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טלמור דן בהנהלת אסטרולוגיה ללמוד* ביה״ס
 221421 טל׳ ,24 כרמיה — המזכירות ת״א. הקריה 10 קפלן ברית״, ״בני

 ׳האסטרולוגיה דלמודי בתות פתיחת המשך על מודיע
 ת׳, עד מא׳ האסטרולוגיה יסודות של ושיטתי מדעי למוד במסלול

בלונדון. האסטרולוגיה ללמודי הפקולטה של כמתכונת
 במזכירות. נוספים פרטים .19.00—17.30 :בשעות ה׳ עד א׳ בימים והרשמה פרוספקט

.3.6.80 ד׳ ביום תיפתח הבאה הכתה

^ של [סלטים
ף סלטים י כ ב

03־483948 טל. .33 הברזל :תל״אביב
 02־223456 טל. ,11 חיים עץ ג ירושלים

063־ 24627 טל. ,94 סמואל הרברט ג חיפה

,החוויה את נסו
קולדה!| פינה שתו
 מבחר

 משקאות
נ ' קוקטייל:

 !לפאשיסטים לא
!למעצרים־מ־נהל״ם לא
 לכל פאשיסטים הם ותומכיו מרעיו וחבר כהנא הרב

 הם במיוחד — ולהשמדת־עם לשינאה מטיפים הם ;דבר
ומארצם. מבתיהם הפלסטינים של גירושם למען פועלים
בתקי איומים, בהפרחת גזענית, בהסתה עסקו כה עד

 מפגינים לעבר ובירי לבתים בהתפרצויות אנשי־שלום, פת
המערבית. בגדה

!בחלחול והנערה הנער את הרג מי !
!ז בירושלים המונית בנהג ירה מי
!ז ובחברון ברמאללה הפוגרומים את ביצע מי
העתיקהו! בירושלים ישיבה גג על חומרי־חבלה אסף מי

 הללו, השאלות על התשובות את יודעים השילטונות
 המלוכלכים הכבסים את לכבס ש״לא החליטו הם אולם

 גלוי מישפט תחת מינהלי במעצר בחרו לכן בפומבי״.
 לעיני הראיות מסבת את לפרוש נאלצים היו שבו ופומבי,

ובעולם. בארץ כל,
 כדי המינהלי המעצר הופעל כה עד

ם אנשים לכלוא  עתה — מפשע חפי
הלי המעצר מופעל מ מ ת כדי ה  על לחפו

פשעים.
 ולשבור לדכא כדי 1948 מאז שהופעל המינהלי, המעצר

 מפעילים היום פיפיות. חרב הוא הפלסטינים, הערבים את
 הפלסטינים נגד שוב אותו יפעילו מחר כהנא, נגד אותו
 הכרה ולמען הכיבוש נגד הנאבקים ישראלים אותם ונגד

הפלס־ הערבי העם בני של והלאומיות האנושיות ̂זכריררב

 אנטי״ חזית להקים יש כהנא של מסוגו פאשיסטים נגד
 ליברלים וערבים, יהודים שתכלול רחבה, פאשיסטית

וסוציאליסטים. קומוניסטים ודמוקרטים,
 חוסמים הבורגניים החוק״והסדר לא כי מוכיח, יוהנסי

להציב יש הפאשיזם מול הפאשיסטים. בפני הדרן את

 בלעדיים ומפיצי□ יבואנים /
ס - בישראל חי ס ט •,ד

83223670 .44 הקונגרס א, ת"

חזור! עובד געת, מורה,
 המורים להסתדרות בבחירות

של״י י-הצבע23.6.80ב־
שלי) בקלפי: (סימננו

:הרשימה בראש
(טייבה) צאדק וואליד *
(תל-אביב) פעיל מאיר *

ת״א 46109 ת״ד :של״י

 בישראל. כזה כוח לכונן הזמן הגיע אנטי־פאשיסטי. כוח
1980 במאי 23

(״מצפן״) בישראל הסוציאליסטי האירגון
יפו—תל־אביב 28061 ת.ד. / המרכז

 אחרים, ופירסומים ״מצפן״ הביטאון את לרכוש ברצונך אם
 ,28061 לת.ד. פנה — מרצה להזמין או בחוגי־בית להשתתף
יפו.—תל־אביב

במדינה
רכי חיים ד

לסרסדוח הדחה
 בעדה את השיב7 כדי
 חי הוא כי האשה ההדוגגה

כפרוצה רווחיה ע?
 נידם אלברט שאל ז״ סרסור ״אני
נו עתה זה השוטרים. את הנדהם

 אשתו כי המישטרה, בחקירת לו דע
 רווחיה על בחיים אותו האשימה
כפרוצה.
מכו אדם מונית, נהג הוא נידם

 מזה אשתו פלילי. עבר ללא בד
ה הגונה, אשד, היא גם שנתיים
גדו־ כל־בו בחנות כפקידה עובדת

מקרין פרקליט
נהג־מונית או סרסור

 לא מעולם ידיעתו ולמיטב לה,
העתיק. במיקצוע עסקה
 לא השניים של הנישואין חיי

 נידם בשושנים. סוגים מעולם היו
 הוא ויותר. יותר מהבית נעדר החל
להת כדי במישמרות־לילה, עבד
 היתה האשה ומאשתו. מהבית רחק

בלי אחריו עוקבת אותו, מחפשת
 לפני הביתה. להשיבו ומנסה לות
לש לאילת, הבעל לו ירד קצר זמן
בבית. אשתו את ועזב ימים, בוע

 את ששבר הקש כנראה זה היה
 הניע הצורב העלבון האשה. גב

 התייצבה אחד יום לפעולה. אותה
 כי בוכים בקול וסיפרה במישטרה

נא היא כי רווחיה, על חי בעלה
 את ומביאה בזנות לעבוד לצת

 על סיפרה לראיה הביתה. רווחיה
 בבית- תייר עם בילתה בו מקרה
 דולר, 60 של אתנן וקיבלה מלון

לבעלה. מסרה אותם
 המישטרה מיקצוע. להחליף

 ובעקבות סרסורים, אוהבת אינה
 הוא הבעל. נעצר האשה תלונת
 זונה, אשתו כי לשמוע הופתע

 הוא כי הטענה, את כלל הבין ולא
 הנוכחי למקצוע לרדת לה שעזר

רווחיה. על וחי
 פרשת את לשוטרים סיפר הוא

הח אחרי קויימו שלא ההבטחות
 אינה בעצם אשתו כי ואמר תונה,

 ישמח הוא בלל. אותו מעניינת
 רוצה היא אם ממנה. להתגרש
ב ולעבוד מקצועה את להחליף

 מתנגד. אינו והוא זכותה, זו זנות
יותר. עליה לשמוע רוצה אינו הוא

שומ הם שוכנעו. לא השוטרים
 חשודים. מפי רבות הכחשות עים
ל לבית־המישפט, נידם הובא לכן
שהשו אחרי מעצרו. הארכת שם

 את ששמעה ברמן שושנה פטת
הח מקרין, דרור הסניגור, טענות
 ימים, לששה נידם את לעצור ליטה

 תשחררו המישטרה כי והמליצה
בערבות.
מק אמר ממעצר שיחרורו אחרי

עלו לדין תועמד ״אם :לנידם רין
 נגדך, עדת־תביעה להיות אשתך לה

ול להתראות לנאשם אסור וכידוע
מו לכן עדי־התביעה. עם שוחח

 בבית.״ לגור תמשיך שלא טב
בבית־הוריו. להתגורר עבר נידם
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