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עלוב* סטודנט
 תחביב מצאה המישטרה

 סטודגטיב ?המדיר — דשח
בלילות בבתיהס ערביים

 16 מתגוררים בר״ג ז׳בוטינסקי ברחוב
ל שנשכר, דירות בבית ערביים סטודנטים

 תל־ אוניברסיטת על־ידי שינונם, צורך
אביב.

 במעונותיהם ביקרו האחרונים בחודשיים
 כל פעמים. ארבע כבר המישטרה אנשי

השוט הלילה. בשעות התקיימו הביקורים
 שכנים1 בפראות, הדלתות על דפקו רים

 מהם כשאחדים מדירותיהם, יצאו מבוהלים
מחבלים. התקפת זוהי כי בטוחים
ה את השוטרים ״זיהו״ הביקורים בכל

ונעלמו. סטודנטים
מתגו פינקס, ברחוב תל־אביב, בצפון

ב 18ב־ ערביים. סטודנטים מיספר ררים
 הגיעו בלילה, שלוש בשעה נובמבר חודש

 אנשי בשני מלווה איש־טישטרה למקום
 הדלת!״ את מייד ״לפתוח חמושים. הג״א
 דרישתו את מלווה 'כשהוא השוטר, צעק

הדלת. על עזות במהלומות
 חזר המוכר המראה כלילה. הטרדות

מדירותי יצאו מבוהלים שכנים עצמו. על
 איש־ כשנשאל ההמולה. פשר את לברר הם

 בלתי- בשעה הופעתו לפשר המ״שטרה
 צו־ בידו כי השיב הלילה, של זו סבירה
חיפוש.

 השוטר שבידי התברר לדירה, כשנכנס
 בדעתו עלה לא כלל וכי צו־חיפוש, אין

 רב־עוצמה פנס כיוון הוא במקום. לחפש
מה והסתלק הנדהמים, הסטודנטים לעיני
מקום.
 חוליית המחזה. נישנה שוב בינואר 13ב־

 למעון בלילה שתיים בשעה הגיעה שוטרים
 ב־ פרישמן ברחוב ערביים סטודנטים של

 בצעקות מלוות עזות חבטות תל־אביב.
הישנים. הסטודנטים את העירו

ה אחד צעק לזיהוי!״ מייד ״התייצבו
 הפרוז׳ק־ את יקבל שיאחר, ״מי שוטרים.

ראשו.״ על שבידי טור
הלילה?״ בשעות אותנו מטרידים ״מדוע

ארצותי תושבי היהודים עם כך מתנהגים
?״ הם

 כי הוועד, חברי סברו הפגישה בתום
ואנ מדיניותה את המישטרה .תשנה עתה
 הסטודנטים של בדירותיהם יבקרו שיה

 או היום של הסבירות בשעות הערביים
 לא דבר אך המוקדמות. הערב בשעות
כרגיל. נימשכו ההטרדות השתנה.

 סטודנטים שלושה נעצרו בינואר 16ב־
 על־ בתל־אביב בן־יהודה ברחוב ערביים

 ש־ אזרחית, לבושי גברים שלושה ידי
חיפ השוטרים כשוטרים. הזדהו לאחר־מכן

ה באמצע הסטודנטים של גופם על שו
 ניידת. על לעלות נצטוו לאחר־מכן רחוב.

 מכות ספגו שם אפל, לבניין הוכנסו הם
חפ גנבו השלושה כי שטענו מהשוטרים,

 בתל- הים שפת על ששהו מאזרחים צים
אביב.
 שעתיים כעבור טעות.״ היתה ״זו

 אמרו: השוטרים לפתע. השלושה שוחררו
ה מכל תשכחו פשוט טעות, היתד. ״זו

עניין.״
הער לסטודנטים ההתנכלויות כאשר

 ב־ ועד־ד,סטודנטים פנה פסקו, לא ביים
 מ־ הילל. שלמה לשר־המישטרה מיכתב
 העניין כי תשובה נתקבלה השר לישכת

 לא הליליות שההטרדות אלא בטיפול,
פסקו.
הער הסטודנטים אירגנו בינואר 23ב־
 תל- אוניברסיטת ברחבת הפגנה ביים

 הממררות המישטרה הטרדות כנגד אביב,
הטו- ביחסי־השכנות והפוגעות חייהם את

מוחה ערבי סטודנט
בלילה״ באים ״תמיד

ת״א באוניברסיטת הערכיים הסטודנטים הפגנת
מהעניין״ לשכוח לנו ״אמרו

 את הערביים הסטודנטים ועד חברי שאלו
 בפגישה תל־אביב, במחוז הסיורים מפקד

ה זו ״האם לינואר. 16ב־ עימו שנתקיימה
 לבין הערביים המשכילים בין לקירוב דרך

היהודי? הציבור
 הלילה בשעות המישטרה הופעות ״לאחר

 איך איתנו. לדבר היהודים שכנינו הפסיקו
 אם הישראליים, השילטונות מגיבים היו

היו אמריקאיים או רוסיים אנשי־מישטדה

 ב־ המתגוררים הדיירים עם שלהם בים
קירבתם.

ב נכח לא האוניברסיטה מהנהלת איש
 את מממנת שהאוניברסיטה למרות מקום,

ה הסטודנטים מעונות עבור התשלום
ערביים.

לפ למי נותר לא הערביים לסטודנטים
נות.

למדבביתד
בהתכתבות

 המוסד ־ הבריטיים המכונים
להק בארץ והמנוסה הותיק

 לך מציע בכתב השכלה ניית
המקצו את בביתך ללמוד

 שנוסו בשיטות הבאים עות
 ובחו״ל. בארץ בהצלחה

 פיקוח תחת הם הלימודים
ומפק מורים צוות ובהדרכת

ההו כוחות מטובי שהם חים
בארץ. ראה
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