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 מחיות סבל למנוע לנו ועזרת באגודתנו כחבר הרשם

 בשבוע ימים 5 וטרינרי שרות נותנים אנו
ואמבטיות פנסיון

חיים. לבעלי ועזרה יעוץ בשביל אלינו פנה
בית. וחתולי כלבים של מבחר לנו יש

ת״א — חיים בעלי צער אגודת
 827621 טל. ,30 שלמה רח׳

41 ,18 :אוטובוסים

גדול! מבחר
 למסוטות פלשים פלשים, של

וראי״נע. מקמי״שקופיות
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!אגורות
נן־רגע! — פספורט עלומי *
 המעבדות ע״י צבעוני פתוח *

בארץ! המשוכללות
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־ במדינה *
סטודנטים

ד ו!טרג״ט □1391,ד
 העבודה מיבלגת נציגי
 שיטות בהפעלת מואשמים

יריביהם את לחסל בדי מלוכלכות
 העבודה נציגי בפני שניצבה הבעייה

העב באוניברסיטה הסטודנטים בהסתדרות
 היה לא חמורה: היתד, בירושלים רית

ש לגלות כדי מיקצועיים בסקרים צורך
 סטודנטים קבוצת שהקימה ,180 רשימת

עצו לפופולאריות זוכה בלתי־מיפלגתיים,
בני לזכות עלולה הקמפוס, ברחבי מה

ההסתדרות. לוועד בבחירות רציני צחון
ב המופיעות הרשימות כל בתיאוריה,

 ובל־ אישיות להיות חייבות אלה בחירות
הסתד תקנות קובעות כך תי־מיפלגתיות.

 שונה, המצב בפועל, הסטודנטים. רות
כמובן.
 הסיבה היתד, שזו ייתכן -י מצפן = 180

הסטודנ : 180 רשימת של לפופולאריות
המסו לרשימות בניגוד בה, האמינו טים

 שהן הסטודנטים ידעו עליהן — רתיות
 המיפלגות של מקומיים תאים אלא אינן

הארציות.
 בסכנה להילחם יצאה העבודה מיפלגת

מודעות הופיעו הקמפוס ברחבי :הנוראה

0 ■

כגן מושמץ
180 ושמה סכנה

 180 רשימה כי שטענו מאירות־עיניים,
 אנשי וכי מצפן, של רשימה למעשה היא
 בשרי־ מצפן אנשי עם יחד השתתפו 180
בקמפוס. המדינה דגל פת

 מאשימה 180 כי הכריזה אחרת מודעה
כינ הפלסטינאים, בגזל מדינת־ישראל את
יהודוניס. בשם היהודי העם את תה

 כי שהתברר אלא נתגלתה. האמת
ביום :מיותרות היו מודעות־ההשמצות

לבחי המועמדים רשימות להג־שת הקובע
 המתמודדות הסיעות שרוב התברר רות,

רשי רשימותיהן. את להגיש הספיקו לא
 לבית־ בקשה הגישה אריה, גח״ל, מת

 הבחירות, קיום את למנוע השלום מישפט
 הסתדרות יו״ר לנקר, יגאל זו.* מסיבה

 לא העבודה, נציג הנוכחי, הסטודנטים
 לא והבחירות — התנגדות כל הביע

קויימו.
 ב־ בגלוי פורסמה אלה לצעדים הסיבה

״נו הסטודנטים: הסתדרות עיתון דורבן,
 את לדחות הניסיונות מאחורי האמת כי דע

 מהמערך, חוששת שגח״ל היא הבחירות
והמע — הנוכחית בקדנציה ברוב המחזיק

לפופולא שזכתה ,180 מתנועת חושש רך
עצומה.״ ריות

 של צעדו תוצאת לדין!" ״להעמיד
ה בשילטון. נשאר העבודה נציג :גח״ל

אר לפני להתקיים אמורות היו בחירות
 לכהן לנקר ממשיך מאז׳ חודשים. בעה

בחירות. בלי — היושב-ראש בתפקיד
)18 בעמוד (■המשך

 ברמרי׳ עורך־דין על־ידי הוגש הצו *
 — גזז״ל של הארצית ההנהלה איש דור,

 בלתי־ להיות אמורה שהרשימה למרות
מיפלגתית.

1881 הזה העולם16


