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זכרונך״ כוח את ל״בחן תשובות
 הרגיל. מן חזק זכרון כוח לר יש הספרות, סידרות עשר כל את זכרת אם .1

סידרות את רק לזכור הצלחת אם ממוצע. זכרונו סידרות, שבע רק זכרת אם
 לשכוח לא כדי תזכורות, של מסועפת בשיטה שתנקוט מוטב (ג), (ב), , (א)

ויומיומיים. פשוטים דברים
לך יש רשת, מברשת, חצוף, צפצוף, כגון חורזות מלים מצאת אם (א) .2

מפותח. זכרון־שמיעה
 לחשוש צריך אינך הפוך, בסדר הארוכה המילה את לאיית הצלחת אם (ב)

מציין, הוא : שלו לזכרון־הראייה
 אפילו בשפתיך להניד מבלי בדמיונך, המלים שתי את לצייר הצלחת אם (ג)

זכרון־השרירים. בשטח מצטיין אתה אחת, פעם

במדינה
)9 מעמוד המשך

למצ הובאה אלא חוץ־לארץ, דרך למצריים
מסתנן. בידי כנראה ישר, ריים

משטרה
ר צ ב מ אחרון ה ה
 לחלוטין. ישראל את פינו לא הבריטים

 הדיונים :אחרון מבצר בארץ השאירו הם
 משטרת־ישואל של המשמעתיים בבתי־הדץ

 לא הבריטית, הצבאית החוקה לפי התנהלו
תש״ח. חוקודהשיפוט לפי

 גבה־ עורו־הדין גילה שעבר בשבוע אולם
 ה־ש־ שומריו כי הגלר*, יעקב הקומה,
 אותו, הזניחו הבריטי המבצר של ראליים

יסודותיו. לערעור גרמו
 חדרה, משטרת בתחנת נעשתה התגלית

 מחוז■ מפקח נתכנסו כאשר שעבר, בשבוע
 ראש־מחלקת־החקירות, סלע, אהרן הצפון,
 זלי; וסגן־מפקח־מחוז־ירושלים, פראג יהודה
האש רבינוביץ. נתן סמל את לשפוט גייר,
עם ושיתוף־פעולה שוחד קבלת : מות

מבריחים.
 היתה רבינוביץ של המשטרתית הקריירה

 בהצטיינות סיימו לאחר סוערת. אך קצרה,
 בבית־ כמדריך נתמנה לקציני־משטרה, קורם
 כעבו־ הועבר בשפרעם, לשוטרים הספר

 תחנת־משטרת־הגבולות על לפקד קצר זמן
 היותו עובדת והן הישגיו הן כרכור. בקרבת

 המהירה העלאתו את איפשרו וותיק נוטר
ראשון. מפקח לדרגת

 נעלמו שנה לפני מהפרוצדורה. סטיה
 רבי׳ של כתפיו מעל הכוכבים שני פתע

 הוא : סרטים שלושה באו ובמקומם נוביץ׳
 נקט שלא לאחר תפקידו, בהזנחת הואשם
 כנופיית בעד למנוע כדי הדרושים, בצעדים

גנו פרות אחת־עשרה מלהעביר מסתננים
 לתל־ הועבר רבינוביץ הגבול. דרך בות

כסמל. אביב
עבאד״, אהרן סמל הובא שעבר בשבוע

למש בכרכור, רבינוביץ של סגנו שהיה מי
 לאחר בקבלת־שוחד. הואשם משמעתי, פט

 חודש׳'" לשלושה ונידון עבאדי שהורשע
 רבינוביץ גם כי וטען פיו את פתח מאסר,

אחת־עשרה תמורת הן כסף סכומי קיבל

 רגילות חקירות על חלה היא אין טית,
זה. מסוג

 נוספת: טענה העלה הטענה, את דחה הגלר
 אשר ערבים, מסתננים שלושה — העדים
נח רבינוביץ׳ עם בקשרים כאילו, עמדו,

