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 נוסף. קושי טמון ר.ענין שבכל התברר

 בעוד האחרון, לפסק־הדין נגע העירעור
 לפי עליו שהוטל העונש את ריצה שיורם

 חלף. כבר עירעורו שמועד ישן גזר־דין
 על להתגבר דרך מצאו השופטים אך

 הדיון דחיית על שוב החליטו הם המיכשול.
המ לנשיא לפנות שהות לאסיר לתת כדי

 הקודמות. העבירות על חנינה לבקש דינה,
 עם ויחד הבקשה, את כתב עורך־הדין

 לתשובת בציפיה חיכה סורוקה, משפחת
 הנשיא .10.12.1964ב־ הגיעה התשובה הנשיא.
 האסיר, של הראשון בעונשו להקל החליט

חוד 14 של לתקופה המאסר את להפחית
מכבר. זה סיימה שיורם תקופה — שים

 העליון. לבית־המשפט הדיון חזר ושוב
השופ של הגורלית ההחלטה נפלה הפעם
 כדי חדשים לשישה ישוחרר יורם טים:

 למלא מוכן שהוא להוכיח בניסיון, לעמוד
 יתקבל אם — מכן לאחר הבטחותיו. את

 מאסרו יוחלף — התנהגותו על חיובי דו״ח
על־תנאי. במאסר
 של באוזניו הפרקליט לחש הדיון בתום

 רבות שנים אילנה את מכיר ״אני יורם:
 תבצע היא שהחליטה מה שאת יודע ואני

 תאכזב אם לך אוי־ואבוי אבל הסוף. עד
 אותך שאכניס הראשון אהיה אני אותה.
לבית־הסוהר.״ חזרה
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הכדורסל שחקן
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. יפה הכלה . . מדי
 בעזרת כלולותיך ביום יפה תראי את

 יטפלו שם ר, ב מ א לכלות סלון
 לך העוזרים שם, בעלי מומחים בך

 אותך. ההולמת כלה בשמלת לבחור
 של חדש משלוח מגיע חודש בכל

 גב׳ ע״י שהוזמנו וצעיפים כלה שמלות
 בפריס בהיותה הסלון מנהלת ארנה,

ובלונדון.

לכלות סלון

״־ ר ב מ א
תל־אביב ,59 בן־יד״ודה רחוב

 את יורם פתח האחרון השלישי יום **
 לדירה בא הוא חייו. של החדש הדף ^

 בר, קיבל — דירתו גם שהפכה — מסודרת
 חדשים בגדים עצמו. לצרכי מרווח חדר

 מראש, כבר הוכנו החדש למעמדו המתאימים
 אותו הציפה משפחה של לבבית ואוירה

מעולם. הכיר לא אותה בהרגשה
 עתיד אשר הוא הטוב הרצון רק לא אבל
 הוכנה חדשה. למסגרת־חיים יורם את להכניס

 ימים רק מפורטת. עבודה תכנית עבורו
חופ את לבלות כדי ליורם ניתנו ספורים

הממו המאסר תקופת אחרי הקצרה שתו
 הוכנס השבוע, הראשון ביום וכבר שכת,

 הוא בחייו. הראשונה העבודה — לעבודה
 במיפעלו החדש לאביו כעוזר עתה עובד

החולוני.
 לספורט. נוגע התכנית של השני חלקה
 הוא בה לקבוצה בנו את לקח שמואל
 את ליורם הכיר כדורסל, כמאמן משמש
בהצ ולברכו אותו לבקר באו הם חבריה.

לחה.
 בהרבה שונים ולא מצויינים בחורים ״הם

 יורם. מסביר עתה,׳׳ עד שהכרתי מאלה
 לעבור לא כדי פיקחים, יותר פשוט ״הם

 בגלל אלא — פחד בגלל לא החוק. על
פיקחות.״

 בזמן ליורם חיכה מישהו עוד אבל
 אהובה, ירושלמית, נערה זאת היתד, מאסרו.

 את שקראה אחרי ליורם כתבה היא שגם
 אחת אז היתד, היא הזה. בהטולם הכתבה
 הצעיר. לאסיר מכתביהן את ששלחו מרבות

 הנערה אהובה נשארה הזמן במרוצת אבל
 מדי מכתבים יורם קיבל שממנה היחידה
שבוע.

