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 הסריגה חוטי את בקשי
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לסריגה. המובחרות
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 ערב — חדשים קורסים נפתחים החודש
 ערב מוקדמות * ערב בגרות *

1966 יולי הבחינות למועד המכינים

בערב 8 — 4ומ־ ;בבוקר 1 — 10מ־ והרשמה: פרטים
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 ראש־ יהיה עוד הוא תראו, ״תראו רת:

המערך!״ מטעם הממשלה
 לפילוג תרומתו את סנה תרם כאשר

 הפכה זו שימחה אך הימין. שמח מק״י,
 כאשר להסתדרות, הבחירות למחרת לדאגה
 תעבור לא שמק״י מאד יתכן כי נסתבר

הקומו שהרשימה בעוד החסימה, אחוז את
ל תזכה וילנר־טובי של החדשה ניסטית

 ׳ואולי הערבי, ברחוב מנדאטים בשני בטח
 אחוז את מק״י תעבור אפילו בשלושה.
 אחד, מח״ב יותר לה יהיה לא ,,החסימה

 רב ספק השני. במקום רק עומד וסנה
לטובתו. יתפטר מיקוניס שמואל אם

 מובן זה רקע על ילדות. זכרונות
 דחיפה לתת שהחליט מי החליט מדוע
לסנה.
 שהוא הרדיו, ישראל. בקול התחיל זה

 למפא״י, לחלוטין הכפוף פוליטי מכשיר
 והאישים הגופים כל את לחלוטין וד,מחרים
ב לפתע נזכר למישטר, מחוץ העומדים

ה מערכת באמצע לו הקדיש הוא סנה.
 רקע על כביכול מישורים, שני בחירות

ילדותו. זכורונות
 שני הימין. עתוני נכנסו זו פירצה דרך

 ארוכים מאמרים הקדישו והארץ הצהרונים
 שנתגלתה כפי סנה, של היהודית לנשמתו

 הקדיש לכך כתוספת אלה. במישורים
לסנה. ארוך ראיון הארץ

יכו שהעתונות המכסימלית העזרה זוהי
 זה אם היא השאלה לסנה. להעניק לה

 לכנסת הכל, למרות להכניסו, כדי מספיק
השישית.

משפט
עכבר דנחול ההד
 מרדכי השופט המחוזי, בית־המשפט נשיא

 ניצבה לפניו משונה: במצב עמד קנת,
 סעיפים לפי מואשמת גרינמן, (״אתי״) אסתר

 — בטחוניות עבירות של מאוד חמורים
 כאחד, והקטגוריה הסניגוריה הצדדים, ושני

 הבחורה עשתה למעשה כי לו הסבירו
בהור להתחשב אין ולכן ״מעשה־־שטות׳׳,

החוק. של החמורות אות
 נאשמה בהם החוק, סעיפי של חומרתם

לפי צפוייה, שהיתר, בעובדה התבטאה אתי,
שנים. שבע של למאסר הן,

 לפני חודשיים עמד, משונה מצב באותו
הוב כאשר השלום, בית־המשפט שופט כן,
 על־פי בערבות. לשיחרור אתי לפניו אה

 לשחררה היה אי־אפשר האישום, סעיפי
 התביעה נציג דווקא והנה, — בערבות כלל

 אלף של הזעומה בערבות לשחררה ביקש
ל״י.

ף תו מ ת ״ טו "ש . .  פשוט: היה ההסבר .
הצב מהמחנה בצאתה אתי נעצרה כאשר

 להרכיב והש״ב המשטרה כוונת היתד, אי,
 רשינזת ראש־ נגד חמורה עלילה מעצרה על

השע הצהרתו חדש. כוח — הזה העולם
 בבירור חתרה דובר־ד,משטרה של רורייתית

 והרש־ פוליטית עלילה הפצת כיוון: באותו
 עוד המתנדבת, הפעילה של הפומבית עתה

שופט. בפני הובאה בטרם
 לסחוט חוקריה ניטו הראשונה, בחקירה

 מחנה לאותו נשלחה כאילו הודאה, מפיה
 אתי אולם כהן. ושלום אבנרי אורי על־ידי

 היא האמת}״ את ורק אך לספר התעקשה
 שסקרנות מכיוזן הצבאי למחנה נכנסה
 כמה לברר רצתה היא אותה• דחפה אישית
המוע אחד של עברו על אישיים פרטים
מצ את להרגיע ״כדי — ברשימה מדים

פוני״.
ה בפתח לה המתינו שהבלשים מכיוון

 ברור היד, לבוא, עומדת שהיא וידעו מחנה,
 שהוכנה למלכודת בתמימות נכנסה אתי כי

 לא הפרובוקציה כי משהתברר אולם מראש.
 מפיה לסחוט יוכל לא הש״ב וכי הצליחה,

 נעלם הרשימה, ראשי נגד מפוברקת הודאה
 נציגם ביקש לכן עצמה. בבחורה עניינם כל

 נמוכה, בערבות לשחררה חודשיים, לפני
 תל• מחוז פרקליט השבוע ביקש ולכן

 קנת השופט מן לייבסון, אליעזר אביב,
 עשתה גרינמן אתי כי בעובדה, להתחשב

שטות״. ״מתוך עשתה אשר את
 הוסיף: יגנס, אברהם עורך־הדין סניגורה,

 טיפשות. מתוך המעשה את עשתה ״היא
 — טוב מעשה עושה שהיא חשבה היא

רצתה היא פנים, כל על טוב. היה זד, ואולי

 ,ל־ א/חוז־החסימה יגיע ההערכה, לפי •
 זכתה להסתדרות בבחירות קולות. 12.500

 וספק קולות, אלפים 10מ־ לפחות מק״י
להסתדרות. מחוץ רבים קולות לה יש אס
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