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במדינה
 )52 מעמוד משך
ב תל־אביב, חיפה בדרך וזור
 או־ נפגע, לא איש מכוניות. לוש

 את ביקשו אשר המכוניות בעלי 1
 יעקב שמו כי נענו, הפוגע •טי

הזי תעודת מיספר וגם ־שושן,
 בן־ בשם אדם של היה שמסר ,■

ושן.
 עכשיו מושאל. כשם ביטוח

 לדעת סקרנים השוטרים שני יו
אמר, ואיש־התנועה צדק, מהם

 למישטרה, האיש את יזמינו י
 יתברר ואז התאונה, בענייו זקירר,

צדק. מהשניים י

 כבר זה היה העבירות, שתי בשל
שו היה ולא השישי, היום בצוהרי

הז המישטרה בבית־המישפט. פט
 גרשוני עזריאל השופט את עיקה

 במסובין. המישטרה לתחנת מביתו
פר מסר כי למעשה, הודה מסג׳י

 והגיש התאונה, בעת כוזבים טים
 המושאל. בשם לביטוח תביעה

ה כי טען, יונה, סמי סניגורו,
 הסתיימה הפריצה בענייו חקירה

 בעבירות הודאתו ובגלל למעשה
 נוסף. למעצר טעם אין התעבורה

 את ועצר טענתו את קיבל השופט
בלבד. ימים לארבעה מסג׳י

 לחדור לא המבקשים צנועים טים
ומו שבת בימי השכונות לשטח

 הופרה. לא מעולם זו בקשה עד,
 ניפתחו לא ובידור עסק בתי גם

 בתי־קפה שלושה מלבד בשבתות,
הסי הסכימה שלפתיחתם קטנים

 ממרכז ריחוקם בשל הדתית עה
. הדתיות. השכונות

 שינוי חל האחרונים בשבועות
 בין אלה אידילים ביחסים לרעה

 על היה הקרע לדתיים. חילונים
ה למועצה העיריה הקצבת רקע

 הסיעה חברי רחובות. של דתית
ישיבת את נטשו בעיריה הדתית

רחובות של המרכזי כרחוב דתיים מפגינים
— הדתית למועצה הקצבה אין אס

חהפגנה לקראת מתכנסים ומישמר־הגבול שוטרים
ברחובות חזיר בשר יהיה לא —

 לתחנת־המיש־ הוזמן אשר האיש
 ושוטר־התנועה הופיע, אמנם 'ה

 הגיע טעה. אשר הוא כי לה,
 שאינו בן־שושן, בשם אדם נחנה

 לתאונה. שגרם לאיש כלל מה
 את הפוגע מסר מדוע נשאל א

 לאמר היה שיכול מה וכל •טיו,
 והם מסג׳י, ליד גר פעם כי א

 נוסף הסבר אבל מאז, :ירים
 זו תגלית בעיקבות לו. היה 1

 ענף על־ידי כמבוקש מסג׳י שם
 מישטרתי. במחשב נגועה

 •היחידה־המרכזית גילתה במקביל
 בשכונת־התיקווה. חשודה ועד,

בפרי וכחשוד באוויר, יריות -ו
 בדיקה תוך מסג׳י. יצחק נעצר ;

 מבוקש הוא כי התגלה, נחשב
 רצו כאשר התנועה. ענף על־ידי 1

מעצרו, את לד׳אריד !זוטרים

דת
ר ת בוואסוו חזי צו חו

 עיריית ראש של כניעתו
 שבמועצת לדתיים רחובות

 להפגנות הביאה העיר;
שבוע לפני אלימות

הצי אדירות ״שעבאם״ קריאות
לפ במוצאי־השבת רחובות את פו
נשותי על דתיים, מאות שבוע. ני

 אלימה, להפגנה נערכו וטפם, הם
 אנשי עשרות על־ידי שנהדפה
 שהיו ומישמר־הגבול, מישטרה
ואלות. בקסדות מצויידים

 אין החרדיות השכונות בפיתחי
של־ רק אלא ושרשרות מחסומים

 שהתקציב בטענה, העיר מועצת
מספיק. אינו להם שאושר
 הרמלך, יהושוע העיריה, ראש

ה לישיבת יופיע שלא שמי איים
 מהקואליציה. יוצא הבאה, מועצה
שהנצי מפני להתממש עמד האיום

 הרמלך הופיעו. לא הדתיים גים
בקו אותם והשאיר איומו את שכח

אליציה.
 חושש שהרמלך הבחינו הדתיים

לס חדשות: דרישות והציגו מהם
ל הפתוחים בתי־קפה 15 את גור

 מכירת ולהפסיק בשבתות טענתם
לח כוונתם חוצות״. ״בראש חזיר
 בעיר הפתוחה נוזרע מעדני נות
 הדתיים דורשים כן שנים. כמה כבר

 הנוסעים אוטובוסים תנועת למנוע
 לפני עוד הקיץ שעון הנהגת מאז

השבת. שיוצאת

 טרמפ תן
לחייל

צילום למד
 ומתקדמים למתחילים קורסים

 וצבע לבן בשחור
אובסקורה קמרה

 ת״א ,58 המלד שלמה
234162 טל.

העתיד לגילוי שיטות
מפו הסברים עם חוברת .1

 בספל הקווים לקריאת רטים
ל״י. 700.— הקפה

 המצרית השש־בש שיטת .2
ל״י. 250.—

 התירם גרעינו שיטת .3
ל״י. 250.— (צוענית)

 הדומינו קוביית שיטת .4
ל״י. 250.— (מצרית)

ב הסברים עם קלפים .5
ל״י. 250.— עברית

 באמצעות צוענית שיטה .6
ל״י. 100.— רגילים קלפים

 תינתן 1070 בגובה הנחה
דברים. שני לרוכש

 הסחורה התמורה קבלת עם
 רשום. כדואר תישלח

ת״א. ,37612 ת.ד. — גלאור
37612 ת.ד. — גלאור

תל־אביב.

סע
 סוסת בטיול

ל ש

ס ר ב י נ יום 19 או
$ 1350 רק

נשכחת בלתי חוויה ימי 15 •

ביוגוסלביה
מופלאים ימים 4 @

ביוון
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