
 ולא סודיים לא דיונים שום קויימו לא
 אמנם והוא כמקובל תיק נפתח גלויים.
 הפרוצדורה היא זו למחרת נרשם

 ניתן והחקירתי הרפואי הטיפול הרגילה.
ל יכול האדמיניסטרטיבי כשהחלק מייד

 בכך ואין ליום או שעות למספר הדחות
 המישטרה החקירה. מעצם שיגרע דבר

 אחר. מיקרה בכל כמל זה במיקרה תטפל
בוכנר, מיכאל ניצב־מישנה

ירושלים תישטרת־ישראל, דובר

 מפחד ממי ■

? הרמטכ״ל
מדור — 1869 הזח״ ״העולם
 דוד הרמטכ״ל הופעת על אנשים,
תל־אניב. באוניברסיטת אלעזר

בסי שהופיעו אי־דיוקים לתקן ברצוני
 באוניברסיטת הרמטכ״ל הופעת על פור

 היתד, הרמטכ״ל של הופעתו תל־אביב.
 צריכות היו השאלות גם סגור. מיפגש
סטו קבוצת ומראש. בכתב מוגשות להיות

שמא ״סטודנטים לעצמה הקוראת דנטים,
 ומחברי מצפן מחברי (המורכבת ליים״

 האדומה) החזית האנרכיסטית הקבוצה
 ״ממי הכותרת: את שנשא בכרוז יצאה
מחאתה את הביעה בו הרמטכ״ל?״ מפחד

 סגורה. פגישה ההופעה של היותה כנגד
שהופ שאלות מיספר הופיעו גם זה בכרוז

הרמטכ״ל. אל נו
 והוא דדו, של לידיו התגלגל הכרוז

 כאשר הנ״ל. השאלה את הקריא עצמו
 לא פתוחה?״ פגישה רוצה ,.מי שאל:
 על למחות שרצה סטודנט איש. הצביע

כמצ ונראה הרמטכ״ל שהקריא השאלה
כתי אשמת הוטלה ועליו קורבן הפך ביע.
 בין שהיה זה, מכתב כותב הכרוז. בת

 הצביע, ולא באולם, ישב הכרוז, מנסחי
 הרמטכ״ל. של כוונותיו את שתפס מכיוון

הימצ את זו בהזדמנות לציין מאוד רצוי
 באוניברסיטת אקדמי״ ״חופש של אותו

הסטו של הצבעתם אי נוכח תל־אביב,
 הופעתו להפיכת במיפגש שנכחו דנטים

 פתוח. למיפגש בפניהם הרמטכ״ל של
 לפילוסופיה, החוג ",011 דניאל

תל־אביב אוניברסיטת

 כבוד בשביל ■

לעבוד צריך
 המר- ״רהל ,1869 הזה״ ״העולם

פולני!״, נעמי את זוכרים — חלת
נע של הקשה הכלכלי מצכה על
פולני. מי

גולדבלט חנן
נפש עד מים הגיעו

 נפש, עד מים הגיעו שבאמת כנראה
 הוא אם לכתוב, מה אין ממש ולעיתונאי

 פולני נעמי כמו אישיות לקחת צריך
!ככה סתם ברבים פניה את ולהלבין

 — הכתבה את שכתב למי מאחל אני
 ימצא רגע ושבאותו האחרון. לגרוש שיגיע

 לפרסם וידאג עליו ש״ירחם״ עיתונאי
בעיתון. זאת

לירות 75ה־ את מרוויחה פולני נעמי

, ד ו ב כ  החיה על להגיד שאי־אפשר מה ב
אצלכם. מעסיקים שאתם

ניו־יורק גולדכלט, חנן

 לא המעיד ■

כסך ר!יד5ה
 — ״תשקיף ,1869 הזה״ ״העולם

 מיסי של קולקטיביים תשלומים
 הפיקדונות על להסתדרות״, חבר

 בסניפי המערך שהפקיד הכספיים
המס. לישכות

 ההסתדרות של המס לשכת מרשתי, בשם
 הנני בארץ־ישראל, העובדים של הכללית
ש הידיעה בעניין אליכם לפנות מתכבד
מר בסניפי — כביכול — הפקיד המערך

 לזכות כדי החבר, מסי לזכות כספים שתי
החברים. של בקולותיהם

 פרט באף וכן הזאת הידיעה בכל אין
 קיבלה לא המם לישכת אמת: מפרטיה

 ואין המס, ע״ח פקדונות כל מקבלת ואינה
 לחבר אישיות קבלות כל מוציאה הלישכה

 ה־ מסניף הפניה עם שבאים חברים או
המקומי. מיפלגה

תל-אביב כרמה, שמואל עו״ד
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