
 רחל על מישהו איים עצמו האולם בתוך
אותה. שיחנוק אבנרי
 שאחר שעה המשפט, מהלך כדי תוך
 לפתע קם הדוכן, על עמד התביעה מעדי
לשו והודיע איל, חנוך המורה אחר, נאשם

הסניגו עצמותיו. את לשבור איימו כי פט
 טוויק, סלמן גילאון, צבי עורכי־הדין — רים

 מהשופט ביקשו — סגל ושמואל זכרוני אמנון
השו הנאשמים. את לעצור שיצווה כהן יוסף

לשוט הורה המשפט, מהלך את הפסיק פט
זאת. לעשות רים

ה אחד הצליח המשטרה לתחנת בדרך
 ניסו עצמה בתחנה ואילו להימלט, עצורים

תלו את לבטל איל על להשפיע השוטרים
 הנאשם. של חרטה בהבעת להסתפק נתו,
לכך. התנגד הוא

ב העיקרי העד קיבל. לא אשכול נם
 קצין היה שלמחרת, ובישיבה ישיבה, אותה

 על הממונה תדמור, משה הצבאי, המימשל
 סירב הוא מטה. וקצין רשיונות הוצאת
הס השופט אך הסניגורים, לשאלות לענות

מהו כמה להשיב. חייב הוא כי לו, ביר
המעניינות: דעותיו

 הצבאי המימשל מוציא חודש מדי •
כ למשולש. רשיונות־כניסה ממאה״ ״יותר

ידע. לא — בדיוק מה
 אזור בתוך עובר צפת—עכו כביש •
 עובר בכביש העומד טרמפיסט וכל סגור,

עבירה.
 זקוק ובעצמו בכבודו הבטחון שר גם •

מאזו באחד לבקר ירצה אם לרשיון־כניסה,
 רשיון, אשכול לוי קיבל האם אלה. רים

 השיב הבחירות? ערב בנצרת ביקר כאשר
 גם רשיון־כניסה.״ לו נתתי קא ״אני העד
 להצטייד מבלי סגור, באזור ביקר אלון יגאל

ברשיון־כניסה.
 המימשל לאיש שהוצגה העיקרית השאלה

ב להצהיר יכול הוא האם היתה: הצבאי
 רשיונות־ ביקשו לא הנאשמים כי ודאות,
 משום להשיב, היה יכול לא העד כניסה.

 העד על תשובתו. למתן התנגדה שהסניגוריה
 נאסרה הציגם, ומשלא מיסמכים להציג היה
 העיקרית, המשטרתית לטענה התשובה עליו

 העולם שיירת משתתפי על ההתקפה כאילו
 היו שלא מפני באה חדש כוח — הזה

ברשיונות. מצויירים
תע שבועיים, בעוד המשפט יתחדש כאשר

 של תיגבורת המשטרתי התובע לצד מוד
 עמדתו, את לחזק כדי ומשפטנים, קצינים
זה. בשלב

אירועים
ב ל ס שדא מ׳ כ סו
ה כפארק נערך החמישי ביום
 שאורגן הסוס, יום ברמחרגן לאומי
ביש■ הסום חובבי אגודת עד־ידי

(מימין) תדמור עד
רשיון״ לו נתתי לא ״אני

1499 הזה העולם

ה ,,העולם כתבת מדווחת ראל.
זה״:
 הסוס, ליום הסוסים חיכו שלמה שנה
זנבו את יפה סירקו הם הגיע. הוא ובסוף
 על ועגילים הבטן על מחרוזות ענדו תיהם,

 את לחגוג הלאומי לפארק והלכו הצוואר
שלהם. החג

שיט והשר בשורה אותם העמידו בפארק
 ״השו־ סוסים. על נאום בפניהם נשא רית

 עתיק שפורט ״זהו להם, אמר הוא שים,״
 עתיק־יומין יותר שפורט זה השושים יומין.

