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 בפרית כאוירה חתונות
 הפרדסים. כלב
חודי. בסגנון גז מסיכות יי

 ציונה נס הפרדס
054-73751:טלפון

 1בע"נ 1981 דונסקו׳ תעשיות - ח״טרינג שרות׳
ויצנזן) מכון מסעדות (מתפעל׳
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בשקיקים תה-צנזוזים

נן1מבריא-מח טעים, טבעי.
 כולו ובעולם בארץ ידוע ״פומפדור״ צמחים שתה הידעת
 ז החיובית ובתכונותיו הנפלא בטעמו

 טעימים סוגים 12 של עשיר מגוון מגיש ״פומפדור״ תה
 סוג את למצוא יוכל אחד וכל ופירות, צמחים תה של

 ולטעמו• לדרישותיו המתאים התת
 שלך, השתיה הרגלי את שנה — ולהנאתך לבריאותך

 ועבור ותאיו, קופאין המכילים ותה קפה פחות שתה
״פומפדור״• טבעי צמחים לתה

 והגישי אורחיך את הפתיעי
 צמחים תה סוגי מגוון להם

למח וחכי — ״פומפדור״
מאות.
שקם, בסופרמיקטים, להשיג

ומע־ בתי״מרקחת בתי״טבע,
דניות.
חי ודוגמא פרוספקט עבור

 46 לת.ד. לכתוב נא — נם
השרון. רמת
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 9 של חגיגה י׳
. וממולאים סלטים

 בגריל בשדים
ובתנוד

 וים דגים מאכלי
פיקנטיים מרקים1

 וליהנות טוב לאכול
ם מאווירת המקו

 השבוע ימות כל פתוח
 16.00 עד 12.מ־סס

אחר־חצות 1.00 עד 19.00ומ־
רו ד א,  אבו־כבירו צורות וליד 70 בן־צבי ת

03-822979 להזמנות

ר ^ ב ■יי אסורים □1ס
 )79 מעמוד (המשך

שב אידלסון למעונות בשובן גילו,
הישרא שחברותיהן הצופים, הר

מסר והמרצים להן, מתנכרות ליות
 היעדרן. בסיבות להתחשב בים
 חדרן דלתות על נתלים יום מדי

 את לסלק הקוראים שונים כרוזים
האוניבר מן הערביים הסטודנטים

 אחד קרא תובעים,״ ״אנו סיטה:
מה המיידית ״השעייתן הכרוזים,
ה הסטודנטיות שתי של לימודים
הס חומר נמצא שברשותן ערביות

 להתנגדות הקורא אש״ף, של תה
הישראלי.״ לשילטון אלימה

הרשימה
מיסתורית ה

ה על־ידי שהוחרמו ספרים ך*  בחדרי החיפוש בעת מישטרה * י
 שהודפסו ספרים הם הסטודנטיות

 ניכר חלק בישראל. כחוק והוצאו
 של אישורו את עבר אלה מספרים
 הספרים ואילו הראשי, הצנזור

האי עליהם חל לפירסום, שנאסרו
 האחרונות, השנתיים במשך רק סור

 הוצאו שהספרים אחרי שנים הרבה
 לשעת ההגנה תקנות מכוח לאור.
 לפסול סמכות לצנזור יש חירום

״הצנ :א׳ 88 תקנה פי על ספרים.
 או לייבא, בצו לאסור רשאי זור

 פיר־ לפרסם או להדפיס, או לייצא,
להיע או להיות, שעלולים סום...
 ישראל, של בהגנתה פוגעים שות,

הצי ובסדר הצנזור, של בשלומו
 שבעוד קובע ב׳ 88 סעיף בורי.״

בעבירה. ייאשם זו תקנה על
 הסטודנטיות מחזיקות אכן אם

שע הסעיף זהו אסורים, בספרים
 שכן בו, מואשמות להיות ליהן
 המישטרה הביאה לא לספרים פרט

 הנערות של להשתייכותן ראיות כל
 איר- עם ולהזדהותו עויין לאירגון

 שהוחרמה הספרים כמות כזה. גון
 שניתן כך כדי עד גדולה אינה
 שבהם במיקרים אותם. להפיץ יהיה

 אחד, ספר של עותקים שני נמצאו
 לסטודנטית שייר עותק כל היה

 האישית מספרייתה ונלקח אחרת,
מהן. אחת כל של

 בהשתייכות אותן להאשים כדי
 ד,מיש- על היה טרוריסטי לאירגון

 שאינו קשר זה, קשר להוכיח טרה
 כי להוכיח המישטרה על קיים.

