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 השיווק את תרכז ג.ם.ק.ו
לחורף החימום תנורי של

 חתמה רסקו,—ג.א.ס של מיסודה ג.ס.ק.ו. השיווק חברת
 חוץ, וחברות ידועים מקומיים מפעלים עם חוזים לאחרונה

שלהם. החורף מוצרי של בלעדי שיווק בדבר
 תנורי מעולים: חימום תנורי של סוגים בשבעה הוא המדובר

 חשמליים תנורים פיירפרפקט, תנורי נפט, תנורי אינפרא־אדום,
 :המפעלים תוצרת ;ומזגנון תנור־מאלרר הקונבקציה, בשיטת

ו״איסמט". ״זפיר״ קול־אטום, פיירפרפקט, ירושלים, פרידמן, י.
 זו כי מסר קולטון, מנחם מר ג.ס.ק.ו, חב׳ של הכללי מנהלה

 כה מבחר לציבור מציעה בישראל שחברה הראשונה הפעם
 שונות, ולמטרות שונים ודגמים מסוגים חימום תנורי של גדול
 רחצה, חדרי שינה, חדרי ילדים, חדרי מגורים, חדרי :כגון

ואולמות. משרדים
 מכון ע״י אושרו תו, מימון נדרש שלגביהם החימום תנורי
 בין נע התנורים מחיר תקן״. ב״תו וצוידו הישראלי התקנים

לצרכן. ל״י 50 — ל״י 150
 שוק״ ״סקר לאור נעשתה התנורים בחירת כי נמסר עוד
ג.ס.ק.ו. חברת ע״י מכבר לא שנעיד

למבוגרים קטנות בכתות
 רוסית, גרמנית. צרפתית, עברית, אנגלית,
 פורטוגזית איטלקית, ספרדית, ערבית,

ויסודיים תיכוניים בתי״ספר לתלמידי מיוחדים קורסים
חיפה תל־אביב

מין < ,2 נחלת־בני ץ 56347 ס 69265 סל. ,27 החלו

במדינה
משפט

ד ה1 מה
 סבו־ הסניגוריה זה. שזה טוענת התביעה

 אלו־ שזה כמובן, חופש־האמונה בשם רה,
 ב- הצדדים, שני בין חילוקי־הדעות הים.

 השלום בבית־משפט השבוע שנערך משפט
 יוסף שופם־השלום את העמידו בתל־אביב,

 קרוב יצטרך, היא לא־נעים: במצב קירטוני
 אל הצר המשפטי מהתחום לפלוש לוודאי,
הרחב. התיאולוגי התחום

 היועץ בא־כוח על-ידי המיוצג א׳, צד
 קלדרון, משה הנאשם, כי סבור המשפטי,

 הפלילי, החוק לפקודת 168 סעיף על עבר
בלתי־מוסריים. ברמזים פניה דהיינו,

 כי סבור עצמו, הנאשם כלומר כ׳, צד
 אלא בלתי־מוסריים, ברמזים כאן מדובר לא

באלוהים. איכשהו הקשור פעוט, בעניין
 משה את שהביא המקרה אלוהים. רוח
 בצו־ קשור באמת הנאשמים לספסל קלדרון

 שהתגלה האיש, באלוהים. אחרת או זו רה
ביטון. חנה עם אחד יום רב כיירא״אלוהים,

 אבל פעוט, עניין סביב באמת היה הריב
 מהומה לפעמים יוצרים קטנים דברים גם

 השניים החליפו המהומה, באמצע גדולה.
 גם, חסך לא קלדרון מעליבים. ביטויים כמה

 פעמים כמה ירק מרוקו, התביעה, לדברי
האשה. של בפניה
 להשיב יכלה לא חסרת־האונים ביטון חנה

 לו להטיף התחילה היא זאת תחת לו.
 לך יחזיר הוא בשמיים. אלוהים ״יש מוסר:

 לי.״ שעשית מד, כל בעד
 קלדרון, צרח בשמיים,״ אלוהים ״אין

 המכנסיים!״ בתוך הוא שלי ״אלוהים
ש והנשים האנשים כל ״דיקאמרץ״.

