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)25 מעמוד (המשך
 עבדתי, אני בחורים. כמה עוד עם הרצליה

 80 הרווחתי ערב באותו עלי. שמרו והם
הכסף. את להם ונתתי ל״י,

 איתנו שהיה החייל אומנו לקח בלילה
 מישהו שם. לישון לנו ונתן שלו, למחנה

 אז אני, מי ושאל אותי ראה מהמחנה
שלו. החברה שאני אמר החייל

 שוב ובערב לתל־אביב, חזרנו למחרת
 באותו איתי יצא לא הוא לעבודה. יצאתי
 הכסף, את לו לתת רציתי לא ואני ערב,

 הדעת על מתקבל לא שזה אמר הוא אז
 באולם־ הייתי ערב באותו אומי. ועזב

ו אותו, פגשתי ושם ברמת־גן, ריקודים
 רציתי לא הכסף. את ממני דרש הוא
אותי. היכה הוא אז לו, לתת

 סיפורה כאן עד כפף? יהיה מאיפה
ה האשימה אותו הצעיר, הצעירה. של

 כפר פרוצה, של רווחיה על בחיים משטרה
 בהודעתו הוא סיפר לו. המיוחסת באשמה

במשטרה:
 בשביל בזנות עבדה שה־א יודע ״אני

 יתפסו שלא מפחד היה הוא שלי. חבר
 ולא בבית שתשב ממנה וביקש אותם,

 לו: אומרת היתד, היא אבל לעבוד, תצא
 יהיה מאיפה לעבוד, אלך לא אם כסף. ,אין

ל עד בכוח אותו סוחבת והיתד, כסף?׳
הקריה. ליד כביש

 יחד צופיה, ממוסד ברחה היא ״פעם
 ואמרה אלי באה היא חברה. עוד עם

ב לעבודה אותה גם להוציא רוצה שהיא
 ואל שלי, עניין לא ,זה לה: אמרתי זנות.

כאלה׳.״ עניינים על איתי תדברי
 ניסו בתל־אביב המחוזי בבית־המשפט

 רעהו, את איש להאשים הנאשמים שלושת
 לשלוח אותם הכריחה הנערה כי טענו

בזנות. לעבוד הרחוב אל אותה
יצט הפגרה, לאחר שיתכנס בית־המשפט,

מי. את שלח מי לקבוע רך

תולדות
חת3ה אד ח3ה מן

 ליום כחאלד. שאפיק היכר. שנים חמש
ב לחולי־נפש מבית־החולים ישוחרר בו
מר של בלישכתו כשעמד השבוע, ים.בת
 בית״המשפט של התורן הנשיא קנת, דכי

 החופש כי לו התברר בתל־אביב, המחוזי
והלאה. ממנו יין1עז

 שערי בפניו כשיפתחו הבא, בשבוע
 הכלא. שערי אחריו ינעלו בית־החולים,

 לתום עד השופט, בפקודת נעצר, כחאלה
 לפני נגדו שנפתחו המשפטיים ההליכים

שנים. חמש
ם. ד ד מו ק  הואשם בו הכפול, הרצח נ

 כחאלה ששון שדודו, אחרי אירע כחאלה,
 בית- אל הובל ענה, כפר תושב ),65(

 שפרצה מתיגרה כתוצאה דם, שותת החולים
 באותו עוד לעבודה. חברו לבין בינו
 חקירת אולם נשמתו, את הדוד נפח ערב

 הלב, משבץ מת הוא כי העלתה המשטרה
פצעיו. עם קשר כל היה לא למותו וכי

 המשטרה מומחי של חוות־דעתם אולם
 ה־ בן כחאלה של דעתו על התקבלה לא
של דמו את לנקום החליט הוא .35

 התגנב, הוא שבוע באותו עוד דודו.
 נעים של ביתו אל טעון, באקדח חמוש
 האיש של משפחתו מקרובי אחד צמח,

 בו ירה הוא דודו. למות לדעתו, שגרם,
במקום. בו אותם הרג ובאשתו,
 שלף מונית, עצר קלה שעה כעבור

 אותו להסיע הנהג את הכריח האקדח, את
 שם בתל־אביב. הצפונית הנפה תחנת אל

הדמים. סיפור את החוקרים בפני גולל
 כחשוד בית־המשפט אל כחאלה כשהובל

 מרשו כי להוכיח סניגורו הצליח ברצח,
 יכול אינו כן ועל בדעתו, שפוי אינו

לוין. לעמוד
 כותלי בין כחאלה שבילה השנים חמש

 לשוב לו עזרו לחולי־נפש בית־החולים
 על הדין את לתת כדי רק — לאיתנו
מעשיו.

החי
פוונות רצופה לבדא הו*יד •

ל שרצה מזרעה, מכפר צעיר טובות.
מ סיכסוכים לאחר אשתו, את העניש

בתוכ כי סיפר למשטרה, פנה מושכים,
ה את לשרת הגבול, את לעבור ניתו

 מאסר, לשנת נידון המיצרי, מודיעין
לבדה. אשתו את הותיר
 צעיר רצה בגבעתיים, רכזי הי,} לאן <•!
 בביתו, למסיבה הזמינה אימו, את לסייס

 למונית, הכניסה סירבה, כאשר אותה חטף
לרצונה. בניגוד למסיבה הובילה

אלג׳יריה
9דה3ן־3 ה3א־

הח לשליטיה מניחה אינה אחת שאלה
 עתו־ עם פגישה בכל אלג׳יריה. של דשים
נש הם דיפלומאטי, מגע בכל זרים, נאים

 בן־בלהי״ ״היכן אלים:
 כבר ניתנה הראשונה הרישמית התשובה

 בומ־ הווארי על־ידי השלטון תפיסת למחרת
 מצרים, נשיא סגן באוזני הצהיר הוא דיין.

