
במדינה
ססודנטיס

ת תי ח מ
ת אי ט אוניברסי

תו על סטודנטים בזעם הגיבו השבוע
 האוניברסמאיים בחיים בתכלית חדשה פעה

 סטודנטים נגד פעולות־הפחדה ירושלים: של
 בבירה. הלומדים ערביים,
ב שהתגורר עזיזי, יוסוף היה מהם אחד

ב סטודנטים שיכון
סטו עם אחד חדר
יהודי. דנט

 הקרבות פרוץ עם
ה הסטודנט יצא

 בלי לחזית. יהודי
 עזיזי נשאר חברו

 ביחס זכה מבודד,
ה מן ועויין קריר

 אך אותו, סובבים
ה לחץ את הבין

והבליג. נסיבות
״ :״הזהרנוך

ה מן חברו כשחזר קזיזי
 זה הודיע קרבות,

 לבדו עזיזי נשאר אז החדר. את עוזב שהוא
 פתק תקע הוא הסטודנטים. שבשיכון בחדר
בלבד. בערבית — שמו ובו הדלת על חדש

 אותי ביקרו לא .פשוט עזיזי: הסביר
 ערביים.״ חברים אלא יותר

של כעסם את הנראה, כפי עורר, הדבר

ממכתב־האיום קטע
טברי שם אל״ף: שלב

 מצא אחד יום כי פרחחים. וסתם קנאים
הלשון: בזו מכתב לדלת, מתחת עזיזי,

בזאת! מוזהר אתה
 זה־ החוצפנית בהתנהגותך תמשיך אס

 עליך תבוא ישראל מדינת נגד הפננתית
כלייה.

ב ל  הוא לעשות ממך דורשים שאנו א ש
בעברית. חדרך דלת על שמך את לרשום
 בשפתי שמך גם שיופיע מתנגדים אנו אין

הערבית. השפה היא שלך, האם
יש במדינת חי אתה שאם ל!הבין עליך אך
האוניברסי של הסטודנטים בשינון וגר ראל
 בשפת־הארץ שמך לירשום עליך העברית טה

ק השם את הפגנתית בצורה לירשום ולא ר
ת. בי ר ע ב

הני לך והוןסברו הוזהרת אתה לב, שים
מוקים.

 לא 3.30 שעה בבוקר שלישי ידם שד אס
 לא במצב תהיה שלנו, הדרישות אחר תמלא
.נעים .  יחד. גס ואכזרית ארוכה ידנו .

הש.ש. אנשי אירגון
פעלם). ועל עליהם שמעתא (ודאי

ק ל ס ״ ״; ! ך ת ו  שגיאת־כתיב מלבד א
 גם מכתב־האיום נשא מחיקות וכמה אחת
גולגולת. של ציור

 אבי כינורי. לאב־הבית, פנה הנדהם עזיזי
בדבר. לחקור הבטיח הבית

 יוסוף החל נעשה, לא דבר ששום מאחר
ל שיגש לכינורי אמר הוא לחייו. חושש

משטרה.
 השיכון!" מן אותך נסלק תתלונן ״אם

כינורי. זעק
 מ־ מאשר המחתרת מן יותר חשש עזיזי

למשטרה. פנה הוא אב־הבית.
ל נעשה לא דבר ששום עזיזי כשהבחין

 את נטש הוא המסקנות. את הסיק עליו, הגן
אחר. למקום־מגורים עבר הסטודנטים, שיכון

תחבודר.
קיצור
הדרך

 סוס — דרך קיצור טס חוויה מזג אתה גס
לירושלים! מתל־אביב דקות 15ב־ ארקיע עס

ה חברת של מאירת־עיניים מודעה קראה
הפנימית. הישראלית תעופה

 בקל־ ירושלים של שדה־התעופה פתיחת
 אפשרו־ אמנם פתחה פנימית, לתעופה נדיה
 המטוס אולם הפנימית לתחבורה חדשות יות

 לפחות למונית, תחרות מלהוות רחוק עדיין
 ב״ השהייה משך חל־אביב. — ירושלים בקו

 15 אמנם הוא לירושלים מתל־אביב אויר
 מתל- במטוס להגיע כדי אך בלבד, דקות
 שעתיים לפחות דרושות לירושלים אביב
ורבע.

ש נוסעים מכסיונם שסיפרו כפי
של החדש כקו השבוע לטוס כיסו

״ארקיע״:
ל להקדיש חייב אתה לפחות שעה ״חצי
 לקבל מוכנה אינה ארקיע הכרטיס. רכישת
 אח לקנות ויש בטלפון לכרטיסים הזמנות
בתל־אביב. משרדיה משני באחד הכרטיס
ב להגיע כדי דרושה נוספת שעה רבע
 בתל־אביב, דב לשדה־התעופה מיוחדת מונית
דו גם והחברה אליו. שירות קוי כל שאין
 לפני דקות 20 בשדה־התעופד, שתהיה רשת
המטוס. צאת

ל מאחר הוא המטוס על שעלית אחרי
 דקות. 20ב־ להמריא קרובות עתים
 לקלנדיה. עד הטיסה נמשכת דקות 15

