תרומות לעניים .החגיגות גבאנגקוק
שונות במיקצת מזו שאפשר היה לראות
בתל־אביב ,ונושאות אופי דתי יותר .יום
הולדתה של המלכה ,הנחגג ב־ 12באו
גוסט ,ויום הולדתו של המלך ,הנחגג ב־5
בדצמבר ,מוקדשים שם להכנת מאכלים
מסורתיים עבור כוהני הדת הבודהיסטית,
ה״מונקס״ .הרחובות מקושטים בשלל דג
לים וסרטים צבעוניים.
גם הרדיו והטלוויזיה בתאילנד משתת
פים בחגיגה .הרדיד משדר שירים ש 
המלך פומיפון חיבר בעצמו ,בניהם קיי־
רון ,סייפון ואחרים .בטלוויזיה נערכת
מסיבה ,שבה משתתפת המלכה סיריקיט,
האוספת תרומות עבור עניי העם.
התאילנדים קשורים מאד לארצם ונאמ
נים מאד לזוג המלכותי ורוחשים להם
כבוד והערצה רבה .עבור התאילנדים
השוהים בארץ ,משמש יום־ההולדת של
מלכתם גם יום שבו הם מתאחדים עם
בני עמם הרחוקים מהם.
געגועים לבית .אפשר היה להבחין
באהבתם הרבה למלך ולמלכה מיחסם
לתמונת דיוקנם ,שהיתה תלויה כל עת
המסיבה במרכז החצר התל-אביבית .את
אהבתם ביטאו בברכות ובשירי הודיה.
רבים מהם אף נושאים תמונה קטנה של
המלך והמלכה בכיסיהם ,כקמע שאמור
להצילם מצרות.
מילבד העבודה הקשה מציעה להם יש 
ראל חופש ומתירנות ,שלהם לא היו רגי
לים בתאילנד .החיים המשותפים בקומונה
מפצים במ?ט על הרגשת הריחוק מ
הבית .אחדים מביניהם אפילו החליטו
להישאר בארץ לצמיתות.
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לפריס ולניצה במחיר החל
מ
$
המחיר כולל טיסה הלון וחזור

אפשרות פלינה בבתי-מלון ולהשכרת רכב
בתוספת מחיר
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המתאגרף

אחרי שחיכה אותם
שוק על ירד,
כיבד הבריון את
השוטרים בסוכריות

י

1

״זה לא יתכן .יש בוודאי יותר מאדם
אחד במשאית!״ אמרו שוטרי הניידת.
מכות עזות העיפו כל מי שעלה על המש 
אית ,וכל שוטרי־הניידת לא הספיקו כדי
להתגבר על הנהג.
השעה היתה שתיים בלילה .שוטרי הניי
דת חשדו כי המשאית מובילה סחורה
גנובה .הם עצרוה אחרי מירדף ,וניסו להי
כנס לקאבינה .המכות שנחתו משם העידו
כי יושבים שם בוודאי כמה בריונים .רק
אחרי שהוזמנו  12שוטרים נוספים ,הצליחו
להתגבר על הנהג .בקאבינה היה רק נהג
אחד .אבל היה זה יוסף כוגן ) ,(32יליד
לטביה שהיה אלוף רוסיה באיגרוף.
בקאבינה של המשאית נמצא ארגז ש
הכיל משקפיים אופטיים בשווי של  50אלף
לירות .הם נגנבו שעה קודם לכן מחנות־
אופטיקה.
פייר פליי• אחרי שראה יוסף ,שקיבל
בעצמו מכות־רצח במהלך העניינים ,כי
הכל אבוד ,אמר  :״לא חשוב ,היה פייר
פליי.״ הוציא בונבוניירה ממשאיתו המ
צויירת בכל טוב ,והציע לשוטרים סו
כריות.
מישפטו של יוסף ,שהחל במרס ,1977
נסתיים רק בימים אלה .בבית־המישפט
הודה בהתפרצות לחנות האופטיקה ,מאחר
שטביעת אצבעותיו נמצאה במקום.
הוא גם הודה בתקיפת השוטרים ,והס
תבר כי לולא הוכה בראשו בקת אקדח
או באזיקים ,אפילו התיגבורת של 12
השוטרים לא היתד ,מספיקה.
השופט המחוזי דויד וולך ,ששמע את
טענותיו של הסניגור ,דרור מקרין ,לקולת
העונש ,החליט לגזור על כוגן שלושה
חודשי־מאסר בפועל בילבד .הוא התחשב
בנסיבותיו האישיות של כוגן .הוא גם
המליץ במפורש ,כי את תקופת מאסרו
ירצה הנאשם בעבודות-חוץ — דבר הנע
שה לעיתים נדירות.
המפקד סירב .תוך הסתמכות על המ
לצת ביודהמישפט פנה דרור מקרין לבקש
אישור לעבודות־חוץ למרשו .והנה התקבל
מיכתב החתום על-ידי מפקד מחוז תל-
אביב ,הניצב משה טיומקין ,שאינו מוכן
להתחשב בהמלצת השופט .לדבריו ,עבי
רות חמורות כמו תקיפת שוטרים מעידות
על אופי גרוע של העבריין ,ואין הוא
נעתר להמלצה.
מקרין המשיך לעשות מאמצים נוספים,
אך לדבריו יש חשש כי המישטרה רוצה
לגבות את ״ליטרת הבשר״ שלה דווקא
מכוגן.
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יציאות נוספות בחודשים ספטמבר ,אוקטובר
פרטים:
טיולי הגליל; תל־אביב ,הירקון  ,142טל230651,230842 .־03
חיפה ,טיולי זייגר ,המגינים  ,43טל522958 .־04
טבריה ,הירדן  ,10טל20550 ,20330 .־067

לה שכרה
ג ש רד
דירת  2חדרים — קומת־קרקע
שד׳ גורדאדדיזננו!*

מ ל כ ת החים 1979
תטוס לאנגליה בסוס״ תנות

להתקשר אחה״צ ובערב 418760־03

תן טרמפ
לחייל
״קאסר,״ -
רעננות,רכות ,שוככות ואוירה צעירה.
״קאסר׳״ -
הנ א ה אמיתית ותחו שות נכל או ת.
״קאכרי״ ־
סכו! הנעורים של ״עץ הזית׳ מכיל
שמן קוקוס מעולה
לריכוך העור ,עידונו □י מ ח ׳וכיו
ומרכיכים ט כ עי ם ל שמירת כריאותו.
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