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!החדשה - לשנה
 גדוד מבחר —מצלמה: עם

מקצועית בחנות
 !ביו״רגע פספוורט, צלוטי
במקום בו מסמכים העתקת

 ע״י צבעוניות הגדלות
משוכללות מעבדות

ריאלית יחנסיה
י״ב י״א, י׳, טי, בוקר לכתות תסל״א הלימודים לשנת ההרשמה נפתחה
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במגמות עיוני תיכון
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7 בנסיגה
 נועד לספטמבר, התשיעי הרביעי, יום
לזכו החרד ישראלי לכל גדול יום להיות

 להיות עמד זה ביום בישראל: האזרח יות
מיו פירסומת ללא דמון, מכלא משוחרר

 המינהליים העצירים מוותיקי אחד תרת,
אל־אסמר. פאוזי הערבי המשורר — בארץ
 פאוזי חריג: מיקרה גם זה היה לא
 מיני עצורים של ארוכה משורה אחד היה

 המשוחררים ישראל, ערביי מקרב הליים
האחרו ואחד — האחרונה בעת בהדרגה

 שוחררו לא שעדיין העצירים מיספר נים:
 ידע דמון כלא ממנהלי אחד .15ל־ רצטמצם

 החלטה תוצאת הוא זה תהליך כי לגלות
בארץ. המינהלי המעצר את ללחס

אוויר. לא אוכל, לא מים," לא
ל התש־עי הפך גדול, יום שבמקום אלא

 מוקדמת, הודעה ללא שחור: ליום ספטמבר
כ ישראלים המינהליים, העצירים הועברו
 שם תנאיהם רמלה. לכלא השטחים, תושבי

אסי עם אחד באגף שוכנו הם הוחמרו:
 בתאיהם כלואים הושארו שפוטים, רים

 פאוזי, גרוע. לאוכל זכו היום, שעות מרבית
הדיא המזון את לקבל זכה לא לדוגמה,

 דמון בכלא מקבל היה אותו שלו, טטי
 בעיקבות אולקוס, אצלו שהתפתח מאז

שלו• שביתת־הרעב
 וכל לסיפריה, גישה מהעצירים נמנעה כן

 ובירושלים, בדמון עימם שהיו סיפריהם
 יומיים, עיתונים לשני בניגוד מהם. נלקחו
 כן, לפני מקבלים שהיו ומעריב הארץ
בני מעריב. את רק מעתה מקבלים החלו

ב חמים מים ברמלה להם אין לדמון, גוד
 צומצמה, מכתבים לכתוב זכותם חדרם.
נוקשה. הפך אליהם הסוהרים ויחס

 אפשרות על רק הורה הפרטים מיכלול
 החליט מישהו נשתנתה. המדיניות אחת:

ו מי, הליברליזציה. מדרך נסיגה על
לחשוף. נותר זאת — למה

מקומיות מועצות
 ל ש צרותיו

משדרות הח״כ
 גם אלא ח״כ, רק איננו יפרח יונתן

 כבוד שדרות. המקומית המועצה יו״ר
 הוגשה אלו שבימים לכך גרם זה כפול
חסינותו. להסרת בקשה נגדו

 קרלוט שדרות תושב כאשר התחיל זה
 איישם קיוסק, רוצה שהוא החליט קוזניץ

 ולמועצות לכנסת האחרונות הבחירות ערב
 אצל הלך אשתקד. בנובמבר המקומיות,

 סתם ולא לקיוסק. ברשיון וזכה יפרח,
 בבריכת־השחייה בלעדי קיוסק אלא קיוסק,
בעיירה. להיפתח שנועדה החדשה

 אחרי שמיד אלא מלוכלכת.״ ״זונה
 רשימה להקים ברצונו בי קרלום החליט זה,

ל להגיע לנסות יפרח, של לזו מתחרה
ב והתחרה ועשה, הלך המועצה. ראשות
יפרח. של ברשימתו בחירות

 אולם קרלוס, זכה לא המועצה בראשות
 של באחור גם אם זכה, הולמת בתגובה

 בטקס הבריכה נפתחה כאשר שנה. חצי
 קרלוס גילו השנה, למאי בראשון חגיגי

ה ליד בדיוק כי למגינת־ליבם, ורעייתו,
 אשר — שני קיוסק הוקם שלהם קיוסק

לבריכה. כניסה כרטיסי גם נמכרו בו
 בלהט ניגשה רבקה, קרלוס, של רעייתו
 הטיחה הנכבדים, דוכן אל לה האופייני

 הכבוד מילת ״זאת ראש־המועצה: בפני
 לטענת מועצה?״ ראש מתנהג ככה — שלך

ב יפרח לה ענה רבקה, של פרקליטה
 מוסיף כשהוא מלוכלכת,״ ״זונה תשובה:

 שוחד מקבל ״שקרן, בפולנית. תרגום גם
 יפרח ראה בחזרה. רבקה צעקה שכמוך,״

 נגד והגיש זו, קריאה בגלל נעלב עצמו
ציבור. עובד העלבת על תלונה רבקה

 לא רבקה הח״כ. את הדין ייקוב
 על נגדית תלונה הגישה חייבת, נשארה

 במכתב המשטרה לה השיבה ה״זונה.״
 עבירה, מהוות הנסיבות ״אמנם כי אדיב,

 יעצה משפטית,״ תביעה מצדיקות אינן אך
ה ראש נגד אזרחית קובלנה להגיש לה

 רבקה יכלה לא זאת שאת אלא מועצה.
 גם היותו עקב מחוסן יפרח כי לעשות,

 את כלל הבהילה לא זו עובדה ח״ב.
 להסס בלי קרלוס: של הלוחמת אשתו
 עורף־הדין סניגורה, באמצעות הגישה רגע,

ל המשפטי ליועץ בקשה לויט, ישעיהו
הח״ב. של חסינותו את הסיר

ה העולם 1726 הז