 מאוד. יפה שפורט זהו השושים מהמכוניות.
תשושים.״ שפורט את לפתח להשתדל צריך

ה זוהי סמך, להגיד יודע לא שיטרית
 הסום יום את לבטל בהתחלה שרצו סיבה

 לא זה אבל החמור, יום במקומו ולעשות
הסתדר.

 בשורה צעדו הסוסים התחילה. החגיגה
 הסתירו קריניצי של הסנטרים הצופים. לפני
ה את הסתירו שלו והכתפיים מהם, חלק

 לשבת שינסה ממנו ביקשו הצופים שאר,
 והמשיך שמע לא הוא לרוחב. ולא לאורך

להסתיר.
קריניצי. מאת קריגיצי מתנת

 הסתכל קריניצי, ליד שישב השגריר פאולס,
 החום יפה, הוא כמה ,.תראה הסוסים. על

 היסה לרוברטו בגרמנית לחש הוא הזה,״
 הנשי הגזע לענייני־סוסים. .ידידו מאליטליה,

 ״הוא שבור. בלב עליו הסתכל רמת־גן של
 לגזע אחד נשי גזע אמרה יפה,״ כך כל

בבוז. עליהם הסתכלו הסוסים שנייה. נשי
 גור־אריה, ואליעזר מילנו הסתיים, המצעד

ב זכו האמור, הסדר לפי ובעליו, הסום
 ״עכשיו, אמר: רלבק, דוקטור הקריין, פרס.

 תרומת הגביע, את ותקבל בוא גורדון, מר
 רמת־גן, עיריית ראש קריניצי, אברהם מר

שלך.״ הסוס בשביל
 המשיך, הוא בארץ,״ טוב הכי הסוס ״זהו

 יתן רמת־גן עיריית ראש קריניצי, ״ואברהם
 הגביע הנה גוודון, מר הגביע. הנה פרס. לו

 ממר מתנה זה לך. נותן קריניצי שמר
 הפרס זה יופי, כן, הגביע את תיקח קריניצי.

קריניצי.״ מאת במתנה, לך נתן קריניצי שמר
 עלה המגרש ועל קצת לנוח הלכו הסוסים

הס כלב,״ עם שוטר ,.זה כלב. עם שוטר
 יחשוב לא שאיש כדי לקהל, הקריין ביר

סוס, עם שוטר או כלב, עם סוס זהו שמא
 הציגו הם מאולפים. היו והכלב השוטר

 והכלב הלך, השוטר הקהל. בפני זה את
 הולך והכלב הולך, ״השוטר אחריו, הלך

הקריין. הסביר אחריו,״
 ישב. והכלב לשבת, לכלב אמר השוטר

 יושב,״ והכלב לשבת, לכלב אומר ״השוטר
 והוא לקום, לו אומר ״הוא הקריין. הסביר

הולך.״ והוא ללכת לו אומר הוא קם,
 כי זה את לסיים כבר יכול אתה ״אולי

 למיקרופון, בשקם לוחש הוא זמן.״ לנו אין
ישמע. לא שהקהל כדי

 בקול. המשיך הוא יופי,״ איזה ״הנה,
 הוא יושב, והוא לשבת לו אומר ״הוא
 הוא כמה תראו הולך, והוא ללכת לו אומר

הזה!״ הכלב מאולף
 יכול מישהו ״אולי שוב: לחש כך אחר
 מאד רם בקול והמשיך שיזדרז,״ לו להגיד

 אומר הוא יופי, איזה ״תראו ובהתפעלות:
יושב!״ והוא — לשבת לו

 שהוא להראות היה צריך הכלב זה אחרי
 השוטר מוכן, היה הכלב גנב. לתפוס יודע
 ״איפה נעלם. הגנב אבל מוכן, היה שלו