תע בחומר החזיקו אככן הנאשמות
 טרוריסטי, אירגון לטובת מולה

הוכחה. שלא האשמה
 מספיקות המישפט של זה בשלב

 להרשיע כדי אולם לכאורה, ראיות
 בראיה צורך יש הסטודנטיות את

קיימת. שאינה ספק, לכל מעל
 לוטה האסורים הספרים רשימת

בערפל.
 בסיס מפקד כ״ץ, יהודה סגן־אלוף

 לבית־ הביא בירושלים, הצנזורה
 אולם הזו, הרשימה את המישפט

המ בתיק אותה השאיר לא הוא
 רשימת המישפט. מיסמכי את כיל

ה באחד שפורסמה אסורים ספרים
 התבררה שעבר בשבוע עיתונים

ל שפורסמה ובידיעה כ״שגויה״,
שפורס הרשימה כי נטען, אחריה,

 מותרים. ספרים רשימת היתד, מה
 — שכזאת רשימה פורסמה מדוע

מענה. בלא נותרה השאלה
 ערבי בית בכל שכימעט מאחר
ש לאלה דומים ספרים מוחזקים
הר את לפרסם הכרחי הוחרמו,

 לדעת בספרים המחזיקים על שימה.
לאו. אם עבירה, עוברים הם האם

 הוא כ״ץ סא״ל שהגיש בדו״ח
 חמישה על פירסום לאיסור טוען

 הוא אחרים עשרה ולגבי ספרים
הס המכילים ״ספרים שהם טוען

 גלויה ותמיכה המדינה, נגד תה
 לביקורת- הוגשה לא אשר באש״ף,

נאסרים.״ היו — הוגשו ולו נו,
לעב תורגמו הספרים מן רבים

 יהו־ בבתי בספריות ונמצאים רית
 אסורה עליהם גם דים־ישראליים.

ול אסורים, אכן הם אם החזקתם,
 אותה מהי לדעת עליהם גם פיכך

 הספרים רשימת מסתורית, רשימה
האסורים.

■ זפרוני טיפי

 אך שלו. הבעיות גיל כל 4̂
ה על נוחתות שהבעיות יש €

 בת כהן, לז׳קלין ■עת. בטרם אדם
נחת. אך מסב הדבר ,13ה־

 החדשה ילדת־הפלא היא ז׳קלין
 של האחרונה התגלית ישראל. של

התג הישראלי. עולם־ד,שעשועים
 זה, אכזרי עולם של הצעירה לית

 אל מתייחס הפלא, למרבה אשר
 של בככפפות הקטנה היפהפיה

משי.
לדוג שיש ׳בעיות אותן לה יש

 עיניים למשל ד,״גדולות״. מניות
 ל־ גדול אסון הן בבוקר, נפוחות
 בני בפי המכונה הקטנה, ז׳קלין

נו חמורה בעייד, ז׳קי. מישפחתד
לפ עומדת כשהיא מתעוררת ספת

 הדחוס שלה, הבגדים ארון ני
 לבהור ומנסה רבים, באביזרים

 היא שאליו לאירוע הולם בגד
הולכת.
 בעיות גם לה יש זאת, עם יחד

 בנים, בגילה. אחרות לילדות ישיש
 קורה מה אך היתר. וכל לימודים

 בטלוויזיה, לילדים תוכנית כשיש
 מפואר למלון לרוץ צריכה וז׳קי
 ? אופנה בתצוגת חלק ליטול כדי
 ׳להופיע למהר צריכה כשהיא ■או

שי שזמן או שירים, !בפסטיבל
 שהיא בזמן מתנגש התוכנית דור

 הריקוד לשיעורי ׳להקדיש אמורה
? שליה הקבועים

 שעשועי־יהיל־ על מוותרת היא
ה לעולם להיכנס וממהרת דות

 היא שבהם רגעים יש מבוגרים.
 המתנועעת אשד, שהיא ויש ילדה,

 אינו בביתה הטלפון בוגר. בחן
 ציל־ כל וכימעט לצלצל, מפסיק

 על נוספת, הופעה על מבשר צול
לצור צילומים ועל חדשה תצוגה

כלשהו. מוצר פירסום כי
ת רוצה  להיו

רופאה
/  היא מתעייפת. איגה קלין ל

 סביבה, ההמולה מכל נהגית י
 בן־לילה שהפכה העובדה ומן

ל ואלמונית יפה מילדה כימעט
מפורסמת. ומאוד יפהפיה יילדה

 יש בהווה, הנאתה כל עם יחד
 מאוד. רציני לעתיד תוכניות לה

 ספורות שנים שבעוד לד, יברור
ממחי הזוהר, מחיי תתעייף היא
ה ומברק הסוערות הכפיים אות

הרפו בלימודי ותשקע מצלמות,
 ׳תהיה רופאה, תר,יה לא אם אה.

מוסמכת. אחות
 למישפחה בת היא כהן ז׳קלין

אביה, של מישפחתו נפשות. 6 בת
וקרנית

הקיצבית קה

שו שהיא ברגע
 המוסי־ את מעת
גופה. כל מתנועע

החדי הזורע, קיבוץ יוצא שלמה,
ו המוסיקה, אהבת את בר, רה

 שנים אותה שגילה מפולפל אמרגן
 אהבתה :את לשלב ידע אחר־כך
 המצודדת הופעתה עם למוסיקה

 יל־ וליצור הגמישות ותנועותיה
דת־פלא.

שני בת תינוקת כשהיתה עוד
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