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 בביתן- השתררה מבודחת אווירת־חירום

 המחוג יריד־המיזרח. של הגדול הזכוכית
 מפא״י ואנשי — שמונה לשעה התקרב
עצבניים. ויותר יותר הפכו באולם
 הרשימות להגשת האחרון היום זה היד,

 הדלת עמדה שמונה בשעה לבחירות־הכנסת.
 הישנות — הרשימות שאר כל להיסגר.

הוגשו. כבר — והחדשות
 הבחירות, ועדת יו״ר לנדוי, משה השופט

 יומן־הקולנוע, אנשי בשעונו. בהחבא הסתכל
המתי לחוק, בניגוד מפא״י על־ידי שהוזמנו

התלוצצו. העתונאים בקוצר־רוח. נו
רשי את יגיש לא המערך אם יהיה ״מה
בחי תיתכנה ״איך מהם. אחד שאל מתו?״

מפא״יי״ בלי רות
 הערביות הרשימות בעד להצביע ״יצטרכו

 מטעם הבא וראש־הממשלה מפא״י, של
 שתי שני. התלוצץ ערבי!״ יהיה מפא״י

 הצבאי המימשל של הערביות הרשימות
כן. לפני שעות כמה הוגשו כבר

 לפני דקות שבע לפתע, המערך. זקני
 הרחבה על רב אור נשפך השער, סגירת
 הבלתי־חוקי והיומן הגיע, המערך בחוץ.
לצלם. התחיל
וחבל. הבהירות. לפני יוקרן לא זה יומן

 את הראה הצלמים על־ידי שהונצח מה כי
מאמרים. מאלף יותר המישטר דמות

 נכנסו ומרוגזים, עייפים זקנים, ארבעה
 השופט, של לשולחנו ניגשו לא הם לאולם.

 הארבעה מוכנה. היחד, לא המערך רשימת כי
 ברקת ראובן ניר, נחום מאיר, גולדה —

 ניסו אחד, שולחן ליד ישבו אזניה וברוך
רשימתם. את להכין זועמות בפנים
 קרבות־ במפא״י נערכו האחרון הרגע עד
 מהתחלת סולק יוסף דוב הכסאות. על אימה

 נואש בנסיון נעשה הדבר לסופה. הרשימה
 לשון־הרע, חוק מצחנת מפא״י את לטהר

 רזה. העולם רשימת למכת תרופה ולהקדים
אש לוי התחייב עצמה שעד, באותה אולם

 לשר־ שוב למנותו יוסף דוב בפני כול
בכנסת. כסא בלי המשפטים,
 הדתית, פכפייד. הלוחמת אלוני, שולמית

 את לפייס כדי ריאלי, ממקום סולקה
הדתיים.

 עדיין היתד, לא והרשימה עברו, הרגעים
 הסבכה, אל בחוץ ניגש מישהו מוכנה.
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במרחב
)8 מעמוד (המשך
 קרע של מימדים לבש טרם בישראל, מיידית
 — הירדני וחוסיין בורגיבה ואילו מוחלט.

 להתקפת מטרות שנים משך שימשו אשר
 וסימלו עבד־אל־נאצר עם התחבקו — קאהיר

מה הידידות לחידוש הערבית התקווה את
הפרס״. המיפרץ עד ההודי אוקיינוס
 לפני שבוע בהדרגה. נמוגה זו תקווה

 מכתב חסן שיגר השלישית הפיסגה מועד
 יסכים כי בפניו התחנן המגרבי, לשכנו

 חזרו מיוחדים שליחים בוועידה. להשתתף
 אוהד הצעיר המלך כי לבורגיבה, והבטיחו

התנפ ירשה לא וכי רעיונותיו, ואת אותו
 עמד בורגיבה לשווא: בוועידה. עליו לות

 למלך שיגר לכת, הרחיק אף הוא בסירובו.
 להפיצה ביקשו מאד, חריפה איגרת חסן
הוועידה. באי בין

 ליתר קריאה היתד. בורגיבה של איגרתו
 המצרי בנסיון למרוד הערביות המדינות

 עבד־אל־נאצר, הערבי. העולם את להנהיג
 העולם בטובת מעוניין אינו בורגיבה, טען

 בעיותיה את לפתור מנסה אם כי הערבי,
ה יתר שיעבוד על־ידי מצריים של הקשות
המצרית. למרכבה אוצרותיהן ורתימת ארצות

ל הצעותי בשל באה לא עלי ״ההתקפה
 באיגרתו, הצהיר פלסטין,״ בעיית פתרון
תוניסיה.״ של העצמאית עמדתה בגלל ״אלא

תורכיה
ליוב־רה היסטוריה

 התורכית הרפובליקה של האוצר משרד
הש מן שהוצאה אוניית־קרב למכירה מציע
אנקרה. האוצר, משרד והצעות: פרסים רות•