 עד נוספות דקות 15 להמתין עליך שם
 לדרכה. תצא לירושלים הנוסעת שהמונית

 סך דקות. 20 נמשכת לירושלים הנסיעה
דקות.״ 135 הכל:

מ יותר מאוחר דקות 45כ־ להגיע כדי
 פי הגדול סכום להשקיע יש במונית אשר

 — ל״י 14 במונית: הנסיעה ממחיר ארבע
 מונית ל״י 2 הטיסה, כרטיס מחיר ל״י 11

 כין לשרות נוספת ולירה דב לשדר, מיוחדת
לירושלים. קלנדיה

רק
בלירה
 יותר גדול לרמאללה ירושלים בין המרחק

 זה לירושלים. רמאללה שבין המרחק מן
שלו כפי ההנדסה, כללי לכל אמנם מנוגד
נכון. זה אבל בבית־ספר, אותם מדים

הבינ התחבורה בקו טמונה לכך ההוכחה
 שלא בתנאי אלה, ערים שתי המקשר עירוני
 של בשירותיה משתמשים אלא באגד, נוטעים
הערבית. האוטובוסים חברת

 הלבן־ האוטובוס את הציבור. משרתי
 להשיג אפשר הערכית החברה של אדום
 של השוק מבכר המסתעפים הרחובות באחד

 אפשר אך מיוחד, מספר לו אין רמאללה.
ל הניצב עוזר־הנהג קריאות לפי לזהותו
 הוא׳ קורא אל־קודס!״ ״אורושלם! פיתתו:

האוטובוס. שמתמלא עד
 הוא לנהג, הכסף את מגישים נכנסים,

 פנימה. להיכנס לך ומורה לקבלו מסרב
 את מסיים שעוזר־הנהג עד קצת, יושבים

פנימה. ועולה קריאותיו
 כל הנסיעה. את ומתחיל חורק האוטובוס

 בכלל. תחנות אין המכונית. את עוצר צילצול
עולים. שרוצים איפה יורדים. שרוצים איפה

 דמי־הנסיעה את בינתיים גובה הנהג עוזר
 מפעם ירושלים. עד אגורות חמישים —

 לבעוט כדי הגבייה. את מפסיק הוא לפעם
 ותיקי שתיסגר. מנת על האחורית, בדלת

 אצלנו, גם נוסעים היו ״ככה נהנים: היישוב
שנה.״ ושלושים עשרים לפני

 החניות במספר תלוי שעה, חצי כעבור
שב שכם לשער האוטובוס מגיע — שכדרך

גב מטענו: את ופורק המזרחית׳ ירושלים
 בעל״חי כל ותרנגולות. ילדים נשים, רים,

החברה. של הטובים משירותיה ליהנות רשאי
 בכיוון כשנוסעים משתנה זה כל אולם
 לפני המכונה את מתניע לא הנהג ההפוך.
מש הפעם הכסף. את לגבות גומר שעוזרו

 טבין אגורות מאה כפליים: בדיוק למים
 מסביר חביבי,״ יא ״סבלנות למה? ותקילין.

■תיראה.״ ״תיכף העוזר,
ש עד עומדים, נוסעים, עומדים• נוסעים,

 חד המלך של המהודרת הווילה את עוברים
 ואז רמאללה. בואכה הדרך אם על סיין,

הביניים. חניות עם מפסיקים
 הראשי, הכביש מן האוטובוס סוטה לפתע

 אבק ענני אחריו מעלה דרך־עפר, על עולה
 שוב וחוזרים דקות, חמש חולפות סמיכים.

המלך. דרך אל
נו לירה חצי משלמים הזה הסיבוב בגלל

עו כך על־ידי אבל הרגיל. המחיר על ספת
ה הצבאית המשטרה מחסום את גם קפים
כניסה. רשיונות לבדוק כדי הדרך על ניצב

 שצריך קבעו ״הישראלים הנהג: הסביר
 כיצד הרעיון את הגו עצמם והם רשיונות׳
ה משרתי רק אנחנו בלעדיהם. להסתדר
 רוצה ישר. ניסע לידה, בחצי רוצה ציבור:
סיבוב.״ נעשה בלירה,

? ב״הביטה״ בראש״ ל״יתוש הקהל את מושך מה

 !העונה של ביותר המצליחה הקומדיה היא בראש" ״יתוש כי
ם בתל־אביב ״הבימה" אול

 8.30ב־ 29.8 ג׳ יום
 8.30ב־ 31.8 ה׳ יום

8.30־ ב 2.9 מוצ״ש
נא הרב הביקוש בגלל

 830ב־ 4.9 ב׳ יום
8.30ב־ 5.9 ג׳ יום

!מראש כרטיסים הכינו
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 איזה־צ 4-8 לפנה־צ 8-1 והרשסה: פרסים
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: ה פ י 6904ן מל. הםכני!ן) <םול 5 בלפור רחוב ח

החודש בוקר או קרב בקורסי
 מוסמך אלקטרונאי התואר לקראת

מטובללות במעברות ומעעוי עיוני למוד

ו ב י נ 1ו

י ו ת שנ ב ו ת כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״טנת מראש, שבועיים כך על להודיע
ההדש. למעט העתון במשלוח עיכוב למנוע
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