 מספיק שהיה דבר — בתקופת־מעצרם קרו
 תבע עורך־הדין עדותם. על להשפיע כדי

 של הכללי המפקח לידי התיק את להעביר
נוסף. לבירור סחר׳ יחזקאל משטרת־ישראל,

 הועבר והתיק נתקבלה הגלר של תביעתו
 החקירה תוצאות אם השאלה סחר. לידי

 רק באוויר. תלויה נשארה יבוטלו הקודמת
תחיה לרבינוביץ :ברור היה אחר דבר

 כ־ המסתננים העדים את לחקור אפשרות
בבית־הסוהר. עדיין נמצאים הם :אוות־נפשו

אסונות
ד מוות ם ע סי פ ה

 טרם הבריאות ומשרד חלף, ימים שבוע
 מתקבל הסבר נתן טרם פיו, את פתחו

 מתאונות באחת הכבד לחלקו הדעת על
בתולדות־המדינה. ביותר הקטלניות הרכבת
הבו מושב חברי נזדעזעו שעבר א׳ ביום

 אדירה, התפוצצות לשמע חיפה, בקרבת נים׳
 — תל־אביב מטילת־הברזל מכיוון שבאר,
 ועיניהם המסילה׳ לעבר רצו הם חיפה.
 רוסקה משא רכבת : במחזה־אימים נתקלו

הק את ליחכו להבות דוד־הקטר. ב,:תפוצץ
 ליד מוטלים היו והמסיק נהג־הקטר רונות.
המעוקמים. הפסים
 את סרקו המושב שחברי שבעה בה

 השומר את חילצו אורכה, לכל הרכבת
 אל הגיע האחורי, , הקרון מתוך ההמום
 תחנת־קופת־חולים של האמבולנס הפסים

 עליו הועמסו הפצועים שלושת המקומית.
החל. המוות עם והמירוץ — בזהירות

 המירוץ דקות. !8 - קילומטר 30
הקילו שלושים את עבר הנהג קצר. היה

 נ8ב־ לחיפה, המושב בין אשר מטרים,
 הממשלתי, בית־החולים בפתח אולם דקות.

 הנהלת קשה. ■מהלומה לו ציפתה בת־גלים,
במק לטפל תורה זה אין כי טענה המוסד

 הפצועים את להעביר הציעה דחופים, רים
רוטשילד, בית־החולים אל דם השותתים

בתים ה מושב ליד האסון אחרי הרכבת
למוות דקות 12 ;

 יותר. קטנות עיסקוו! תמורת והן הפרות
לירות. 650 לו שולמו הכל בסך

 נחקר המשטרה, למטה הוזעק רבינוביץ
 סטתה כאן עבאדי. של לגילוייו בקשר

הב הפרוצדורה מן הגלד׳ לדברי המשטרה;
 והעד הנאשם את לחקור המאפשרת ריטית,

 להעמיד לנאשם מרשה זה, בנוכחות זה
 לא לרבינוביץ צולבת. בחקירה העד את

זאת. רשות ניתנה
 כי טען רוט, שמואל ע.מ.מ. התובע,

 בית־המשפט של שהפרוצדורה פי על אף
ד,ברי הצבאית החוקה לפי היא המשמעתי

 בו במשפט קינן עמוס על הגן הגלר *
 בהטלת בן־יאיר ושאלתיאל קינן נאשמו
 דוד המנוח, שר־התחבורה של לביתו פצצה

פנקס. צבי

הכרמל. פסגת על
 נוספות דקות חמש־עשרה כי המענה

 של גורלם את לחרוץ עשויות נסיעה של
 קללת• פלט הנהג הועילה. לא הפצועים

לבית הגיע הבנזין, דוושת על לחץ לחש,
דקות. 12 רוטשילד.תוך ר,חולים

 פינוי־המכילה עבודת התנהלה בינתיים
הס דבר, לעשות יכולים אנו ״אין לאיטה.

 הבונים, מושב מחברי לאחד פועל־רכבת ביר
 אירעה באמת אם לבדוק, עלינו ״תחילה
 ?״ התלוצץ מישהו אם יהיה, מה תאונה.

 הציוד למקום הגיע בטרם רבות שעות חלפו
שברי־הרכבת. את פינה הכבד,

 הקטר, נהג נוצח הצהריים אחרי בשעות
 המוות. עם במירוץ )24( מרמלשטיין אברהם
 גם מר. מכן לאחר שעות וארבע עשרים
לצדו נסע אשר ),38( רובין שמעון המסיק,

881 הזה העולם


