
ה ר ב  יצחק(״איציק״) נסדאי. היוד! ה
 הלשון ובעל אדוך־השיער ),26( לאור

 באוניברסיטת זד,־מכבר נודע העוקצנית,
 יהד ׳מיקצועי. כ״עושה־צדות״ תל־אביב

הש ),25( בותן יוסי המזוקן, הברו עם
 איק- פיתחת־רפיח, עקדבה, בהפגנות תתף
ועוד. ובידעם רית

תל ״שי״ח בחתימת שהופיע הכרוז,
 חדש״, ישראלי שמאל — תיכון מידי

 ל-מילח־ שנים שש ימלאו ״השבוע אמר:
 בטרם תחגוג, פטרם ששת־הימים. !מת

 עצור!! העצמי, הסיפוק לפסטיבל תצטרף
הגז — האומנם

 <מו״מ — גולדה של השלום ״קריאות
בהכר גם מלווה מוקדמים׳, תנאים בלי

 המיזר- ירושלים ,שלנו/ — רפיח זות:
 הגולן ,שלנו/ — שארם ,שלנו/ — חית

 — עזה ,שלנו/ — הבקעה ,שלנו/ —
הי התנחלויות, בלוויית אלה וכל ,שלגו/

 עובדים ואולי עירוניים. ומרכזים אחזויות
!״ ? עלינו

 -תגוייס ״בטרם במילים: הסתיים והוא
עצור!״ הבאה: למילחמה
 באשמת לדין והועמדו נעצרו השניים

 10 שהחל מישפטם, פלילית. הסגתעבול
יום־הכיפורים, מילהמת פרוץ לפני ימים

לאור נאשם
ד עצור : תגויים ״בטרם

 ״,4.6.73 ״בתאריך אלה. בימים רק הסתיים
נכ ,11.55 ״בשעה בכתב־האישום, נאמר

 כדין, ושלא ׳רשות ללא הנאשמים, נסו
 בתל־אביב, ט׳ התיכון בית־הספר לבניין
 תיכון. תלמידי שי״ח מטעם כרוזים וחילקו
מהנאש ביקש !זילברמן יחזקאל המורה

 סירבו הם אך מבית-הספר, לצאת מים
 ויכו- וניהלו הכרוזים בחלוקת והמשיכו

 שהרגיז דבר התלמידים, עם קולניים :חים
זילברמן״. יחזקאל את

זיל עלה כאשר ׳התחמק. השופט
 דוכן- על הצעיר, המורה־לכימיה ברמן,

 שהסתיים השניים נגד במישפט העדים,
 ימה להסביר התקשה אלה, בימים רק

 רק הוא אותו. שהרגיז הדבר היה בדיוק
 של טפם־יסיום התקיים בוקר שבאותו זכר

 לא הכרוזים ושחלוקת השמיניות, תלמידי
הטכס. למהלך בעצם, הפריעה,

 אורן, אברהם עורך־הדין יטען לעומתו,
 :הצעירים הנאשמים שני של פרקליטם

 למשל, הממשלה, שנציגי !מאוד ״מוזר
 לשיעורי־החינוך כאורחי-כבוד מוזמנים

מפרי אין הימין למייפלגות בבתי־הספר.
פולי פעילות ולקיים כרוזים לחלק עים
המוסדות. בתחומי טית

 לבית־ מביאים השמאל אנשי את ״רק
פוליטיים...״ פושעים היו כאילו המישפט

להי רצה לא זמיר, עמום שופט-השלום
 וכדי הפעייה, של הפוליטי לתחום כנס

 להסכים אפילו -מוכן היה אותו לעקוף
 ולהרשיע סכתב־האישוס, שינוי להכנסת

 לבית־הספר, בכנייסודסתם הנאשמים את
 שאף הכרוזים, -חלוקת עניין השמטת תוך
-בפועל. הוכח לא

המישטר־ התובע דכדי״תועבה. לא
 השניים, של בעונשם להחמיר ביקש תי

 ההפגנות בתחום העשיר״ ״עברם לאור
 לבקשתו, שעה לא השופט אך הפוליטיות.

