
ו בחוץ־לארץ, פוליטיים וידידים חברים
 שקר! הכל שקר, הם שהחשדות כתבתי

 על לשמור היא שלי שהמדיניות הוספתי,
ה שאלות כל על ולהשיב השתיקה, זכות

 כמה כבר נעצרתי תגובה/ ב,אין חוקרים
 בביתי. חיפושים ונערכו בעבר, פעמים
שית שונה פירסום שכל לידידי, אמרתי
 נשברתי כי שיעיד או שקר, הוא פרסם

ואיומים.״ לחץ תחת בחקירה
 נובעת שלו האין־תגובה למדיניות הסיבה
 היא ״המישטרה המישטרה. כלפי מגישתו

יש במדינת חוקית במיסגרת הפועל גוף
 גוף זהו ״מטיבעו דייוויס. אומר ראל,"

 אנטי־ אופוזיציה בארץ מהווה אני שמרני.

 מצד לנדיבות־לב מצפה לא אני ציונית.
ואי פוליטיים חברים לא הם המישטרה.

דיו־וחשבוו. להם חייב לא ואני שלי, שיים
 את בבית־המישפט אמרתי זאת ״לעומת

 השופט לפני גם אך להגיד, לי שהיה מה
 לעיתונאי שקר. הן האשמות שכל ציינתי

 שחאדה, את מכיר שאני גיליתי ממעריב
הסטו בקרב פעיל הייתי שבה מהתקופה

 ב־ השאלה אותה על בירושלים. דנטים
 לא אבל באין־תגובה, עונה הייתי מישטרה
לעיתונות. בהכרח
שמדי העובדה את בחשבון מביא ״אני

 להארכת לגרום עשוייה האין־תגובה ניות
 מחיר הוא מתמשך מעצר אולם המעצר,

 עם שבשיתוף־פעולה האיוולת תמורת קטן
 אזרחים לחנך חשוב לדעתי, המישטרה.

 למישטרה. דבר שום חייבים לא שהם לכך
מב שבאין־תגובה. החינוכי האספקט זהו

 שם נמצאים החוקרים — פוליטית חינה
 פוליטיים אוייבים הם אותך. להכשיל כדי

פעולה?״ לשתף זה טירוף איזה שלך.
 האפי — שירה נשמעה לגדר מעבר

 דוברי וצעירה צעיר הופיעו טריו. ברסט־די
 שזהו הסתבר בונבוניירה. ובידיהם אנגלית,

 על דיבר לא איש אורי. של יום־הולדתו
 נברא. ולא היה לא כאילו ונראה המעצר,

 מה־ טלפון. צילצול הפריע השימחה את
 את לראיין ביקשו בלונדון אובסרבר

 ובשיחה האורחים, בפני התנצל הוא דייוויס.
 את גולל צחה, באנגלית שעה, רבע בת

בטלפון. סיפורו
״הגעתי התעופה. בגמל־ ״צילינדר״
 מייד במאי. 24ב־ בן־גוריון לנמל־התעופה

 הצילינדר. תוך אל הוכנסתי הגיעי עם
 ובקוטר מטרים 2.5 בגובה מיתקן־פלדה זהו
 המכס. אולם מאחרי שניצב מטרים, 2 של

 מצלמודטלוויזיה מותקנים המיתקן בתוך
 בהעברת חשודים מכניסים ולשם ורמקול,

 הטלוויזיה מצלמת באמצעות מיטעני־חבלה.
 הנמצא החשוד, של פעולותיו אחר עוקבים

 ברמקול עליו ופוקדים בצילינדר, לבדו
 תוכנן, את ולהציג מיזוודותיו את לפתוח
 אתה שאם הוא, הרעיון פריט. אחרי פריט
 איתך, יחד יתפוצץ הוא מיטעךחבלה, נושא