 הרגיז רק זה בצחוק. פרצו במחזה חיי
 להוכיח מוכן היה הוא יותר. עוד אותו
התיאולוגית. בקביעתו אמת יש שאכן להם

מכ את קלדרון הפשיל רבה באלגנטיות
 הוכחתו את התביעה, לדברי והראה, נסיי

 בסצינה נשים, רובם הנוכחים, כל לעיני
דיקאנזרון. את שהזכירה
הראשית, עדת־התביעה כך על סיפרה

 זד,!״ את הראה ״הוא ביטון: חנה
 מה ״את הנגדית: בחקירה הסניגור חקר

 אלוהים?״ את הראה, הוא
 ״לא להסביר, העדה מיהרה לא,״ ״לא,

 הזה.״ הדבר נו, זה, את אלוהים, את
בית אולם על המרחפת אלוהים רוח רק

 זר, אם לקבוע בידי־השופט תסייע ר,משפט
אלוהים. זדי או זה,

חיי□ דרכי
ל עג ם מ מי חס ה
 פועל־פוליטורה בז׳רנו, דוד של אשתו

ו מגרמניה פיצויים קיבלה בחנות־רהיטים,
שיפ כדי לבעלה, הסכום מחצית את נתנה
בבנק. אותו קיד

 להם־ במקום אבל הכסף, את לקח הבעל
 שלו, למעביד בהלוזאה אותו נתן קירו,

 הלוואה, בתור מהסכום, חלק נתן המעביד
ב חנות־מכולת בעל שלו, משפחה לקרוב

 קרוב־ שהוא החנווני, פרזנטי. משה יפי׳
 לה, להלוות הסכים אשת־בז׳רנו, של רחוק

 שלבעלה עד לירות, מאות כמה לשבוע,
מהבנק. הכסף את להוציא זמן יהיה

 הזכירה אחד יום השלישי. הסיבוב
 הכסף את להוציא שעליו לבעלה האשד,

 המעביד אל יפנה ניזכר הבעל מהבנ<.
 האשה אל שפנה החנוזני, אל שפנה שלו,

 ״אין לשני: אמר אחד כל בעלה. אל שפנתה
עכשיו.״ לי

 פנה הפעם השני. הסיבוב אל יצא הבעל
 את שלו מהמעביד דרש הוא בדרישה.
 מ־ החנווני מהחנווני, דרש המעביד הסכום,
מבעלה. האשה האשה,

עורכי־ של בתיוזכם נערך השלישי הסיבוב
 אבל במעגל. שסובבו ומכתבי־התראה, דין

ש מבלי מעגל, נישאר זאת בכל המעגל
אותו. לפרוץ יצליח איש

במס המרובעת הפגישה נערכה השבוע
 היה בתל־אביב. המחוזי בית־המשפט דרונות

 באוזני מה דבר לחשה האשד, נעים. לא
בינ שהפך מעבידו, אל הלך הוא בעלה•

ב דבר־מה ולחש לשעבר, למעבידו תיים
 ה־ באוזני הסוד את לחש המעביד אוזנו•
 אל וניגש התלבט, רגע, חשב החנווני חנווני.
 מצלצלת נשיקה דבר: אמר לא היא האשה.

הקסמים. מעגל את שברה לה שהעניק
 בית- מזכירות אל הארבעה פנו משם

 מבטל אחד כל כי במשותף הודיעו המשפט,
רעהו. נגד התביעה את

שמועות של אווירה
הניבחות את אופפת

לכדורגל־ הלאומית
? בה האמת מה

ו נ ח ״ . ם, בי צו הוזל האליל אמי ע
^  'שפעל (״גיגי״) גיורא הצעיר אביבי ״

 ולא במחנה־אימינים הזמן כל אנחנו -כי
 לנו.״ וקשה החוצה, לצאת לנו ם נותב

 עיצוי- שהיה השבוע היחיד היה לא גיגי
 ־הלא הנבחרת שקיימה במחנה־האימונים,

 ד- הגביע מישחקי לקראת בנתניה, מית
ה 5 ובולגריה. בלגיה נגד עולמי

★ * ★
בחורשה סודות
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הון־ שבועות מספר י1לם כבי ■ם יאס