 ל״י, 75 של סימלי קנס השניים על והטיל
 להימנע התחייבות על לחתום חייבם וכן

שנה. של לתקופה פלילית מהסגת־גבול
 לבקשתו להיענות השופט ׳סירב כמו־כן

 חבילת-הכרוזים את להשמיד התובע של
 דבר־תועבה מכילים הם ״אין שהוחרמה.

אמר. אחר״, אסור דבר או
ה את בחזרה לידיהם קיבלו השניים

 יום־הכיפו־ מילחמת את שניבאו כרוזים,
רים.
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בלילות עבדה הליידי
בנימין ל. מאת

 לאחר מפתיע באופן הופסקה המשטרה חקירת
נתגלתה שהליידי

 וגל־ שבשבונוג המשטרה למוקד ידיעות מגיעות אחדים ימים מזה
 והסולידית. השקטה השכונה את שכבשה הליידי על אביבים,
ת אין בי אמרו נוספות ידיעות  הליידי עובדת לא שבו בשכונה בי
הלילה. בשעות ואפילו היום שעות כל במשך

 הנושא את לחקור שמונה ד. המפקח
 החל -ואף בראשו אפשרויות מיני כל העלה

 הידועה זו ששכונה לאפשרות להתכונן
המפ כולו. באיזור לבעיות תגרום כשקטה

 בלשיו את ושלח זמן, הפסיד לא ד. קח
הליידי. את לגלות
 אך לעצרה, כדי ברחובות הסתובבו הם

 כי למסקנה הגיעו ואז אותה מצאו לא
בבתים. רק כנראה עובדת הליידי
 הם לאיזור, השוטרים הגיעו אחד לילה

 א־שר עד דבר, שמעו ולא לבית מבית עברו
הדירות. לאחת לפרוץ ד. המפקח החליט

 לעבר הסתערו והשוטרים ניתנה הפקודה
 ראו הם ואמנם לדירה פרצו הם הדלת,

בפעולה... הליידי את

 חבר וגם ד. המפקח גם יודעים כעת
 ולורד ליידי הכביסה מכונות כי עוזריו

 כך כדי עד רב בשקט עובדות קריסטל
 להן יש ובנוסף אותן לשמוע אפשר שאי

 הכביסה; במכונות האפשריים היתרונות כל
 הכביסה, סוגי לכל הכביסה תכניות כל

 מידבי חסכון מעלות, 100 עד הרתחה
 אמאיל ציפוי כביסה, וחומרי חשמל במים,

בהן. נמצא שאינו יתרון אין ובקיצור
 הלורד או הליידי את את גם קחי

הת ללא — בביתך חינם נסיון לשבועיים
 — בלילה או ביום לעבוד לה תני חייבות.

א... לא כבר המשטרה אליך תבו
(מ.)

שין סוף  לגירו
ת! ולפירוד חברו

 שלך ונשאר היא
ה לך ותשיב ב ה א

ע״י לאור שהוצאה השברה בחוברת
ה חברה פרופסור, א צ הו  ל

בע״מ, מידע ספרי והפצת
 הרבה המטרידה לבעיה פתרון יש

מאוש בלתי ובהחלט בריאים גברים
מספ בלתי מין מיחסי כתוצאה רים
 מהר (המסיימים ומאכזבים קים

מדי).
 זו בעיה חושפת ההסברה חוברת

 להתגבר כיצד הקורא את ומלמדת
ל מספקים. מין חיי ולקיים עליה

 חשוב, מידע יתווסף החוברת קוראי
 בכל ארון אהבה משחק אודות הכל

 בתמונות מלווה ומספק. שתרצה
תנוחה.
 המפיץ אצל להשיג ל״י 20.— המחיר
 רמת- ,8 גרונימן ש. ד״ר :הבלעדי

 דואר צ׳ק/המחאת שלח/י או אביב,
 את ותקבל/י תל״אביב ,17100 לת.ד.
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