 הנשיא כי עאמר, עבד־אל־חכים המרשאל
 הסתפק ברירה, בלית ושלם. חי המודח
 פרט נוסף השבוע רק זו• בתשובה המצרי

 אחד סיפר שיחה. אותה מהלך על חדש
 ״עאמר בפגישה: שנכח בומדיין, ממקורבי

 בן־ את לראות לו שנאפשר כידוע, ביקש,
 שהוא מפני אי־אפשר, כי לו ענינו בלה.
 תינוק. אינו עאמר אבל רחוק. במקום נמצא

בהלי מקום לכל להגיע שאפשר יודע הוא
 זאת, לנו הבהיר הוא בסילון. או קופטר

 ,אני עאמר: הציע ואז ענה. לא בומדיין
 יאמר שמא חושש אתה היסוסיך. את מבין

 בעת משהו לו אומר שאני או משהו, לי
 אם סימנים. בינינו נחליף אולי או הפגישה.

 לראותו אוכל שממנו למקום אותי קחו כן,
 אותי, יספק זד. במשקפת. אפילו מרחוק.

 עבד־אל־נאצר.׳ את ירגיע וזר,
לבי ניתן אינו הדבר כי השיב ״בומדיין

צוע.״
 קצר, זמן כעבור נעלמה. האם נם

 נאמר בה רשמית, הודעה השליטים פירסמו
 הם אולם במעצר. נמצא בן־בלה אחמד כי
 בקשה לשום נענו ולא היכן, ציינו לא

 הרבים ידידיו את הדאיג זר, דבר לראותו.
 מהם אחד לאלג׳יריה. מחוץ בן־בלה, של
 בונד עם נפגש לאלג׳יר, שעבר בשבוע טס

 החדשה, ממשלתו מחברי כמה ועם דיין
 ואם — מוסמכת תשובה לקבל בנסיון
ד,מסולק. הנשיא את לראות גם אפשר,

 צרפתית אישיות הוא זה שידיד מכיוון
 אלג׳יריה שליטי קיבלוהו עולמי, שם בעלת

 לדבר. סירבו אחד נושא על רק בכבוד.
 בן־ של אמו את למצוא לפחות ניסה הידיד
 טילפן כאשר נעלמה• היא גם אולם בלה,

 נסעה כי נער לו ענה מרניה, בכפר לביתה
 — ההפיכה לפני יומיים באלג׳יר לייקור

עקבותיה. נעלמו ומאז
 בומדיין של ההסברה משר ביקש הידיד

 הרשמית, ההודעה את לפחות, לו, לאשר
 בן־בלה כי לפירסום, מסרה עצמו שהוא
 השר, השיב ״מצטער,״ במעצר. בריא נמצא
 לעשות.״ מוכן איני זאת גם ״אבל
 היחידה המסקנה את הידיד הסיק כן על

 אינו שוב בן־בלה אחמד כי האפשרית:
בחיים.
ה כתב באוזני דאגתו את הביע הוא
 לחלוטץ משוכנע ״אני בפאריס: הזה עולם

 לאחריה. מיד או ההפיכה, בליל אותו שרצחו
 הם בכך. להודות מעיזים אינם הם אבל
 והעולם שהעם עד חודשים, כמה יחכו

 בך אחמד כי יודיעו ואז למצב, יתרגלו
 בבגידה, אשם נמצא למישפט, הועמד בלה

להורג.״ והוצא למוות נידון

המובלעת
 בן־בלה גורל את להשכיח הדרכים אחת

 כי האלג׳ירי לעם להזכיר היא לעיל) (ראה
 היתד, השבוע רע. בכי הוא הכללי מצבו

במ לראשה מעל עסוקה ממדיין ממשלת
 פעילותה: של העיקרית החזית זו• לאכה

האלג׳ירית. הכלכלה
 כלכלה אחריהם השאירו הצרפתים, בצאת
 הזינו פירותיה כי אם — משגשגת חקלאית

 בן־ אחמד הלבנים. המתיישבים את בעיקר
סוצי כלכלה כינון על מייד הכריז בלה

 גאוותו נרחב. הלאמה במסע החל אליסטית,
 בכל החקלאיות. בקומונות היתד, העיקרית

 של קואופרטיב הוקם נטושה צרפתית חווה
 וחילק במשותף השטח את שעיבד איכרים,

ב הבא הצעד שווה. באופן הכנסותיו את
הת המיפעלים הלאמת להיות נועד תוכנית

 הסיטוני• והמיסחר עשייתיים
הפ תוך בומדיין. של ההפיכה באה ואז
 יימשך״, המהפכני ״המיפעל כי שבועות רחת
 החל סוציאליסטית, תישאר אלג׳יריה וכי

 שמאלה. הדהירה את עוצר החדש המישטר
 ״הקומונות מלא. בפה כך על הודיע השבוע

 מטעם רשמית בהודעה נאמר החקלאיות,״
 התוצאות את השיגו ״לא החקלאות, משרד

ה נפגע.״ הציוד קטנו, היבולים המקוות.
מקצועי. ידע חוסר אשם:

 כי מכך להסיק ״אין ההודעה: המשיכה
 פסול. קולקטיבית חקלאות של הרעיון עצם

קאדרים יוכנו אשר עד להרחיבו אין אולם
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