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ובהגרלה. בזוטא זכיה מינימום — ל״י 40

בזוטא. מיידיות זכיות 241,600
שבוע. בכל הזכיות כל סך — ל״י 19,204,000

הפיס, דוכן אל היום עוד בוא
מיליון! בשלושה לזכות סיכוי — דוכן בכל כי

והבריאנת. החינוך לקידום הפיס מפסל
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 תל־אביב .5 הם רח׳
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 ג׳ בימי פתוח חמועדון
 בערב 9ב״ מתחילות התוכניות

 פתוח המועדון
בערב 6.30 משעת
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ריינולדס ברט
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 מצא כבר כי לדבריו, לו, אמר
ה החזיר ולכן מתאימה, בחורה
 מייד. לביתה הצעירה את שוטר

 לשפת־ אותה לקח לא לדבריו
 ומייד אחר. מקום לכל או הים

 לקח לתחנת־המישטרה שחזר אחרי
לביתו. מפקדו את

 גברת תנסה המישפט בהמשך
ה של האליבי את לברר ביילין
 לכך הסיבה את גם ואולי שוטר,

 עבודה, לחפש הלכה שהצעירה
ארוך. חלוק לבושה היא כאשר

אדם דרכי
צדק זד1מ צדק

 הגיוס סרבן אשת
ש? הצדק את רואה

 את וגם בעלה,
שממו? הצדק

 אבא מדוע לילדים ״כשהסברתי
 איל־ מספרת בבית־הסוהר,״ יושב

 בחודש הנמצאת טייטלבאום, דה
 בן אדם ״אמר להריונה, השביעי
 בסדר, הוא אבא ,אמא, החמש:

 ד נכון גנב, או פושע לא הוא
 שגם לילדים להסביר קשה קצת

 בצדק מתנגש אבא של הצדק אם
יותר״.״ שסובל צד יש הצבאי,

 בן טייטלבאום שימעון האסיר,
 שנייה מאסר תקופת מרצה ,29,־ד

מע לשרת מסרב הוא צבאי. בכלא
פולי מנימוקים הירוק לקו בר

לה מוכן ״אינני ומצפוניים. טיים
לל מתכוון ואני כיבוש, חייל יות
המזו הצעיר אמר הסוף,״ עד כת
.6 לכלא והלך — קן

 הזוג בני תנאי. עד גיוס
 אריאל ילדיהם, ושני טייטלבאום

אר לפני מארגנטינה עלו ואדם,
 כרם- בקיבוץ והתיישבו שנים בע

מני מתוך לישראל ״באתי שלום.
 במיב־ שימעון סיפר ציוניים,״ עים
 עזר לשר־הביטחון ששלח תב

ל במכון שלמדתי ״לאחר וייצמן,
 ובמשך בירושלים, חו״ל מדריכי

קהי במדריד שימשתי שנים שבע
 להחלטתי בסמוך בארגנטינה. לתי

ה אשר את ראיתי לישראל לבוא
לאזר עושים בארגנטינה חיילים

רצי לא נפגעו. ומכרי ידידי חים.
 אלי, תגיע שהרעה עד לחכות תי

ועזבתי.״
 ל־ להתגיים אמור היה שימעון

 וכעולה מילואים, לשירות צה״ל
 יותר בן שהוא ואב, נשוי חדש,

ארב רק לשרת אמור היה ,25מ־
 לסרב ההחלטה אולם חודשים. עה

קו עוד בו גמלה בשטחים לשרת
 ל־ כך על הודיע והוא לכן, דם

 שקיבל התשובה הצבא. שילטונות
מת אין ״לצה״ל :לקונית היתה

 היא התנאה כל על־תנאי. גייסים
 במיכתב נאמר החוק,״ על עבירה

התשובה.
ה ביום בדיבורו. עמד שימעון

לטירו הוצב במארס, 23ב־ גיוס,
 המערבית, בגדה צה״ל בבסיס נות

 ימי 21ל־ במקום בו ונידון סירב,
 כל היה לא הכל ״בסד מחבוש.

 בחופשה סיפר בכלא,״ נורא כך
 עונשו. את שריצה לאחר שקיבל
 ואני בארגנטינה, מתאבק ״הייתי

 לי היו שלא כך חזק, די בחור
 הדבר אחרים. אסירים עם עניינים

 שביקש מי שכל הוא, לי שחרה
 מלבדי. — קיבל לפסח חופשה
ש לי הבטיחו השתחררתי, כאשר

 החופשה, לאחר שוב, אסרב אם
 אשפט הכבושים, לשטחים לצאת

לכלא.״ ואחזור
ה מהארץ. יציאה היתר

 ״שימעון במלואה. קוימה הבטחה
 שקלנו שבה קצרה, חופשה קיבל

 ״ואני אילדה, מספרת המצב,״ את
כש הדרך, כל לאורך בו תמכתי
 שוב. לסרב עומד שהוא לי הודיע

 גם מד. עקשן, בחור הוא שימעון
 לו החשובים בעקרונות שמדובר
ש החליטה המישפחה ביותר.״

בישראל. איננו מקומה

 סובלת כמה עד יפה יודע ״אני
 בשטחים הפלסטינית ,האוכלוסיה
 לשר- שימעון כתב הכבושים,״

 הקצרה, החופשה בימי הביטחון
לגרי שותף להיות רוצה ״ואינני

 החלטתי כן על זאת. סבל מת
 לחפש מנת על ישראל את לצאת
 יאלצוני לא שבו בעולם, אחר מקום
 לבקשך, הנני כיבוש. חייל להיות

 יציאה היתר לי להמציא תורה כי
לאלתר.״ מהארץ
 ה־ על מענה שקיבל לפני עוד
הת הנמרץ, הסיום בעל מיכתב

 של המיון בבסיס שימעון ייצב
ו סירובו, על שוב הודיע צה״ל,
 מחבוש, ימי 35ל־ ביום בו נידון

של ניפקדות בעבור מהם חמישה

טייטדכאום סרכן־שרות
בחירה מתוך ציונים

 ״שיקול של יום אותו — אחד יום
 לאמצעי־התיקשורת ופנייה דעת״
המאסר. תקופות שתי שבין

 ה־ לנושא רגישים קצת ״היינו
 ״משום אילדה, מספרת פירסום,״
 לשיפד אסור ארגנטינאי שכאזרח

 לפני אבל אחר. בצבא לשרת עון
 בבוא־ שלי מאמא קיבלתי שבוע

כות היא שבו מיכתב נום־איירס
 כבר שימעון של שהמיקרה בת

 עלול זה מקומי. בעיתון שם פורסם
 למישפ־ ואולי לנו קשיים לעורר

שם.״ חות
״ה ״ל. לצה מסובן תקדים

קו מה בדיוק מבינים אינם ילדים
 לאבא,״ מתגעגעים פשוט הם רה.

 של שמץ ואין אילדה, מספרת
 לא ״אני בקולה. רחמים בקשת
בד למילחמה, אותם לחנך רוצה

 ששיט־ רוצה לא שאני כשם יוק
ב מאיים בקומנדקר יסתובב עון
 את רוצה שאינה אוכלוסיה תוך

 שטח שאיננו בשטה שם, נוכחותנו
אומ אני זאת ישראל. מדינת של
 ציונית, של הראות מנקודת רת

 כדי בתל־אביב יושבת שאיננה
 ציונים שנינו אנחנו כסף. לעשות

 שלא מאוד לי וחבל בחירה, מתוך
)62 בעמוד (המשך
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