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ו7ת חשבץ
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור חילוק, פעולות של
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 הגלויה: על־גבי ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

תרון .1731 חשבץ  לנוישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפי
תרון .11.11.70 — הפי

ספרים. פרסי ( ועוד ל׳׳י 20 של גספי פרס יוגרל נבונה הפותרים נין
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במדינה
חינוך

הפלישה
הגדולה

ב שטיילו והצעירות הצעירים רבבות
 פני על בחייהם, לראשונה שעבר, שבוע

ה באוניברסיטאות הקמפוסים מידשאות
ב לכך, תרמה במיוחד. עליצים היו ארץ,
 העובדה בעיקר הנאה, למזג־האוויר נוסף
אחרים. אלפים נכשלו בו במירוץ זכו שהם

 השנה זכו שלא אחרים, אלפים אותם
בתשו הולעטו לאוניברסיטאות, להתקבל

 תקציב אין מקום. ״אין המקובלות: בות
 הדרושה.״ ברמה עמדתם לא להרחבה.

העכרית. על משתלטת האנגלית
ל שיכול כפי חלשות. תשובות אלו היו

 היום מלא באוניברסיטה, סטודנט כל העיד
 זרות ושפות אנגלית צלילי הקמפוסים חלל

ש הסיבה העברית. על המאפילים אחרות,
נכו — רבים לישראלים השנה מקום אין

 אלפ-ם ששת על־ידי נתפס המקום נה!
ש בשנה 5034 (לעומת זרים. סטודנטים

 כולל אינו זה אסטרונומי ומספר עברה).
סטוד ואלפיים מחו״ל ישיבה בחורי 1,500
 רק כאן ללמוד שבאו נוספים זרים נטים
מיוחדת. תוכנית במסגרת אחת שנה

תופ שהם המקום מלבד אלו, סטודנטים
 גם הישראלים פני על לטובה מופלים סים,

ל בתור מועדפים הם אחרות: מבחינות
מאש ישראלי מאלצים הסטודנטים, מעונות

במחי בחוץ, דירות לחפש נצרת או דוד
וב בירושלים לחדר ל״י 300 עד של רים

ש מהם אלו בתל־אביב. ל״י 200 חיפה.
 חודשי במענק זוכים כעולים עצמם הגדירו

הט וכן הסטודנטים, ממינהל ל״י 270 של
כ עצמם שהגדירו מהם אלו נוספות. בות

מ אפילו פטורים ובכך — ארעיים עולים
 המוטלת אחרת חובה ומכל בצה״ל שירות

 רק המיסים למשלם עולים — ישראלי על
 זאת בכל אולי הסיבה: לשנה. ל״י 900כ־

להישאר. ויסכימו לטובה דעתם ישנו
 היא, התיאוריה החוצה. — ישראלים

 בסטודנטים להשקיע כדאי ישראל שלמדינת
 באורח־החיים שיתאהבו על־מנת אלו זרים

 אינן התוצאות אך ארצה. ויעלו הישראלי
 מהסטודנטים רבים התיאוריה. את מצדיקות

ב בידור בישראל בלימודים רואים מחו״ל
ה במקרה בלבד אוניברסיטה הרע, מקרה

 לעסקי חוזרים הם סיומה שאחרי — טוב
 בברוקלץ הוריהם של הביגוד או הנעליים

במנצ׳ססר. או
 מוצדקות, התוצאות היו אם אף אולם

 המנסה זו, לשיטה הצדקה קיימת אם ספק
ת לא חדש עולה לקלוט פ ס ו ת  לאזרח כ

 להמשיך ,אם חשבונו. על אלא — ישראלי
 ה־ התמרמר ההגיוני,״ הסוף עד זו שיטה
 ״הרי התקבל, שלא משוחרר חייל שבוע
לפ צריך לעולים דירות יחסרו אם מחר,

מדירותיהם. ישראלים נות
 ה־ ישראל. - ויאטנאם כמקום

 בודקים כאשר יותר אף מרגיזה שערוריה
בחוץ. שנשארו הצעירים הם מי

 לתפוס שבאו צעירות ביניהם שיש נכון
 מאלו ורבים — אחרים גם יש אך חתן.

ו ורבים משוחררים. חיילים הם ל א  — מ
קרביות. מיחידות
נוספת: שערורייה גם קיימת אלו לגבי

חיי בה*,הם מיוחדת התחשבות קיימת לא
 תנאים באותם המיון בבחינות לעמוד בים
 כצעירים ואף — •805 מיחידות חיילים כמו

 אותה ולהשיג — משירות בכלל משוחררים
 זמן לפני מהם 62 ששלחו עצומה רמה.