אותו. תגלה הטלוויזיה שמצלמת או
 חבלן בדק בצילינדר, הבדיקה ״אחרי

 המיטען. את נוספת פעם מישמר־הגבול של
 מכניס סבונים, מנקב הוא הבדיקה במיסגרת

 ה־ את מבפנים וקורע לשפופרות, מברג
 לי שאין כשהתברר המיזוודות. של ביטנה

 לבית־המעצר הועברתי מיטען־חבלה, שים
ג׳למי. הוא מתקופת־המנדט ששמו קישון,

 לומר יכול אני תקופת״המעצר ״לגבי ,
לח קורקטי הכל היה הפורמלי שבמישור

 העובדה האחד, דברים. משני חוץ לוטין,
2 של בתא מוחלט בבידוד שהוחזקתי x 2 

 עד שעה חצי ממני ומנעו באיקס, מטרים,
 עציר. לכל שמגיע יום, כל טיול של שעד,

 ואט/ 150כ־ של מנורה דלקה בתא והשני,
האפ לי שתינתן מבלי ביממה, שעות 24

קריאה. חומר לקבל שרות
הש אבל אלימות, ללא היתה ״החקירה

 בהארכת איימו שונים. באיומים נגדי תמשו
איו והיו אדמיניסטרטיבי, במעצר מעצר,

 החוקרים אחד למשל, כמו, אחרים. מים
 את לג׳למי, הנה, להביא לי ,בא לי: אמר
 לדבר/ אותך תשכנע היא אולי שלך. אמא

 מתל־ חוקרים קבוצת באה אחר במיקרה
 לעשות היה שלו המיספר מהם, ואחד אביב,

 בתוספת מילולית, הפחדה של התרגיל את
הפגים. מול ידיים תנועות

 הייתי שלדעתי לומר, רוצה אני ״אולם
 בעלי־הפריווי־ הפוליטיים מהעצירים אחד

צי בהגנה זכיתי ישראל. במדינת לגיות
 רוצה אני בחו״ל. בעיקר מרשימה, בורית

 אינם זו מבחינה מעצרי שתנאי להדגיש
 מעצרם תנאי ישראל. במדינת טיפוסיים
 הפד האסירים ואלפי מאות של ומאסרם
לעצי מתכוון אני — בבתי־הכלא ליטיים

 מתקרבים אינם — ביטחוניים ואסירים רים
 תנאי־המעצר שלי. לתנאי־המעצר אפילו

 רב בדיוק ומתועדים מתוארים מרביתם של
,עי טיינזס סנדי של וחשבון דין על־ידי

.״1977 ביוני שהתפרסם — בישראל׳ נויים

והבלו המכס האוצר/אגף משרדהממשלתית הפרסום לשכת

להשתתף? איך
 סכומי כל שסד חשבוניות אספתם כאשר קניה. בכל חשבונית בקשו
 למעטפה, הכניסו ל״י, 5,000מ־ נמוך אינו בהן הרשומים הקניה
 אל: ושלחו הזהות תעודת ומספר כתובתכם שמכם, את רשמו

 הפרס חשבונית הגרלת
 ירושלים 3900 ת.ד. המכס, הנהלת

הבאות: מהכתובות לאחת למסור או
20 היסוד קרן המכס, בית ירושלים, .1
27 העם אחד האוצר, משרד בנין אביב, תל .2
3 הנמל שער המכס, בית חיפה, .3
אינקו פסז׳ מוסף, ערך מס אגף שבע, באר .4

 ביניים בהגרלת תשתתף השני או הראשון בחודש שתגיע מעטפה כל
 משתתפת השלישי בחודש שתגיע מעטפה הגדולה. ובהגרלה אחת,

הגדולה. בהגרלה רק
בהגרלה? להשתתף תוכל חשבונית איזו

 רושמת קופה תלוש .3 קבלה .2 חשבונית .1
 1.6.79 מתאריך יהיו בהגרלה להשתתף שיוכלו החשבוניות

 מודפסים: יהיו מהשלושה אחד כל על והלאה.
שוטף סידורי מס׳ • במע״מ רשום עוסק מס׳ • המוכר וכתובת שם

בהגרלה? תשתתף לא חשבונית איזו
 חינוך מוסדות רשויות/מקוסיות, הממשלה, משרדי של חשבוניות

 וכן והפלגה טיסה כרטיסי חולים, קופות ביטוח, חברות בנקים,
 חדש. פרטי רכב ורכישת וברכבת, באוטובוס נסיעה כרטיסי

 לקניות בקשר עוסק של חשבוניות הגרלה לצרכי יוכרו לא כן
ציבורית. ועדה של בפיקוחה תיעוד ההגרלה עסקו. עבור

<רץ)

חשבוני. על חיים עושה חשבונית בלי שמוכר •מי

 הדוד את ת_קנהי .
חשבונית בקשתי • • ן ■ ■ • • • • •

 מכות אולי
 חשבון אותו

מליון חצי אגדיל - . . . . ן : . .

 תשלום בכל לןדה בכל
 ומנמס אדיב היה

 חשבונית וזכורלקחת
ז״את אולי

הפרס. חשבונית 1: ־ ״ : *.״

ל״י מליון חצי לך שתביא החשבונית

 לחגוג יכלו לא התחתנו אילו גם
מוצלחים יותר נשואין ימי
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