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 למסדר המבקשים קוראים

 שנת גליונות את לכריכה
 אחרת), שנה כל (וכן 1965

 תוף זאת לעשות יכולים
ה משתי כאחת שבועיים,
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המע למשרד להביאם •
 תל- ,12 קרליבך־ רחוב רכת,
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 אח* 6ו- 4 השעות כין בוע

רי־הצהריים.

 לת״ד כדואר לשלחם •
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 8 - הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לכל ל״י

מראש.

 להשלים מוכנה המערכת
 120 כמחיר חסרים, גליונות
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ת דירות של מצומצם מספר עוד נותרו ־2 בנו ,27 
ם ובתנאי במחיר חדי שלו תם היו שלא ת מו  בארץ. ב
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במדינה
שפט מ

ת אחדי טי דנ טו ס ה
 גח״ל, ממנהיגי כמה תאסור המשטרה אם

נפ כבר פלילי תיק הפתעה. זו תהיה לא
 ועד ומכאן הגוש, ממנהיגי שניים נגד תח

אי כבר הדרך ובריח סורג מאחורי ישיבה
כך. כל ארוכה נה

משי למדי: פופולארי הוא האשמה נושא
ה את נושא הצ׳יק כיסוי. ללא צ׳יק כת

 עממי אוצר בנק י על ונמשך 453865 מספר
 ב־ להיות ,!נריך היה פרעונו זמן בע״מ.
 על התנוססה גח״ל לחותמת נוסף .4.4.66
 וד״ר החרותי תבין אלי של חתימתם הצ׳יק

הליברלי. שטרנברג
 על הצ׳יק את שקיבל התמים, האזרח

 אך במאום. תחילה חשד לא ל״י 728 סך
 החל ראה, לא הכסף ואת הימים, כשעברו

עצבני. להיות
 בפעם למשטרה כשניגש צבעי. ארגון
 גח״ל. אנשי עם להתפשר לו יעצו הראשונה,

 אישי מכתב לכתוב לו הורו השניה בפעם
ה בפעם ורק הצ׳יק, מחותמי אחד לכל

תיק. ישראל משטרת פתחה השבוע, שלישית,
ה לקראת לבוא רצו לא גח״ל שאנשי לא
 צבעי של שטר לו הציעו אפילו הם אזרח.

ה אבל כתמורה. שנה חצי לעוד סמבור
 בשום הם זה ואת במזומן, כסף רצה אזרח
להבין. יכלו לא ואופן פנים

 נגד דומה, תיק פעם הכינה כבר המשטרה
 גח״ל עתה קוסטקובסקי. ציפורה הסטודנטית

בתור.

ד א ן כ אומר גו ■ב־ שכן ש
 יצאנית היא סוונק מרים ג׳ין הגברת האם

לא? או
 משלושה למעלה זה העומדת השאלה זו

 התל־אביבי השלום שופט בפני לדיון חודשים
 ואילו לא, שהיא טוענת הגברת כרמל. ישראל
 רוזנ־ ארנד, ,5604/65 פלילי בתיק הנאשם

 השופט מברר בינתיים שכן. טוען צוויג,
העובדות. את

 רוזנ־ וארנה סרונק מרים כלילה. רעש
 ברמת־ אהרון מטה ברחוב שכנים הם צוויג

 ביניהם. רבים הם שכנים אצל וכנהוג גן;
 איפה עליהם: לריב שכדאי נושאים הרבה יש

 לא או לעשות האשפה? פח את לשים
ומתי? בקיר דופק מי בלילה? רעש לעשות

 עד מים הגיעו אחד גורלי שביום עד
 למתלוננת קרא רוזנצוויג והנאשם נפש,

 במשטרה, התלוננה היא זונה. בכינוי־הגנאי
לדין. הקורא את תבעה וזו

בבית־המשפט: אמרה היא וכך
 הפעם זונה, מילה כנגדי קרא ״הנאשם

 1יכו׳ זונה הזה הכינוי אחרים. במקרים וגם
 למי להסביר צריכה ואני הואיל לי, להזיק

 לא שאני כזאת, לא שאני זאת, ששומע
 נזק זה נגדי כזאת אשמה יש כאשר זונה.

.בשבילי. .
 שאיני זד, שאדם סבורה בהחלט אני ״כן,

 מילה ושומע ברחוב עובר אותי, מכיר
 באמת שאני לחשוב עלול נגדי זונה, כזאת,
ה בפעם כאלה נשים ראיתי זונה. כזאת

 ולא לי הראו לא בארץ בפאריס. ראשונה
 לא בפאריס, הזונות אלה, לנשים ראיתי.

 שעצרו ראיתי אני אבל זונה, ברחוב צעקו
ברחוב.״ אותן
 להגיד מה היה המתלוננת של לבעלה גם

 ססנלי עד־התביעה השאר בין סיפר בנושא.
 לאשתי שנאמר כזה ״דבר לשופט: סוונק
 על בהשקפתם אנשים על להשפיע יכול זונה

.מזה. חששתי ואני אשתי  שאנשים חששתי .
 אשתי את שקוראים כך על לדבר יוכלו

 אנשים מה לדעת אוכל לא אבל זונה, בכינוי
 יקרא שמישהו רוצה אינני כך. על חושבים

 היתד, לא אשתי כזה... בכינוי אשתי את
 איתר״״ שהתחתנתי לפני אחד לאף נשואה
 דרא- ברגע בר־פמפא. ולא רופא לא

 של פרקליטו הפנה החקירה של זה מתי
 השאלה את קשת, משה עורך־הדין הנאשם,

 בתולה היתר, אשתך ״האם העד. אל הגורלית
שאל. לך?״ שנישאה בעת

 המתלוננת, של כוחה שבא לפני עוד זאז
 להתנגד הספיק טורבוביץ, משה עורך־הדין

 שהוא וגיעגם העד הסמיק השאלה, להצגת
 השאלה. על לענות מוסמך ואינו רופא לא
 תשובה להשיב בר־סמכא ״אינו רגיל אדם כי

כזאת.״ לשאלה
 לתת החליט וכסוף־השיער החייכן השופט

 המשך את ודחה בינתיים, לנוח לצדדים
הדיון.

לפתרונה. מצפה עדיין הגדולה השאלה
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