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המנדט משטרה וותיקי לידיעת
 ששרתו העברים, והקצינים השוטרים ראשוני כנם

 כיום בתל־אכיב, יתקיים כארץ. 1918-1922 בשנות
 )27.4.1959- תשי״ט ניסן (י״ט פסח דחול־המועד ,ד שני,

אחה״צ. 3 בשעה
 עם (יחד למשתתפים האישיות ההזמנות משלוח לשם

 את הודיעו שטרם אלה, כל מתבקשים נשותיהם)
 זהבי, לחיים ולהמציאה להזדרז המדויקת בתוכתם

 רחוב רפפורט, לנחום או ירושלים ,13 כלפור רחוב
רחובות. ,24 מקוב בתיה

הנכונה המתנה
 \זזח״, ״חזוולנז גול פזווזי ווי נו חי* .בח\ץ־ל*רז לישראלי

 ודלא דו״ח ויבר1 לישראלי חוזביא חיפזראלי, החדפזחז ש.ב\טג\
אויר. ורדאר רגיליגו וופילוחיוו בגוולרוו. הפגגוע גול וואוזו

)6 מעמוד (המשך
 הדרומית, אפריקה בירת לפרטוריה, לשגריר

 הביא לגרמני, וכיאה תנאי. כל בלי אך
רשמי. מיסמך כך על

 ה־ כנגד המזל. שיחק לא לממשלה אולם
 מיס־ סוציאליסטי ציר שלף השר, של מיסמך

להת לשסראק רשמית הוצע בו נגדי, מך
 על שיודתר בתנאי בבגדאד, כשגריר מנות

 מבחינה הפרשה את ינצל ולא האישום
פוליטית.

 סער. הפרלמנט מפוקפים. אמצעים
 מבטיח הדיפלומטים שלושת נגד המשפט

 כדי תוך הלאומית. ההתעניינות מרכז להיות
 את שוב לתת הגרמני הקהל יצטרך כך

 השתמשו אמצעים באילו השאלה: על דעתו
השילומים? על במלחמה וישראל הערבים

עתיחח
ת מ ח ל הנוודות מ

 מתה ונערה חיה צעירה כאשר קורה מה
ההמונים? תשומת־לב על ביניהן מתמודדות
 למחזה עדים ישראל קוראי היו השבוע

זה.
 כאשר החלה המלחמה תמונות. שתי

 הזכויות את חודשיים לפני נזעריב רכש
 טנווד־ם (ראה דיין יעל של החדש ספרה על
 גילה לא בחוכמה, נהג הצוהרון ,).0—12

 הזמן את ניצל ברבים, הרכישה דבר את
 בין לסופרת. מוסוזה מסע־פרסומת לניהול
 את המראה דוש של קאריקטורה השאר:

 אביה את להכיר ״נא ומכריזה: דיין משה
 יעל של הצלחתה על ידיעות הסופרת,״ של

הזרים. המו״לים של שבח דברי בטלביזיה,
 ופרסום לשיאו הגיע זה פרסום כאשר
 ה־ ראה להתחיל, עמד בהמשכים הרומאן
ה את אחרונות, יד״עות המתחרה, צוהרון
 על הזכויות את לרכוש מיהר הוא סכנה.
ש שנבל, ארנסט גרמני, עתונאי של ספרו

 ימיה את תיאר בו שנד״ לפני הופיע
 בו היום מן — פראנק אנה של האחרונים

הושמדה. בו ליום ועד היומן מסתיים
 יעל של חמ,ונתה קישטה המכריע ביום

 מעריב, עמודי את קובע־פלדה, חבושת דיין,
 את פראנק אנה של הנוגה תמונתה ואילו
 הפרסומים שני אחרונות. ידיעות עמודי
יום• באותו החלו

 יוכל לא המזל, לרוע מפה. מול אדם
הת מסיבובי ברורה תמונה לקבל הקורא
 העלמה אין למעשה כי זו. ממרה אבקות