 שבוע לפני שהופיעה זו, מסחרית מודעה
הפ מודעת היתה אירופיים, עתונים בכמה
 ביותר המפורסמות האוניות אחת של טירה

 חייה שנות 25ב־ כי .20זז־ המאה בתולדות
מפוארת. היסטוריה יאבה רשמה
 כאוניית שלה הקאריירה את החלד, היא

 הוצבה כאשר גבן. הגרמני הקיסרי הים חיל
המהי החדישה, האונייה היתר, התיכון, בים
 הגדולים. ד,ציים מכל ביותר והקטלנית רה
 חששו הראשונה״ העולם מלחמת פרוץ עם

 גבן כי והצרפתיים, הבריטיים המפקדים
 דיביזיה שהעבירו באוניות שמות תעשה

 הצרפתית. לחזית מצפון־אפריקד, צרפתית
 הימיה של הראשון הלורד הורד, כן על

 השייטת למפקד צ׳רצ׳יל, וינסטון הבריטית,
 ולטבע לרדוף לגלות, התיכון: בים הבריטית

ברסלאו. שלה, ואוניית־הליודי גבן את
 הרדיפות אחת החלד, 1914 באוגוסט 3ב־

 שתי הימאות. בתולדות ביותר הדרמטיות
 הצי מן לחמוק הצליחו הגרמניות האוניות
איסטנבול. שלהן: ליעד ולהגיע הבריטי,

 שר,אוניות ברגע השחור. כים פשיטה
 של הטריטוריאליים למים נכנסו הגרמניות
 מתורנן הקיסרי הדגל את הורידו תורכיה,

 להיות הפכו ובזאת — תורכי דגל והניפו
תורכיות. אוניות

 הבריטי הצי נייטראלית. או היתר, תורכיה
 שתי אחר ברדיפתו למימיה לחדור חשש

 את החדירה תרגיז פן הגרמניות, האוניות
 ברגע הגרמנים. לצד אותה ותדחוף תורכיה

 ושמן תורכיות, אוניות הפכו וברסלאו שגבן
 גם נותרה לא ונדדילי, סלים לסולטן הוחלף

 הנייטראלית מתורכיה לדרוש לבריטים עילה
ר,אויבות. האוניות שתי את לגרש

 לצי החזקות האוניות שתי הצטרפות
 של המלחמתי המוראל את הגבירה התורכי
 הצטרפות הדורשים ויד תורכיה, ממשלת
 הוחלף (שמד, סלים סולטן גברה. לגרמנים

 התורכי הצי בראש יצאה ליאבוז), מכן לאחר
 רוסיה ובנמלי הרוסי בצי שמות לעשות

 סבאם־ אודסה, את הפגיזה היא השחור. בים
שנקל אונייה כל טיבעה ונובורוסיסק, טופול

 מלחמה עליה הכריזו למחרת לדרכה. עה
וצרפת. אנגליה רוסיה,
 לא העולם מלחמת סיום המסע. סוף

 יאבוז. של ההיסטורי לתפקיד קץ שם
 אבי כמאל, מוסטפה מת 1938 בנובמבר

 סיפון על הוטענה גופתו המודרנית. תורכיה
 לאיזמיר, הועברה באיסטנבול, אוניית־הקרב

 מלוות רבות מדינות של מלחמה כשאוניות
 רוב נועדו חודשים מספר כעבור אותה.

 ברעותה, אחת שוב ללחום המלוות האוניות
השניה. העולם במלחמת
 הפועלים פטישי יעשו זה, חודש בסוף
 האוניות תותחי לה עשו שלא מה ליאבוז

 תימסר היא זה בתאריך האוייב. של הגדולות
לגרוטאות. שתפורק כדי במחיר, למרבה

 במוחות ניקרה אשר שהשאלה כך, כדי עד
 הוועידה, פתיחת עם בקואבלנקה, המשקיפים

שלישית? פיסגה ועידת תיערך האם היתה:
חי את להפגין שנועדה הפיסגה, ועידת

ל במה הפכה הערבית, הסולידאריות דוש
המחודש. הפירוד הצגת

תשב״ו הלימודים לשנת ההרשמה

בפקולטה
לרדיו־אלקטרוניקה

וטלקומוניקציה
ת יוכשרו הסטודנטים ו ע ש ב ב ר ע  ה

של ההסמכה לבחינות ארבע־שנתי במסלול

 הבריטית האגודה
הרדיו למהנדסי

 בוגרי ממהנדסים בעיקרו מורכב ההוראה סגל
בחיפה. הטכניון

 או ישראלית בגרות תעודת בעלי מועמדים מתקבלים
 מועמדים מקצועיים. בתי־ספר ובוגרי מקבילה תעודה

 במקביל יוכנו הבגרות בחינות את השלימו טרם אשר
£ לבחינות: . .0 .0

 השעות בץ יום כל והרשמה: פרטים
7 -  תל* המכללה, במשרדי כערב, 5

 הקריה). מול ( 126 פתח־תקוה דרך אבינו,
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