
שלך החדשה הספורט נטל את לך מביאה איטליה

 מקוט לכל שהולכת הנעל את מצאנו אמיתית... ספורט נעל כשחיפשנו
בערב, לריצה או כדורסל למשחק הסנים, למגרש

לעבודה... ואפילו לטיול לדיסקוטק, הספר, לבית

 ובעיצוב במחיר תחרות ללא נעל
 וגמישות בחוזק המצטיינת הנעל

 ממך נפרד בלתי חלק שתהפוך הנעל
הראשון מהמבט שלך הנעל
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המובחרות והוטלי׳ם הספורט וחוויות שלום לצרכו,שקם,ש.א.ל,כל-בו המשכיר להשיג:

- ״,״קאסר
צעירת ואוירה רעננות,רכות,שוככות

- ״קאסר׳״
נכלאות. ותחושות אמיתית הנאה

- ״קאכר׳״
 מכיל הזית׳ ״עץ של הנעורים סכו!

 מעולה קוקוס שמן
 ׳וכיו וטיסוה עירום העור, לריכוך

כראות!. לשמירת טכע״ם ומרכיבים

אמיתית. ״קאפרי״־הנאה
 - ״קאמרי״

 מעולה סכון״חוצלארץ״
ץ מתוצרת מ ע @ זנ**
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 אלף 150כ־ של סכום קבעו גם השונים
 התקופה, באותה נכבד די סכום לירות,

 לשלם האמריקאית החברה על היה אותו
לוויגיסר. מישפט כהוצאות
 תלאותיו הסתיימו בכך כי היה נדמה

 לא אולם ויגיסר. האמריקאי האזרח של
 קמזלי, טוזר חברת של עורך־דינה חשב כך

 גילה שיבולת שיבולת. אמנון עורך־הדין
 חברות שתי מעוד יפוי־כוח לו יש כי לפתע
 כסף. ויגיסר חייב להן אמריקאיות, מימון

 לרווחה לנשום הצליח שוויגיסר לפני עוד
 חזרה לצאתו ולהתכונן במישפט מזכייתו

 אחרות תביעות שיבולת הגיש למכסיקו,
 צווים להשיג גם והצליח ויגיסר, .נגד

מהארץ. לעיכוב-יציאה נגדו נוספים
 נעמי עודכת־הדין, בעיני היה משונה

 מי שיבולת, אמנון שעורך־הדין, דייל,
בתבי בע״מ מזלי ק טחר חברת את שייצג

 שתי עוד מייצג ויגיסר, נגד הראשונה עה
 בעלות- בין מויגיסר. כסף התובעות חברות

 אינטרסים. ניגודי כלל בדרך נוצרים חוב
 יד לשים רוצה מהן אחת שכל מאחר

ולהתח לח, שחייבים כסף על ראשונה
 את הביעו אחדים אנשים באחרות. רות

החו את קנתה אחת חברה כי ההשערה
 של שלאמיתו זו והיא ויגיסר, של בות
החברות. שלושת בשם אותו תובעת דבר
 פחות הכל, נראה המשפטית הבחינה מן

 אמנם, הפסיד, שיבולת ישר. יותר, או
 ויגיסר, כנגד שלו הראשון המישפט את
למעלה בארץ אותו להחזיק הצליח אך

ברטה רעיה
זמנית מנהלת

 התחיל עתה הפסדים. לו ולגרום משנה
 הוברר שכבר מישפטי, הליך באותו שיבולת

 בארץ להשאיר ומתכוון ומייגע, ארוך שהוא
ארוכה. זמן תקופת לעוד ויגיסר את

פיקדון
חי

זו, מדיניות נראית השטח פני ל־
ויגיסר, של האמריקאים התובעים של

 אין בארץ ויגיסר כאשר הגיונית. כלא
ויק במכסיקו, מפעליו את לשקם יכול הוא
 אינו ויגיסר החובות. את לשלם עליו שה

 אולם כסף. מרוויח ואינו בארץ עובד
 בפני שנערכו המשפטיים הדיונים באחד

 פליטת תוך יצא, חריש, מיכאל השופט,
 ״אנחנו :מהשק המרצע שיבולת, של פה

אמר. חי,״ כפיקדון ויגיסר את מחזיקים
 מקוות האמריקאיות החברות כי ספק אין

 פתוח במעצר ויגיסר של אחזקתו שעל־ידי
מה לצאת יכולת כל לו כשאין בישראל,

 מיש־ בני על לחצים מפעילים הם ארץ,
 וזאת להם, קודם הכסף את לשלם פחתו,
 שנערך החובות ריכוז בדבר להסכם בניגוד

המכסיקאי. בבית־המישפט
 של עורכי־הדין של הרשמיות הטענות

 חוששות שהן הן, האמריקאיות החברות
 יסע לא' אך הארץ, את יעזוב שויגיסר
 בדרך. מקום באיזשהו ויעלם למכסיקו

 נסיעת יממן הוא כי ויגיסר הציע תחילה
 איתו, ביחד למכסיקו ישראליים שוטרים

 אי- זאת למכסיקו. יגיע כי שיבטיחו כדי
תחוקתיות. בעיות בגלל לעשות, היה אפשר

 של הפעם נוספת, הצעה באה אחר־כך
 קאסאיס, רוברטו בישראל, מכסיקו שגריר
 בית- לשופט קאסיאס שיגר אותו במכתב

 הוא זוסמן, יואל הד״ר העליון, המישפט
 למכסיקו. הקרובה נסיעתו על לו הודיע

 שויגיסר לכך אישית לערוב הציע קאסיאס
 בית- בפני אחראי הוא וכי איתו, יטוס

השו- למכסיקו. ויגיסר את להביא המישפט
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