נת הללו הארוכים החודשים כל במשך
 לא הצעירים. שני בין הדוק קשר הווה

 שבה בית־המשפט של ישיבה אף היתד,
 נכחה לא ושבה יורם של גורלו נידון

 בבית־ רבות פעמים בקרה היא אהובה.
 סורו־ משפחת של לבת־בית נהפכה הסוהר,

 אהובה שלחה יורם, שהשתחרר ביום קה.
שמ ובקבוק פרחים זר החדשה לכתובתו

תוצרת־חוץ. פניה
 שניתן יורם של חלומו גם התגשם כך

 ב־ שפורסמו המכתבים באחד פורקן לו
ש הנערה 4״התקונ כשיר: הזה העולם

 אות- כל אראה לי,/לא איכפת ״לא תאמר:
 נערי לי: נערה מצחך./התאמר על קיין

ליבה?״ עם שלם פיה מוצא אהבתיח/ויהיה
 הניסיון להצלחת נוסף תנאי עוד יש אבל

 עצמו יורם נתן לכך רמז והוריו. יורם של
 הגורלית בכתבה הופיע הוא שאף במכתב,
 טיול על בו סיפר הוא הזה. בר,עולם

 המוסד במסגרת בירושלים, להר־ציון שערך
 ששרר בדוחק אז. שהד, בו עבריין לנוער

 יורם זהב. עגיל הנשים אחת איבדה במקום
 רגע באותו הארץ. מן והרימו אותו מצא

 המוסד תלמיד הצעיר, על האשד, התנפלה
 ״גנב! היסטרי: בקול צרחה לעבריינים,

גנב!״
 במעשה היתד, לא שידי עדי ״אלוהים

 לא איש ״אולם יורם. אז כתב הזד״״
 לבית לראשונה אותי הכניסו אז לי. האמין

הסוהר.״
 את ישכח יורם רק שלא הוא התנאי

 האחרים שגם חשוב שלו. העצוב העבר
ישכחו.

ש פומבית חקירה הזדעזו־וערכו הרוח אנשי
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הממשלתית. מדיניות־ההפקעה נגד התביעה את בחקירה המייצגים תוסא, ואמיל פישמן

 ללא ״פיתוח היתד, הכללית סיסמה ן־*
 שהתנוססה סיסמה אותה — נישול״ 1 ן

 של חתימותיהם את שנשא לכרוז מעל
על הידיעות מן זועזעו אשר אנשי־הרוח,

 אך כלשהו. המשך עליהם לחתימה שיהיה
 התגבשה החותמים בקרב הזה. במיקרה לא

 אם משהו. לעשות ספונטאנית: החלטה
לפ־ הרי ממש, בפעולות לנקוט אי־אפשר

 חסידה ועדת
לא־משפטית

 כרמיאל העיר הקמת לשם אדמות הפקעת
 יישא ״אל בגליל. ערביים בתים ופיצוץ

 בכרוז, נאמר לשווא,״ הפיתוח שם את איש
למג מסווה הפיתוח סיסמת תשמש ״ואל
ש הבליל, ייהוד כדוגמת לאומניות, מות

 העם הריסות על אהד עם לבנות מטרתן
השני!״

מבלי ישראל, במדינת נחתמו רבים כרוזים

 את לברר יש — ראשון כשלב — חות
 הציבור. לידיעת ולהביאן לאמיתן, העובדות

 אשר ועדת־החקירה, את להקים הוחלט כך
 הסינאט של ועדת־חקירה במתכונת תפעל

 לגבות יהיה תפקידה ואשר האמריקאי,
אינפורמציה. ולרכז עדויות
 דויד היהלומים תעשיין החותמים, אחד

כמקום־מיפגש ביתו את העמיד ארנפלד,

 הזה בד,עולם למאמר שניתנה הכותרת זוהידינאמיט ידבר ואזי
כהן, לשלום פישמן עו״ד מציג אותו ),1403(

התושבים. סילוק של הבטחוני הצד את לברר כדי אל־סוואעד, ערב בתי פיצוץ טל כתב אשר




