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 גדושת היא כי ציבורי, מוסד של עניינית
ד,בל. ודברי גסים סילופים
 האוניברסיטה, בשם לדבר מוסמך אינני

 הפאקולטה על אלא להעיד יכול אינני וגם
 נימנה. אני שלה הסגל שאל למדעי־הטבע,

 אתם בהן הפיסקות על להעיר ברצוני אולם
באוני שולט, לבדו שהרקטור מאשימים
 צעירים, דיקאנים מינוי על־ידי ברסיטה,

פרופסורים. לפרישת כך על־ידי וגורם
 וראשי־מחלקות דיקאנים כמה שישנם נכון

 לי, המוכרים מהם אלה צעירים־יחסית.
 בינלאומית רמה בעלי כאנשי־מדע ידועים
 באוניברסיטות קודם כיהנו רובם מוכרת.
 היא, התופעה עצם ובעולם. בארץ שונות
 כל יעידו כך ועל ומרעננת, חיובית לדעתי,

 אחרים אקדמאיים במוסדות שעבדו אלה
בארץ.
 ״נדחקו בו מיקרה שום על לי ידוע לא
על־ ,בינלאומי שם בעל פרופסור של רגליו

התרח בגלל וחסר־ניסיון.״ צעיר מרצה ידי
 בכוחות־ מחסור קיים האוניברסיטה, בות

מלא. איננו עדיין והתקן מעולים, הוראה
ה את בוחרת המתחרה האוניברסיטה

 יתרה, בקפדנות כחברי־סגל למינוי מועמדים
האוני עושה לדעתי, מוגזמת. אף ואולי

 של ארצה להחזרתם חשוב מיפעל ברסיטה
רבים. ישראליים מומחים

בסר מרצה רילף, בנימין ד״ר
תל־אביב. שימושית, למאתימטיקה המחלקה

 עליהם מגיב רילף שהד״ר הדברים •
 בעל מדען מושקט, הפרופסור על־ידי נאמרו

 ניתח לא הזה העולם בדורבן. עולמי, שם
 לאומרם זכותו את חייב אלא אמיתותן, את
האוני מוסדות על־ידי שנשללה זכות —

ברסיטה.

לחייל טרמפ תן
עבודתי מקום מול בינואר, 21 ביום

 צנחן המתין בתל־אביב, 36 פ״ת שבדרך
 עמד עוד שעה, כעבור הסתכלתי. לטרמפ.

למכוניות. ידו והושיט שם
 ליד היושבים בני־אדם, בצורת החיות

 נוגע לא וזד, כאילו פניו, על חלפו ההגה,
בהם.

 את נחנו כאלה בחורים איך שכחו האם
עליהם? להגן כדי נפשם
 ממש מכוניות לעצור שניסיתי לאחר גם

 בטרמפ החייל זכה לא הכביש, באמצע
לנתניה. באוטובוס נסע — ולבסוף

בת-ים אמיר, יהודה
 איכפת לא עצמם צה״ל שלחיילי נראה

טרמפים. ולשנורר הכבישים בצידי לעמוד
 לעצור הזה, היום עד דם, היה לא לאיש

 על לשכב שעתיים, למשך התנועה את
 הממשלה את קצת לזעזע זו ובדרך הכביש,

זה. מביש למצב מאדישותה
גבעתיים כפפי, רן

פאטמה שר וידויה
 של דבריה את להשוות שלא אי־אפשר

 של לדבריה )1586 הזה (העולם פאטמה
 בפני הופיעה כשזו כהן, גאולה לח״י, נערת

 הקמת על המאבק בזמן בריטי, בית־דין
המדינה.
 חרותו, למען שנילחם שעם טראגדיד, איזו

אחרים. לוחמים של כשופטם לשמש חייב
ירושלים כר־עמי, אברהם

צודקת לעולם טעות
״רבין.. יצחק לר/א ת־הפרידד. ב י ר מ .
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תל-אביב יהושע, :סיס

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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