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במדינה
)25 מעמוד (המשך

 אותו לקחו הגה. מפיו הוציא לא בכור
 עזר. לא דבר — שונות רפואיות לבדיקות

 הגיעו אותו שבדקו האף־אוזן־גרון רופאי
 שתגרום סבירה סיבה כל אין כי למסקנה
 משטרת אנשי בכור. של הפתאומי להאלמו
 פנים מעמיד רק בכור כי שחשדו נתניה,
 עקבו להאשימו, יוכלו שלא כדי כאילם
 אבל בביתו. מכשירי־האזנה התקינו אחריו,

 אפילו דיבר לא הוא לשחוק. הוסיף בכור
וילדיו, אשתו עם

 מלחמת־ששת־ באה כחלום. גם אילם
הכללית. החנינה הוכרזה ובעקבותיה הימים

ככור אילם
.. תשע ם. י שנ

 לפתע החל בכור שמואל פלא: איזה וראה
 את שהחזיר הנצחון זה היה האם לדבר.
השלמה? ירושלים שמחת או לפיו, הדיבר

 ״כשנתפסתי סודו. את בכור גילה השבוע
 ״ראיתי אמר, ברשותי,״ הגנובה הסחורה עם

 כשאהיה ברעב שיגוועו ילדי את עיני לנגד
נפ עשר של משפחה לי יש בבית־הסוהר.

 להגיע לא כדי הכל לעשות החלטתי שות.
 במכונת־ לחקירה אותי כשהושיבו למאסר.

 אחר־כך מפחד. בהתחלה השתתקתי. אמת,
 המשטרה אילם. לשחק להמשיך החלטתי

 לא שנים תשע לי. ולוותר להכנע נאלצה
 לא אפילו אחד, הגה אפילו מפי הוצאתי
הלילה. בחלום

;״כשההני־ לספר, בכור המשיך ״עכשיו,״
ה את לגלות יכול אני מעשי, על חלה נה

ש המישחק על לספר מוכרח אני סוד.
לי-.״ מציק מצפוני שיחקתי,

התנחלות
ברמה רק — חלוציות

 במולדת הירדן, גדות על הניצב כחלוץ
וה במלאכה עושה האחת כשידו השלימה,

ה עצמו את ראה — בשלח מחזקת שנייה
 כאשר ),21( רז משה התל־אביבי סטודנט
 שיתנחלו למתנדבים הקוראת במודעה הבחין

שט לסיפוח התנועה מטעם הירדן, בביקעת
משוחררים. חים

 שבמודעה, לכתובת לכתוב מיהר הוא
 במשך נענה משלא תל־אביב. 6484 ת.ד.

לסיפוח. לתנועה אישית פנה שבועיים,
 גילן, מקיבוץ מכתב לידיו הגיע השבוע

 המשוחררים, בשטחים היישובים ראשון
 ארץ־ישראל למען התנועה כי לו נודע ובו

 את היפנתה מכתבו, הגיע אליה השלימה,
גולן. לקיבוץ המכתב

ה בביקעת אזרחית והתיישבות ״היות
 אף על באופק, נראית אינה עדיין ירדן

כת כזאת,״ תהיה שבמהרה תקווה שכולנו
 הקיבוץ, חברי וגדי, בן־יהודה רעיה בו

 בקיבוץ ולבקר לבוא לך להציע ״חשבנו
 להחליף תרצה שאולי תקווה מתוך גולן,

 הרמה בממשות הלוהטת הביקעה רעיון את
הצוננת.״

 הכרזו־ שלמרות מכך, הסיק המאוכזב רו
השו הסיפוח תנועות של המפוצצות תיהן
 ביוזמתן תקום בו היום רחוק עדיין נות,

 מפני ״אולי הירדן. בביקעת ישוב נקודת
ותח הממשלה תקום לא שמחר ערובה שאין

רז. החליט השטחים,״ את זיר
 אין הנישגבים, הרעיונות למרות ובזאת,

להסתכן. רוצה חסיד־סיפוח שום

 סרסור־זו־ לדין כשמעמידים
 נערה כפיתוי הנאשם נות

 זאת - רווחיה על וכחיים
 שיגרתית כי אם ידיעה,

 כש־ אכל חידוש. ונעדרת
 שהנאשם מוצא, בית־משפט

 כסרסור־זונות,׳ כפניו המוכא
 שעל יצאנית על־ידי פותה

חדשה. זו - חי רווחיה
 ככית־המשפט־ קרה זה

 כי שמצא כישראל, העליון
מ ערכי צעיר כואכ, כאלד

 רעה לתרכות הוצא יפו,
יהודיה. פרוצה על־ידי


