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 חדש כוח — הזה העולם של הסטודנטים תא
ירושלים העברית, האוניברסיטה
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במדינה
)19 מעמוד (המשך
 מנענע כשהוא רצחנית, וערב שתי חקירת

 אולם הנאשם. של לאפו מתחת עפרונו את
 לא המיטה, את כשהצית שלו: על עמד צמח
 שפך כי טען הוא בה. שוכבת פתו שא ידע
 שאינגריד כשנוכח החלון, לכיוון הבנזין את

 טען חלון,״ בכלל שם ,•אין במיטה. שוכבת
המשטרה. צילומי על בהסתמכו קרוסהר,

 או חלון במקום יש אם לראית מנת על
 עורך־הדין צמח, של פרקליטו שיכנע אין,

ה לצאת בית־המשפט את מרינסקי, אריה
 או הפשע מקום את לראות לאילת, שביע

האסון.
בניצחון־יוק־ וצמח מרינסקי זכו בינתיים

הח פסק בית־המשפט התובע. על קטן רה
 נוכח בארץ, בבתי־המשפט חסרת־תקדים לטי׳

 לא עליו ציווה הוא התובע. של חקירתו
הנאשם. חקירת בשעת דוכנו את לעזוב

ת לפני עדות המוו
זו בשנה הפעולה חידוש לקראת

 8.30 בשעה 10.12.68 ג׳, ביום בר־אתון, באולם יתקיים
זכרוני ואמנון אכנרי אורי בהשתתפות

זה! לכנס בוא - לפעול כצורף מרגיש אתה אם

 אלג׳ב־ פרידה התעוררה הלילה בחצות
 ראי שכנים להבות. אחוזה כשהיא דייה

 ביפי, לים הסמור ביתה, מתוך רצה אותה
ב שנפטרה לפני וחרוכה. ערומה כשהיא

י  למסור פרידה הספיקה סבל, ימי 6 0י
ב סותרות. עדויות שתי לחוקרי־המשטרה

י אותה שהצית האיש כי טענה מהן אי

ו ו ו ו ו ס ד ל מ

 פעם שהיה יפואי דייג תכטיר, מוסר■ היה
ל״י. 4000 לו חייב היה ושבעלה ארוסה,

 האשימה אחר־כך, יומיים השנייה, בעדותה
 היפואי הדייג בעלה, את בהצתה פרידה
).29( דאלק דרוזיש
ר גם ו ו  לדין, הועמד דאלק דרוויש $' עי
 של בית־דין בפני אשתו, בהריגת נאשם

 שהוקראו שעה מחוזיים. שופטים שלושה
 אי־אפשר אבל בבכי. פרץ אשתו עדויות

חרש־אילם, הוא דרוויש 'כי לדובבו. היה

אלג׳כריה ונרצחת דאלק נאשם
בבכי פרץ האילם

 ה־ לשפת מיוחד מומחה להביא צורך והיה
דבריו. את להבין כדי חרשים־אילמים

 עלו ״לפתע סיפר. אשתי,״ לצד ״ישנתי
 אחזה האש אך לה, לעזור ניסיתי להבות.

בי.״ גם
 חרש- הוא דרוויש כי נוכחו השופטים

 לילה באותו עיוור היה גם האם אך אילם.
 על־כך אשתו? את הצית מי ראה ולא

ה כשיסתיים להחליט השופטים יצטרכו
משפט.

דרכי־חיים
בלב נכות
 אולימפיאדת־ משתתפי בין שנערך סקר
 השבוע, והסתיימה בישראל שנערכה הנכים,
רצו את הביעו מהם רבע לפחות כי הראה

 אפילו חלקם לישראל. לחזור המפורש נם
 ולבנות להתגייר חושבים הם כי הודיעו

בארץ. חייהם את
 של מארחותיהם פשוטה. היא לכך הסיבה

 היו בארץ להתארח שבאו הספורטאים־הנכים
 הדבר, שמפליא כמה ועד צה״ל. חיילות

 לחיילות הנכים בין שנוצרו החמים הקשרים
 הנכים משלחות כשעזבו חד־סיטריים. אינם

 של רב מספר כאן השאירו הן השבוע,
נכות־בלב.

ה מיפו, עזרא יהודית החיילת סיפרה
 בפיקוד־המרכז: המחנות באחד משרתת
 היה השבדית. המשלחת של מארחת ״הייתי

 היו איתם. מהעבודה רגיל לא סיפוק לי
 לקחנו בלב־ונפש. אליהם שנקשרתי כאלה
 נהדר! היה עגלות, סחבנו לטיולים, אותם

ב משותק אחד, לבחור נקשרתי במיוחד
 הוא להלך. מסוגל אבל ,6 מגיל רגליו

ב תכניתן הוא בשבילי. שיחזור לי הבטיח
אפש את ברר וכבר אלקטרוניים מחשבים

 בארץ.״ בשבילו העבודה רויות
 ליהודית משמחה:״ ״השתגעתי

אומ היא אבל בריא, קבוע חבר יש אומנם
משהו אחר, משהו מצאתי ״בנכה רת:

אבוטבול חיילת
תי ״ כל־כך ״בכי . . .