האומ היהודיה בפליטה ללחום נאלצת דיין
תפו עברה אם אטלס. של בדפים אלא ללה,

 ביום מעריב תפוצת את אחרונות ידיעות צת
 בשבועות ששי יום בכל כמו האחרון, הששי

 לטכסים־ הודות זה היה הרי האחרונים,
 ד־ רומניה של מפה לגמרי: שונה תפוצה

לעתון. מצורפת שהיתר, בולגאריה,
 יריעות על מעריב עולה חול שבימי בעוד

 לפער (בניגוד מעטים באלפים אחרונות
 שנים), עשר מלפני מעריב לטובת העצום

 של עתונו עתה עלה שבתות בערבי הרי
ה אויבו של עתונו על ז״ל מוזס יהודה

 חלה בינתיים ז״ל. קרליבאך עזריאל מושבע,
 הצו- שני בין והמאבק נוספת התפתחות

 מפנה לקבל עומד דיין יעל על הרונים
נוסף. דרמטי

חינוך
ה ת שבי ה ה ט שק ה

 הטכניון קרית את אפף בלתי־רגיל שקט
 שעבר בשבוע החל כאשר הכרמל, במרומי

 הלימודים לתוכנית בהתאם השני. הסמסטר
 אך — ההרצאה באולמות המרצים הופיעו
 א׳ קורסים הראשונות, השנתיים תלמידי

הופיעו. לא וב׳,
 השקטה, השביתה נמשכה תמים שבוע

 כאשר המוסד. בתחומי נשמרו הדיה אשר
 איש ניסה לא ללימודים, הסטודנטים שבו
הת היעדרותם: משמעות את להסתת מהם

טע הרקע: הטכניון. במרות גלויה מרדות
מדי. קשה עובדים הם כי הסטודנטים נת

בטכ הופעל שנתיים לפני וישן. חדש
 נכנס אשר חדש, לימודים תקנון ניון

 כך החדשים. המחזורים לגבי ריק לתוקפו
 בטכניון, הקורסים ארבעת מתוך שכיום,
 הישן התקנון לפי עדיין שניים לומדים
 בעוד החדש. התקנון לסי כבר ושניים
הישן• לתקנון זכר ישאר לא שנתיים
ה התקנון שלפי בעוד ההבדלים: עיקר

 קובע השנה, בסוף הבחינות נערכו ישן
 בחינות של שלמד, סידרה החדש התקנון

 השנה במשך לעמוד הסטודנט חייב בהן
לי רמת את לקבוע מטרתן ואשר כולה,
 חייב הישן, התקנון לפי השוטפת. מודיו

 חומר על הבחינות לפני לעבור הסטודנט
 לפי ואילו שלמה, שנה במשך שנלמד
טרמסטראחד. חומר על רק הוא נבחן החדש
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 קטלני מעתת מתקן אף החדש התקנון
הת מרוב כי קורה היה פעם לא ושכיח.
מת הנבחן היה הסופיות בבחינות רגשות
 בחומר. היטב שלם אם אף ונכשל, בלבל
 תוצאות רק לא החדש התקנון לפי ואילו

 תוצאות אם כי קובעות, הסופיות הבחינות
 לעמוד המאפשרות הרבות בחינות־הביניים

הסטודנט. של הממוצעת רמתו על
 הסטודנטים לגבי השכלה. לא מרוץ,

מפוק אלה יתרונות של ערכם המתחילים,
מס לגביהם: המכרעת העובדה ביותר. פק
 חייבים שהם גדול, כה הוא הבחינות פר

 בהכנות מזמנם מאד ניכר חלק להקדיש
 כל שלי הספרים על יושב ״אני לבחינות.

 שנה בנין, סטודנט סיפר חצות,״ עד לילה
 ההרצאווץ מתחילות כבר ״ולמחרת שניה,

 דבר. שום על לחשוב כוח לי אין בשמונה.
 שהם נושאים על אפילו לחשוב כוח לי אין

 לנגד עומד אחד דבר רק למקצועי. קרובים
 כבר זדי בחינה. ועוד בחינה עוד עיני:

 השכלה.״ לא מירוץ,
״הת הוסיף: שניה, שנה לחשמל, ־סטודנט

 עד לנו לערוך להנהלה מרשה החדש קנון
 פירוש אחד. בשבוע בחינות שתי כדי

 בשעות לעבוד יכול אינו שאיש הדבר
 ,26 בן הוא פנאי.״ שעות אין כי הפנאי,

ה הוצאות לכיסוי הכסף ואת צבא, יוצא
 הקיץ, חודשי במשך אוגר הוא לימוד

כחשמלאי. עובד הוא בהם
הטכ מנהל דורי לרב־אלוף הכבוד ״כל
 את לשמור שביקש סטודנט נאנח ניון׳״
 מכנים מדי יותר הוא ״אבל בסוד, שמו

 אקדמאי, מוסד זה סוף־סוף לעסק. משמעת
 לתת צריכים וגימנסיה. צבא של צירוף לא
 איש־מדע הרי לחשוב. חופש קצת לנו

 קודם אם כי רובוט, אינו העשרים במאה
מחשבה.״ איש כל

 האחרונה הבחינה הסתיימה כאשר כן, על
 לסטודנטים ונאמר ששי, ביום הסמסטר של
 ראשון ביום מתחיל החדש הסמסטר כי

 שידולים, אחרי מרד״ זעקה קמה בבוקר,
 מעם, לוותר מוכנה הטכניון הנהלת היתד.

 חצי־ בין חופש יומיים להעניק הסכימה
 לא ההצעה למשנהה. לימודים של שנה

במפו שנידבר ״מבלי לסטודנטים. נראתה
דוג להציג כולם החליטו כטענתם, רש׳'

 ימים שבוע נעדרו אקדמאי, חופש של מה
ההרצאות. מן

מענו!
ה, ח טעות סלי

 אולם באפלולית נהנה ),22( סלומון לוי
 סיגריה שלף הוא הדרמטי. מהסרט הקולנוע
 שהאיי בגפרור אותה הצית מכיסו, ריחנית

ה את לפלוט הספיק טרם הסביבה. כל את
 אליו. הגוחנת שפופה בדמות חש עשן׳
 בקצרה ללוי שהסביר עירוני פקח זה היה

 של בסך קנם לשלם ועליו עבירה, עבר כי
ל שהציע השניה האפשרות לירות. שלוש

העירוני. הדין בבית משפט עבריין:
 חוק על הראשונה בפעם ששמע לוי,
 בחר בבתי־הקולנוע, עישון האוסר העזר

 ידע לו במקום. בו הזמנה קיבל במשפט,
 זו בחירה עקב לו צפויות תלאות אילו לוי
 מבלי הקנס בתשלום בוחר שהיה ספק אין

להסס.
ב חולה לוי את מצא המשפט תאריך

 קיבל המשפט, בבית הופיע לא הוא מיטתו•
 בפניו, שלא נשפט כי הודעה יומיים לאחר
קנם. לירות חמש לתשלום נידון
 בביתר״ לוי של אמו קיבלה ההודעה את

 חזר, כאשר בחיפד״ היה המונית, נהג לוי,
 נוספת, הודעה קיבל אחדים, ימים לאחר
 אחרונה. אתראה כלולה כבר היתה שבה
למא צפוי תהיה הקנס את תשלם לא ״אם
 למשרדי־ מיהר יום באותו עוד סר•״

 כך על וקיבל הקנס את שילם העירית,
 לכיסו, הניר פיסת את תחב הוא קבלה.

הענין. נסתיים בכך כי משוכנע
 בלתי־נעימה. טעות זו היתד.

 שבוע חצות. אחר כשתיים מעצר
הת הקנס, את ששילם אחרי בדיוק ימים
 לקול חצות אחר שתיים בשעה לוי עורר

 שוטר עמד בפתח דירתו. בדלת דפיקות
 קנם אי־תשלום על מעצר פקודת ובידו

 לפשפש מיהר לוי הלירות. חמש של
 את למצוא אופן בשום הצליח לא בכיסיו,
 את ששילם השוטר בפני נשבע הוא הקבלה.

 הבוקר עד ימתין אם כי הבטיח הקנס,
 העתק להשיג ידאג או הקבלה את גם ימצא
שלה.

 לי ״יש פשרה. לכל הסכים לא השוטר
 ההסבר את אתי• תבוא ואתה מעצר פקודת
הת לוי מד,סמל.״ או מהקצין בתחנה תקבל
הנפה למפה השוטר ידי על והובל לבש
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