 הגנב, את ראה ״מישהו הקריין, שאל הגנב,״
 הנה, יבוא שהגנב כך, להמשיך נוכל לא

ברח. הוא בא. לא הגנב בבקשה.״
 לגלות הכלב היה צריך הבא במשחק

 נמצא ״החשיש ילדים. חבורת אצל חשיש
 הקריין. אמר בשורה,״ השלישי הילד אצל

 הכלב אותו. ימצא הכלב אס נראה ועכשיו
 אצלו ומצא בשורה השלישי הילד אל ניגש

שמע. הוא חכמה. לא זה אבל החשיש, את
 הסוסים חזרו הכלבים אחרי הסוס. מפי
 הם שותי־בירה: מירוץ לערוך כדי למגרש,

 אגודת כי תסס, שתו שלהם והרוכבים דהרו
 הם כך אחר בירה. השיגה לא הסוס חובבי
הנאה שני שם על גרין, גרסה מירוץ ערכו
 הסוסים להתחתן. כדי סוסים על שברחו בים

 בידה זה החזיקו שלהם והרוכבים דהרו,
 נעיצת־ תחרות ערכו הם בסוף זו. של

 עקרו שלהם והרוכבים דהרו הם רמחים.
מהאדמה. יתדות
 את בלחש שאל לידי שעמד אחד סוס
 הללו השטויות כל זה מה ״תגיד, ידידו:

כאן?״ עושים האלה שהאנשים
 השני, הסוס לו אמר לך,״ איכפת ״מה

 שלהם.״ הסוס יום זה להשתעשע, להם ״תן
ש... ש ש  מהקהל. מישהו אותם השתיק ,

להפריע.״ ״לא
 הסוסים של דעתם שזוהי מאמין שלא מי

בעצמו. אותם לשאול יכול הסוס יום על

 עסקים שנת
 מוצלחת
בג.ם.ק.ו.

 של מיסודה ג.ס.ק.ו. השיוזק חברת
 שנת את סיימה בע״מ, קו0ג.א.ס.־ר
 ניכר, בגידול 1965/66 העסקים
אשתקד. המקבילה התקופה לעומת

 גדל החברה של המכירות מחזור
 זו עסקים שנת במסגרת .50בכ״,^
 פעולה, שיתוף הסכמי החברה חתמה

 יצור זכויות היתר: בין הכוללים
 זכויות מקרה, ובכל יידע: ומתן
 עולמיות חברות 4 עם בלעדיים שיוזק

ידועים. מקומיים מפעלים 5 ועם

 אותם המפעלים מספר מגיע בכך
.15ל־ ג.ס.ק.ו. מייצגת

 על־ידי החשמל מוצרי מבחר
 ביניהם: ל־ססז. כיום מגיע ג.ם.ק׳ו.
 ואפיה, בישול תנורי אבק, שואבי

 פטי־ טיפרקורדרים, רדיו, מערכות
מער אוטומטיים, כלים מדיחי פונים,

ועוד. למיצים מסחטות מזון, בלי

 מכסה החברה של ההפצה רשת
הארץ. ברחבי חנויות כ־ססד

בירושלים חשבונות הנהלת

חד 4 — כללית פקידות חדשים! 4
חודש! — במכונה כתיבה שים!

, ביה״ס ״ ד קי פ ה  פורמן, י. ״
18 בצלאל

 למשנהו דומה יום כל
 שלך הפרטי בתאריכון

 מאי חודש ימות כל
ם י ל ם ק י ז י ל ע ו

 בטנזפוניס משתמשת את אם
ת ר צ ו ת מ

ת ו ג ו א ד
 מעדיפה המודרנית האשה

 טמפוני כי דיאנה, טמפוני
 מאי־ אותה משחררים דיאנה

 מסוימים. בימים נעימות
 מומלצים דיאנה טמפוני
 להשיג וניתנים רופאים על־ידי

ובפרפומריות. מרקחת בבתי
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ת חב׳ :המפיצים י ר ו בע״מ נ

 לנהוג רשאי חנף
 מרוץ במכוניות

רשיץ ללא
התערוכה כשטח
 יום כל חפתוח

חצות עד 5ט־

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

42 ,28 ,27 ,22 אוטובוסים:


