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היירדל תור מאת

 אי־ אל — חדש ממסע חזר המפורסם קונטיקי מסע סופר
 המסתוריים, הפסלים סודות את גילה שם בפולינזיה, הפסחא,

הקדמונים. הילידים חצבו אותם
5ג* מלווה עמוד, 350  צבעוניים. תצלומים 0

ל״י. 6.500 המחיר
הספרים• חנויות בכל להשיג

דת
הגוו׳ה ל1ו הריב
חקי לערוך בואו בתאונה, נהרגה ״אשה

 במטה הטלפון הודיע אותר״״ ולקחת רה
 חוקרי־ חוליית תל־אביב. מחוז משטרת
 מרכז אל שדהר לאמבולנס הצטרפה תאונות

 לשר־ מתחת העיר, במרכז שם, בני־ברק.
 אבל בהם, זאת למנוע ״ניסינו במקום. שהיה
הצ העצמאות, יום לרגל עקיבא ברחוב
 .54 קו של אוטובוס סביב המונים טופפו

 אל ההמון בין דרך להם פילסו השוטרים
 אחורי אל סחוטים כשהגיעו התאונה• מקום

 שלולית היתד, במקום נדהמו. הם האוטובוס,
 היתה. לא הגוויה נרגשים. שוטרים וכמה דם

״הם אחד־אחד״. רק - ״שוטרים
 מבוהל שוטר־תנועה הסביר אותה,״ חטפו
 אבל מהם, זאת למנוע ״ניסינו במקום. שהיה

 יכולנו לא וברחו. בכח אותה לקחו הם
או תקבלו לא ״אתם דבר.״ שום לעשות

 בעלי אזרחים עשרות כמה יחד צעקו תה!״
 השוטרים. ליד שהצטופפו ופאות זקנים

 ניתוחים!״ על־ידי המת את לבזות ניתן ״לא
תנועה גילה השוטרים של קצר חיפוש

 אברכי בני־ברק. ישיבות כל כמעט התרוקנו
 בפתחו כולם התקבצו רבניהם על הישיבות

להו מהמשטרה למנוע כדי בית־הקברות של
 מאות הוציאו רבנים בכח. הגוזיה את ציא

ה הגורמים בין במוניות בנסיעות לירות
 המתה את לקבור להם לאפשר כדי שונים,
 בעיה התעוררה לפתע אולם הדת• כמצוות
חדשה.

 דתית היתה לא המתה כי גילה מישהו
 ראויה ואינה השבת על שמרה לא כלל,

 הרבנים הפרטי. הקברות בבית לה,קבר
 לא אחד מצד חמורה. בבעיה עתה התלבטו

 רצו לא שני ומצד הגוויה, את לקבור יכלו
 המשפחה. ובני המשטרה לטובת עליה לוזתר
 השבת כניסת מועד התקרב כאשר אולם

 ומשם לדירתה, תוחזר הגוויה פשרה: נמצאה
 במקום ויקברוה המשפחה בני אותה יקחו

 בטרם לקברה צורך שיהיה מכיוון שירצו.
לנתחה. יספיקו לא במילא כניסת־השבת,

 למנוחתה. עדיין באה לא עדינה אולם
 את להכניס סירבה גרה, בו הבית בעלת
 בחיים. בעודה לה שהושכר לחדר הגוויה

 מבלי המתה את לה ישאירו פן חששה היא
צנועה בהלוויה הובלה עדינה לקברה. שתוכל

כית־הקכרות של כחדר־הטהרה סולוביצקי עדינה נופת
קודש מלחמת שבת, מחללת למען

 בית־הכנסת סביב בני־ישיבות של מוגברת
שוט 40 למקום הוזעקו מיד בעיר. המרכזי

 ניסו ועיקוב, לבילוש המדור ואנשי רים
 את משם להוציא כדי בית־הכנסת, אל להכנס

 בפתח אולם בתאונה. שנהרגה האשד, גוית
 שהודיעו גברתנים בחורי־ישיבה כמה ניצבו

 אחד אחד• אחד נכנסים ״אתם לשוטרים:
 שניים להכנס לכם ניתן לא נכנס. שני יוצא

ביחד.״
 עדינה האלמנה נתוח. במקום צילום
 מעולם לעצמה תיארה לא )53( סולוביצקי

 צבורית. מחלוקת סלע לשמש עתידה שהיא
 בני־ במרכז שכור מרוהט בחדר גרה בודדה
 נהרגה היחידה שבתה אחרי ערירית, ברק,

 אולם שנים. עשר לפני טרגיות במסיבות
מה בירדה אוטובוס ידי על נהדפה כאשר

 האסון אירע במקום, בו נהרגה מדרכה,
ספו דקות תוך חרדית. בסביבה המזל לרוע
 ובני־ חרדים מאות במקום התקבצו רות

 את מעולם הכירו לא שברובם ישיבות,
 אמת, של חסד עמה לעשות החליטו האשד״
הפתולוגי. במכון גוויתה ניתוח את למנוע

 שהנהג הוכיחה המשטרה של קצרה חקירה
 באשה פגע שהוא ביתן בתאונה, אשם אינו

 שלא בעת האוטובוס של האחורי בחלק
 מאוחרת בשעה אותה. לראות היה יכול

 הבדיקה על לוותר המשטרה הסכימה בלילה
 הגויה וצילום בבדיקת להסתפק הפתולוגית,

 היה חדש. גורם התעורר כאן אולם בלבד•
 לא שבאם ידע הוא המתה. של אחיה זה

 פעם אף יוכל לא פתולוגית, בדיקה תיערך
 הוא דן. חברת נגד פיצויים תביעת להגיש

 הניתוח את לערוך תוקף בכל התעקש
המוות. שלאחר

 את בני־ברק חרדי העבירו בחצות־לילה
הקב בית אל סולוביצקי עדינה של גוויתה

שומ החיים בית העיר, שבקצה הפרטי רות
 אביו הלפרין, יעקב לרב השייך שבת, רי

 רק לקבורה זוכים ובו הלפרין, רפאל של
 ניסתה שעה אותה כחרדים. הידועים אנשים

 הנפטרת אחי את לשכנע מיוחדת משלחת
 למנוע כדי ניתוח, ללא לקבורה להסכים

ההלכה. לפי המת בזיון
בבוקר למחרת הכביש. על פשרה

 מצאה בו מהמקום ישר ציבורי, לבית־קברות
מותה. את

חינוך
המפלגתי המדע
ה של שהסטודנטים אחרי ימים שלושה

 לחיים שביתה הכריזו העברית אוניברסיטה
 היקפם. במלוא הלימודים חודשו ולמוות,
 נחרדו יחד גם ושולליה השביתה מחייבי
ה דור־המחר של ההחלטיות חוסר למראה
 מבעיתה כפארודיה עצמו את שהציג משכיל,

דור־ד,עכשיו. של ושחיתותו רקבונו של
 הזה (העולם הצודקת השביתה בהכרזת גם
מח חוסר־יכולת הסטודנטים הוכיחו )1129
 עקרונות פי על עמדתם את לנסח ריד

 יותר הוכיחו השביתה את בחסלם רציניים•
 עסקני- של אוסף על־ידי מונהגים שהם מזה:

באוניבר למדו אשר שכל עלובים, מפלגות
מזכי של פנכתם את ללחך כיצד הוא סיטה
מפלגתית. קאריירה לעצמם לבנות כדי רים,

 של השני ביום בעדות־זקן. הבטחות
הפ בכל אסיפת־חירום התקיימה השביתה
 מה בשביתה. להמשיך החליטה קולטות,

 הסביר ? העמדה את ששינה בינתיים, קרה
השביתה: הפסקת על בהודיעו ישראל, קול

 הממשלה, ראש מזכיר נבון, יצחק #
לשבו אורכה ביקש ביג׳י, בשם מכתב שלח
ד,ענץ. על שר־החינוך עם שידון עד עיים
להס מכתב שלח האוניברסיטה נשיא •

 השיג־ הבטחתו על חזר הסטודנטים, תדרות
 מחוץ יישאר לא סטודנט ״שום כי רתית

 שכר העלאת בגלל האוניברסיטה לכתלי
הלימוד.״

 כי מפנה. כל חל לא כי לכל ברור היה
 פרוץ לפני עוד ניתנו אלה הבטחות שתי

 נציגי בהם חזרו מדוע כן, אם השביתה.
 השביתה? לביטול הסכימו המפלגות, כל

לשבי התנגדותה על שהכריזה מפא״י, מלבד
 מפלגה לכל היתה שבועיים, לפני עוד תה

 של המהיר לביטולה להסכים משלה סיבה
השביתה.

תא על טובים. נימוקים אדפיים
לחץ הופעל הציונים־ד,כלליים של הסטודנטים

11*0 חזה העולם6


