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והשתלמות.״ עבודה למטרות פין,
 המדינה נשיא צרפתית. שמפאניה

 פינחס האוצר שר לוועידה. חסותו את העניק
יהו וכמה במשרדו, ציריה עם נועד ספיר
ה תקציב כסף. למענו תרמו טובים דים

ל״י. אלף מאה קונגרס:
 לשכנע קל היה לא הישראלים לסטודנטים

 בארצם. הקונגרס את לערוף עמיתיהם את
 סוערים. דיונים כף על נערכו שנד, לפני

 מנציג צפוי בלתי סיוע אז קיבלו הישראלים
 המדינות מונופול את לשבור שרצה תוניס,

הס הוא הבינלאומי. האירגון על הגדולות
בישראל. הוועידה את לקיים לכן, כים׳

 בעיות גם צצו הגדולות הבעיות מלבד
 היוזניים הנציגים למשל. המכס, כמו קטנות,
 ״בדי סיגריות, אלף 24 של מיטען הביאו
 את להבין רצו לא המוכסים לחברים״. לחלק

 וסירבו הסיגריות, של החברתית המשמעות
ל הצרפתית, בשאמפאניה ממכס. לשחררן

 עברה והיא הבחינו, לא הם זאת, עומת
בשלום.

הבי הם דתית. בבעיה נתקלו האמריקאים
ה שאר את לכבד כדי נקניקיות, איתם או

 להתמקם רצו זה לצורך דוגס. בהוט נציגים
 הלך לא זה אך המכביה, כפר במיטבה

 למטבחים בשר להכניס אסור בקלות: להם
 הראשית. הרבנות של חתום אישור בלי

הב הקונגרס, נשיא ביטון, אשר הישראלי
הרבנות. לחותמת לדאוג טיח

ב האמריקאים הפגינו הנקניקיות, מלבד
 הטכני- כושרם מלוא את הצירים שאר פני

 קשר במכשירי ציריהם את כשציידו מדעי,
הצי בין התקשורת על להקל כדי קטנים,

השונות. בישיבות השונים רים
 אין באלאגן, אין רציניות. כולן הישיבות

 המצב על מדווח אחד כל נעדרים. ואין רעש
לש מוכן הוא סטודנטים כמה מוסר בארצו׳

 לארח מוכן הוא וכמה אחרות, לארצות לוח
בארצו.

ה מתחיל הערב, בשעות יותר, מאוחר
 על ביניהן מתחרות המשלחות כשכל רעש,
 ערב כל ביותר. המוצלחת המסיבה כתר

השאר. לכל מסיבה אחרת משלחת עורכת
 יחסי לעודד ביותר הטובה הדרך ״זו

הקונג נשיא קבע זרים," אגשים בין קירבה
ו ההחלטות מכל יותר טובה ״היא רס•
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 יצאה וחצי, שבע בשעה החמישי, ביום
מן הנעליים חנות בעלת לה  לרחוב, ש״נ

 בידה היה לא כבר רגע אחרי תיק. ובידה
 משם וברח אותו, חטף אלמוני, גבר תיק.
ל וצעקה קול־זוועות הרימה האשה מהר.

לירות. 2000 הכיל התיק כי עזרה,
 והשבים, העוברים מלשינים. אוהבת

 כרם- לכיודן שרץ נמוך־קומה בגבר שהבחינו
ב שעבר שוטר אחריו. דלקו התימנים,

התכ אחרי והשיגו. אליהם הצטרף מקום
הנאס של הפעילה ובעזרתם קצרה, תשות
 למשטרה. ונלקח לניידת, הצעיר הוכנס פים,

יעקוב נקרא שהצעיר התברר במשטרה
הח שהוא גם התברר .27 ושגילו ירימי,

 שאנשי ידע אומנם הוא להלשין. ליט
 ידע אבל מלשינים, שונאים העולם־התחתון

 שהיא כך כדי עד אותם אוהבת שהמשטרה
בערבות. מיד אותם משחררת

 הוא לא שזה לשוטרים יעקוב סיפר לכן
 ,22ה־ בן אשרוב, אילן לדבריו, השודד.

 התיק. את שחטף הוא איתו, יחד שהיה
 תודה לו שיגידו ציפה זו הצהרה אחרי

לאכז אבל הביתה. מיהר הוא כי ושלום,
 לשמונה במעצר בכל־זאר, אותו הושיבו בתו

 מילדות, חברו את אליו וצירפו ימים,
הלשין. עליו אילן,
 שלא בלבד זו לא יעקוב, של הלשנתו אך

 בלבד זו ולא הביתה, להישלח לו הועילה
 העולם־התחתון, אנשי כל את נגדו שהקימה

ה אשרוב, לאילן שנערך כמסדר־זהוי אלא
 במאה־אחוז ״זה הנשדדת: טענה השני, חשוד

התיק.״ את ממני שלקח הבחור לא
 את ומקלל במעצר יעקוב יושב עכשיו

 לא זיהויו היחידי, החשוד היה אילו יומו:
 מאחר משתחרר, והיה ויתכן בטוח, היה

 נגדו. נסיבתיות הוכחות רק היו ולמשטרה
ב אילן עם יחד שהיה ומסר מאחר אך

 כלא־אשם, זוהה ואילן השוד, ביצוע זמן
 שלא רק לא יעקוב של שהלשנתו הרי

 גרמה אפילו אלא במאומה, לו הועילה
העיקרי. לחשוד שייהפך
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