ׳ ה מ
)57 מעמוד (המשך

 לתא־ אותי ,יכניסו אחרת לשתוק, לי אמר
המעצר.

 מוכה כולי בתחנה, ספסל על ״ישבתי
 לב שם לא ואיש זבות־דם, כשפני וחבול,

 אותי שיכניסו מוכן שאני אמרתי אלי.
 שלא לילדים שידאגו אבל לתא־המעצר,

 הפליק אלי, ניגש השוטר לבד. יישארו
 שאס־ עלי וצעק בפנים, סטירות כמה לי

 הג״א, איש במקום היה הפה. את תום
 לו: אמרתי אותי. מכה השוטר את שראה
 לי?׳, יץבמר שהשוטר איך ראית ,אתה
הראש. את והוריד שתק הוא אבל

 את לי דחף לברז, אותי גרר ״השוטר
 שאפתח פעם שכל וצעק מתחתיו, הראש

ל מתחת הראש את לי יכניס הסה את
 צילצל, בוקר לפנות 3.30 בשעה ברז.

ש שלי, להורים השוטרים אחד לבסוף,
 מייד באו והם בהרצליה, הם גם גרים

 הנפוח הפרצוף את ראתה כשאמי לתחנה.
 השוטר ואז לבכות, התחילה היא שלי,
 והם השוטרים את התקפתי שאבי לה אמר
הצ השוטרים אחד להתגונן. צריכים היו
 עשה הוא מה ,תראי ואמר פניו על ביע
כלום. ראו לא אבל לי׳,

 ,לא לשוטרים ואמר יוזמה תפס ״אבי
 איך תראו למי, להרביץ התחיל מי חשוב

 אותו לוקחים לא אתם למה פצוע, הוא
 אותי הכניסו אז רק ׳7 למגן־דוד־אדום

 למגן־דוד־ אותי והביאו לניידת השוטרים
 מצבי, את שם כשראו בהרצליה. אדום
 אבל לביודחולים, הפניה מייד לי נתנו

לתחנה.״ אותי החזירו השוטרים

 הזמין מי
המישטרה את

 ומצאה לביתה האם חזרה ינתיים ^
הגיע 4.45 בשעה לבדם. ילדיה את שם •4

מוסטקים מוכה
השוטר צעק !״קדימה יאללה

 השוטר וחמתה. חמה עם יחד שוטר, לבית
 לתחנת־המישטרה, אליו שתתלווה ביקש

מש הילדים. על לשמור יישאר והסבא
 להגיש נתבקשה המישטרה, לתחנת הגיעה
 ותקף איים שכביכול בעלה, נגד תלונה
 מה על לי שאין לשוטרים ״הסברתי אותה.

 בינינו ״היתד. סילביה, אומרת להתלונן,״
 תקף ולא עלי איים לא הוא אבל מריבה,

המישטרה.-׳ את הזמנתי לא גם אני אותי.
? המישטרה את הזמין כן, אם מי,

 הוזעקה כי תחילה טענה המישטרה
 סירבה אך השכנים, אחד על־ידי ל־״זקום
 נוסף כי נטען מכן לאחר שמו. את למסור

 איש גם המיקרה על הודיע השכן, על
צע ששמע כהן, יעקוב האזרחי, המישמר

הבית. מן קות
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