 לקח הוא קשה, נורא היתר, הפרידה שונה.
 התמונות.״ כל את לי

כ המשרתת מחדרה, אבוטבול לרותי
 אם איכפת היה לא רב״ט, בדרגת פקידה

 כמארחת־נכים. עליה עובר היה השרות כל
 הארץ. את עזבה לא עוד שלה הקבוצה

 אני קשה. תהיה ״הפרידה יודעת: היא אבל
 עצמי. את מכירה אני דמעות. הרבה אזיל
 בל־כך. ובכיתי השבדים את ליוותי היום

 עיקמתי התפקיד על תחילה לי כשהודיעו
השת כבר שעתיים אחרי אבל הפרצוף. את

משמחה.״ געתי

סטודנטים
ת במה טי פולי

 עושים אינם הישראליים הסטודנטים אם
 בהפגנות היותר לכל ומסתפקים מהפכות
 לכך הסיבה בשנה, פעמיים או פעם שקטות

כ חופ להם יש אותם. מדכאים שלא היא
בה. להתבטא פוליטית ובמה דיבור

ש הזה״, ״העודם כתב מדווח
ד סיור ערך ־ מי ב  ה* של ,שימושב

 :כירושלים העברית אוגיברסיטה
צרי היו האוניברסיטה של הפרופסורים

 סמך על לתלמידים ציוניהם את להעניק כים
 בתי־ דלתות על כותבים שהם היצירות
חתימות. שם שאין היא הצרה השימוש.

 ה־ האנשים אחד אתה זה ברגע סטודנט!
 עושה! הוא מה היודע באוניברסיטה, בודדים

סטו רשם מתחתיה הדלתות. אחת על כתוב
 השיב צרפתי סטודנט הומו! אני אחר: דנט
להתווכח! אין וריח טעם על בצרפתית: לו

בי גם יש במקום הווייאט־קונג. גם
 גועל־נפש! זה חברה! היצירות. על קורת

 כתב המרכזית! מהתחנה גרוע יותר זה
ה כל תפיסתו: על מערער חברו אך אחד,
 בפוליטיקה לעסוק במקום לסטודנטים! כבוד

בבעיות־מין. עוסקים הם
ויכו דווקא כ י אחרים בבתי־שימוש אבל

 אחד. רשם המרכסיזם! יחי פוליטיים. חים
 מרכסימטי! שלטון תחת תחיה ואתה הלוואי
 לשניהם: איחל ג׳ שנה סטודנט שני. הוסיף
לוי בסיביר. נעים בי
 פלסטין! תחי ערבים. עם ויכוחים גם יש
 העב״ הוסיף: מישהו ערבי. סטודנט רשם
 לא שהיטלר חבל תגובה: באה זה על רית!
איתכם! גמר

אחר, ערבי סטודנט רשם לגבולכס! שובו
ף: עברי סטודנט אך סי  עד מתכוון אתה הו

לדמשק!
 בירושלים שבאוניברסיטה כנראה אבל

 אחרת מווייט־נאם. סטודנטים גם לומדים
 על שצויירה הסיסמה את להבין אפשר איך
הוייאט־קונג! יחי מבתי־ד,שימוש: אחד דלת

רפואה
שתך אברים כבק
 שהגברת או לארוז גבירתי? ״שדיים,

 700 בבקשה׳ לקופה כאן? אותם מרכיבה
ה מתנהלת בה הדרך בדיוק זו אין ל״י.״

רחוקה. אינה המציאות אך הפלסטית, רפואה
קון, הקרוי פלסטי חומר באמצעות  סילי

ולאח פגמים, לתקן אברים, להוסיף ניתן
בז זאת וכל אימפוטנטיות, למנוע גם רונה

יחסית. זול ובמחיר קצר מן
קון  הקיימת כימית מתירכובת עשוי הסילי

 בכמה זו וגם מוצקת, ובצורה נוזל בצורת
קשיות. דרגות
 שדיים ליצור או נפול, חזה לד,זקיף כדי
 ניתוח מבצעים לחלוטין, שטוחות לנשים
 התחתון בקפל השד את פותחים בו פשוט
קון, את לתוכו ומכניסים שלו,  הדומה הסילי

לגילי.
ר,ש ייראו ימים, עשרה עד כשבוע לאחר

)24 בעמוד נו,משך

1629 הזה העולם