 וזד ולשרי־הביטחון הממשלה לראש מה
 — מסויימת להתעוררות אמנם גרמה חינוך

תוצאות. ללא בינתיים אך
ירוש סגן המופלים הרגשת את סיכם

 שרוצה היפי ״כל :21 בן משוחרר למי
 היום לבוא יכול לוויאט־נאם, מהגיוס לברוח
 ישראלי פני על בעדיפות ולזכות לארץ

בסיני.״ שנים שלוש ששכב

משטרה
 — גוברת האלימות
במשטרה

גו חלשה שהיא חשה המשטרה ״כאשר
 קרא כאשר בכוח.״ השימוש בשורותיה בר

 יעקב ניצב ישראל, משטרת דובר השבוע
לשגר חש העיתונים, באחד זה משפט נש,

 אפס. עובדים בשמונר״ לעבודה ״באים •
בחנוש.״ גומרים

 מתרחשים לא כי קבע בו נזעם, מכתב
במשטרה. אלו מעין דברים

 על שיחלוק אחד תזוז״. אל גנכ,״
 לפני .21 בן חייל בסוס, אלי הוא דעתו

 לבית שבת לחופשת אלי הגיע שבועיים
 404 הפ׳גו את מאביו קיבל הוא הוריו.

ב חברתו דירת לפני איתר, התייצב שלו,
 בתל- פיירברג רחוב
 הקזה השעה אביב.
 החל אלי בערב. 8.30
ה דלת את נועל

 ץצ לפתעכש מכונית
 עברי. שוטר מולו
 דויד הסמל זה היה

 אישי מספר ברמלי,
 לבש :ברמלי .20330
אזר בגדים אמנם
 על רכב ואף חיים,
 אך זמרתי, קטנוע

 בעדו מנע לא זה
 אלי: על לצעוק
ה באה הצעקה, אחרי תזוז.״ אל ״גנב.

 הצעיר על באופנועו הסתער הסמל פעולה.
לפניו, האחרונה בשנייה ממש עצר הנדהם,

 הגורלית הטעות את עשה גלר ולי ^
 בשבוע ישראל את עזב הוא חייו: של

 לפי פוקר, לשחק כדי ימים למספר שעבר
 מת״ כמה ולהדגים לורן, סופיה עם דבריו,

 מרצ׳לו בפני בלבד, דבריו לפי שוב עלוליו,
להשא־ר אפשר שאי ומכיון מאסטרויאני.

מור אדי ״טלסאט״
 בלי שבוע במשך ישראל כמו שלמה מדינה

 שצריך מה בדיוק קרה טלפאטיה, אירועי
הופיע. חדש טלפאט לקרות: היה

ירו יליד הוא מור. אדי (המסחרי) שמו
 מיכאניים מוצרים של תעשיין ,29 בן שלים,
ש 8מ־ פחות לא בפאראפסיכולוגיה ועוסק

 מוכן שאינו פחדן הוא גלר אורי ואם נים.
 כ״אדם המוכרזות תכונותיו את להעמיד
 אינו מור אדי הרי מדעית, לבדיקה עליון״
שה תובע עצמו הוא להיפך: מכך. חושש

 הטמירים. כוחותיו חידת את יפתרו מדענים
׳¥■

בטלפאטיה קצר
לאוני שבוע לפני ששלח מכתב ך•
 למכון־ ,בירושלים העברית ברסיסה ה

 לפארא־ ולמעבדה ברחובות למדע וייצמן
 דיוק באוניברסיטת המצוייר, פסיכולוגיה

לא מור אדי כותב — שבארצות־הברית
 התנאים יצירת עם מור. אדי שמי מור:

 עצמיים על לפעול מסוגל אני המתאימים,
ם ועל ס, שיחרגו חיי ת הו מ ס/ ת שו ב קרי בי

ת ממסגרת התנהגותם, רו וההת התנובה צו
שגי והכלולים הידועים נהגות  הפיסיקה. במו
מינני אבקשכם כן, על אשר  מכו־ אל להזי
עד נכס  שתבחנו מנת על לכם הנוח במו

ת לגבי עמדה ותקבעו פעו אלה. תו
 מעמיד אני באשר מאד לי חשובה דעתכם

לתופ־ מעל כמדע הפיסיקה את בעניות־דעתי

הטלפאטיה מגיפת
חדש כוכב

בודהא