 הנבחרת של הקבוע האימונים מקום בר
 יסרבשפי ההעברה: סיבת לנתניה. משפיים

 ?ד,ר מוי עליזים הנבחרת כדורגלני היו
 עמת הזוהרים הכוכבים אחרי רדפי המקים

 היחידים היו לא שהילדים אלא לו״ יל
 ד,קי־ של החורשות את גיצלו הכו-בים

 לבנור מדי תכופות לעתים הסבירו בוץ,
 הגיע המצב המישחק. סודות את המקום

 המאמן ייע לא קרובות שלעתים לכך,
 זאת יודע וכשהיה חניכיו, נמצאים היכן
ל לחפשם. שלא מעדיף היה

 הכדורל״יח בקרב למושג הפכה שפיים
 אר־ מתייווה שהיה הכבוד אל הישראלים.

 ת- נוספה לשפיים, הנבחרת עם היוצאים
 כי השמועה, גונבה לאוזן מפה שימחה.
שמח. שבשרון הוותיק בקיבוץ

★ ★ ★
השוערת שערוריית

 באו- שוררת שהיתה לאווירה ופיינית
 השמועה היא לנבחרת, סביב תקופה תה

המרכ האנשים אחד סביב היום עד המתהלכת  אומרת גיבור׳ אותו בה. הקשורים 0ך
 ני־ ,הצעירים בבדורגלנים נתקנא השמועה,

 של בחורשה שער להבקיע הוא אף סה
צעי כדורגלנים שמצליחים מה אך ם• שפ
 אחד כל מצליח לא לעשות רים

 אלא הובקע, לא שהשער זאת רק לא
 .ב שערורייף, הקימה המזועזעת שהשוערת

 לה- להחלטה במעט לא בכך תרמה מקום׳
 הנבחרת של האימונים מקום את עביר
 מהלכת זו מאין ששמועה העובדה עצם

 המצב על מראה לנבחרת הקרובים בחוגים
ב בה. ששרר

 שסיים• קיבוץ של המרגוע בית מנהל
 נבח- החליטה מדוע מושג לי איו ״באמת

 שזה ספק אין אותנו. ב לעד הכדורגל
 שהיו מניח אני שלנו• האינטרס נגד היה
 שיקולים היו מה משלהם. שיקולים להם

 שמעשה חושב אינני בעיני. היא חידה א,ה׳
לכר״ גרם המשק מחברי אחד של

במיידת גז״וד★ ★ ★
ץ ל הכדורגל ניבחרת שהועברה אז .
כמה. פי בה המישטר הוחמר נתניה, י■

 קבוצת נגד הנבחרת של מישחקה לפני
 של אחד מיספר השוער יצא טורינו,
 לשאוף לוין, (״חיימקה״! חיים ישראל,

 המול לרוע נתניה. של בטיילת צח אחייר
 יצא המצטיין שוערו כי צ׳יריץ׳, העריך
מדי. רב לזמן אוויר לשאיף

מאוח בשעה למלון, חיימקה חזר כאשר
 ציווה זועם, כשהוא המאמן לו חיכה ,0"1

לתל־אביב. ולחזור הפציו את לארוז עליו
 הייתי לא ״אני מדוכא: לוין אז אמר
 היה לי אבל בלילה׳ מאוחר שחזר היחיד

 אין בכלל לי תפסו. אותי כי רע, מול
 שבו היום באותו בדיוק היה זה מזל.

על נאשם שהוא הנבחרת למאמן הודיעו
י'  הכדורגל התאחדות של המשמעת ועדת י

 מישחק של גורלו לגבי בקנוניה השוייצית
שם.״ ליגה

זועם היה צ׳יריץ׳ בי אומרים, בנתניה
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