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)22 מעמוד (המשך

 אותו הביא זה ציוד ובגדים. .מזון צד,
 מגורי מקום ארבל, למושב הערב בשעות
 המאכזבת. אהובתו

 בלילה. עשר היתד, השעה
 מצית ההל גפרורים, קופסת שלף יצחק

 שבמבואות הגדול המתבן את בשיטתיות
 לו הניח היטב, המתבן כשבער המושב.
ל גם ולרפת. שני למתבן ניגש הנוקם,

דומה. טיפול העניק אלה
 הגדולה הנקמה האש. מול נרדם

 בעייפות צנח הוא ביצחק. אותותיה נתנה
 באש צופה כשהוא נרדם לעץ, מתחת

בוקר. לפנות נתפס כך, מנגד. המשתוללת
 החשוד כי העלתה המישטרה חקירת

 לפני מיספר שנים בשעתו, ׳מאושפז היה
 על פסיכיאטרי. טיפול וקיבל המיקרה,

 מגל, של סניגורו עתה מסתמך זה נתון
 סמך על מרשו את לשחרר בנסיונותיו
הדעת. אי־שפיות

בחד״ל ישראלים
פא־טו־־־ריקו מלץ־ מו־עוה

 ישראלי סטודנט
 עזרה כגלל להערצה זוכה

רפואית
 מוישה מוגדר מדוברת לעברית במילון

 המשוויץ. לישראלי נרדף ככינוי גרויס
 גרוס משה השם השבוע הפך במציאות

 בעיניהם לפחות היפה. הישראלי לסמל
האמ האי תושבי מיליון וחצי שניים של

 אינו ישראל גיבור פורטו־ריקו, ריקאי
יש סטודנט גרוס, משה אלא דיין, משה
שבו מספר שמזה ,23 בן לרפואה ראלי
 העיתונים מכותרות יורד שמו אין עות

 הטלוויזיה תחנות וממסכי בסאן־חואן,
שלה.

 הוא מנתניה, יהלומן של בנו משה,
 תל־אביב, באוניברסיטת לרפואה סטודנט
ה הלימודים שנת את להשלים העומד

שלו. אחרונה
 ה־ המתאבדים שלושת ערכו בו בלילה
של בבית־הנתיבות הטבח את יפאניים

גרוס סטודנט
היפה הישראלי

סטו כמו משה, גויים בלוד, נמל־התעופה
החי צוות בפעולות לסייע אחרים, דנטים

הנפג עשרות את להציל שניסה רום,
ממוות. עים

 ההשגחה תפקיד את משה קיבל למחרת
 הדמים בליל שנפצעו הפצועים אחד על

 מפורטו־ריקו, צליין דלגאדו, פדרו בלוד,
 בכבד בעיניו, קשה בצורה שנפגע ,18 בן

ניתו של שורה עבר דלגאדו וברגליו.
 בכל ניצלו. חייו אבל התעוור הוא חים.

 בתל- בבית־החולים שהה בה התקופה
בו. שטיפל גרוס משה לידו ניצב השומר,

 נודע כאשר הקודש. מארץ קדוש
מ אחד לאביו, פדרו של פציעתו דבר

 תעופה חברת בעל פורטו-ריקו, עשירי
 לישראל, לבוא מיהר הוא באי, גדולה

בבנו. משה של המסור לטיפול עד היה
 גרום משה יצא כאשד כחודש, לפני

 הוזמן הוא בניו־יורק, קיץ להשתלמות
 בפור־ גם לבקר דלגאדו משפחת ידי על

 קבלת למראה האמין לא הוא טו־ריקו.
 לסטודנט הפורטוריקאים שהכינו הפנים

 בכבוד התקבל הוא לרפואה: ישראלי
 לרשותו הועמדה מהולל, כרופא מלכים

 שחזר ישראלי מיוחד. ומטוס פרטית מכונית
 בקלות היה יכול ״הוא התפעל: לשם

פורטו־ריקו.״ למלך מוכתר להיות
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