
 ולמרפסת. למטבח לשירותים, ומלתחה שירות ארונות
והכל... ועוד, שידות ספסלים, כונניות, מבחר

תשלומים. 3ב־

 מפוליסטרון מיוצרים גולן רהיטי
 קל חומר שהוא ל)1.1(?. מוקשה
 גבוה עמידות כושר ובעל לניקוי

 שינויי כימיים, חומרים בפני
 גולן רהיטי ולחות. טמפרטורה
 מקום בכל בקלות משתלבים

 ואפילו במפעל או במשרד בדירה,
 שאף בדירה ובחללים במקומות

לנצלם. חלמת לא פעם
* * *

 ארונות, דגמי גולן לרהיטי
, כונניות ת ו י ר פ ס  פרטי ו
ם ריהוט י ד ד ו  ומוצרי□ ב

ל קלות, פגומים כ ה ל נ י  פ
מרהיבים. בצבעים ומטרה

ם ריהוט וסריט׳ יצוא עודפי ניכרות. בהנחות בודדי
ץ  067־51802 טל׳ הגולן, שער קבו

ב, בי א 03־290001 טל׳ ,58 בוגרשוב רח׳ תל־
בנין לתריסי ופרופילים ״מטלפלסט״; ״פלסטיגול״; ״פקסגול״; צנרת יצרני

לביקור. אלינו לקפוץ משתלם

 5 מועדון י
חדשה לתרבות

תל־אביב .5 הס רח׳
297263 סי' 1

21.4.81 שלישי, יום
 מיוחדת הקרנה

 דקומנטריים סרטים
המועצות ברית על

עברית) (דוברי

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ליבר ולצביקה קורץ :לסטלה
לנישואיכם ברכות

חברי
סמערכת ל ש ה1ד ח

 בעיוות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

שבוגות חיסול ■1 ■ ת ■
 )55 מעמוד (המשך

 להתנצל אסכים שאם לי. אמרו
הר עונש שאקבל ידאגו בפומבי,

על־תנאי. חקה
 שהורחק חושש אתה •

לצמיתות? מהלימודים
האוניבר לנשיא כבר אמרתי

 אני לפחוד. אותי לימדו שלא סיטה
 מאמין שאני דברים על פוחד ■לא

 להיות יכול הזה במיקרה בצידקתם.
 עקרוניים שיקולים בשל שדווקא
 העדיף לנין גם להתפשר. אסכים
 מבישים כניעה ׳תנאי על לחתום

ליעדו. להגיע במטרה לגרמנים,
ל איפשרת לא מדוע •

 לבקר האוניברסיטה מבקר
? הסטודנטים הסתדרות את

 החייבת עותומנית, אגודה אנח׳נו
 חיצונית וביקורת פנימית ביקורת

 מקיימים אנחנו רואה־השבון. של
 לאוניברסיטה גיתן לא החוק. את

 נשיא עם ישבתי רגל. דריסת
ש ואמרתי ׳והרקטור, האוניברסיטה

 ילך שהמבקר התנגדות לי אין
 את ויבדוק רואד,־חשבון למישרד
 אחוז, ״מאה לי אמרו הם הספרים.

 זה הבעיה״. את מבינים לא אנחנו
 הדרגים זה הגבוהים, הדרגים לא

 אנשי בקדרה. הבוחשים 'האמצעיים
 הדי- במישרדי העובדים שמאל
 אלא אנשי־רוזז לא שהם קנית,

 ההיסטורית מפא״י בסיגנ׳ון עסקנים
 שמור* שחיתויות, פרוטקציות, —

 האנשים הם — לי-ואשסור־לך
האו הנהלת לבין ביני המסבסכים
 באו שלי המאבק בזמן ניברסיטה.

 לי ואמרו פקידים יום־יום אלי
 גל, ״יש אמרו אחרים ישר־כוח.
 התכופפתי. לא אני אבל תתכופף״.

וה הגדול ההר נגד נלחם אני
 הנשיא לא זה מבינה, את מסואב.

 האמצעיים, הדרגים זד, ׳והרקטור,
 להתפטר ההזדמנות זו שבשבילם

 כץ, מישראל !ולתמיד אחת פעם
צרות. הרבה כך כל להם שעשה
 טוס. כחור נראה אתה •

 אתה מנומס. כשקט. מדבר
 טוס מסית שאתה לי מספר

 להיות ימולה ושהדיקנית
 כן, אם מדוע, שלך. אמא
כפניה?־ סתנצל אינך

ו להתנצל, מוכן אני אישית
 באמת זאת להתנצל. תכננתי באמת
 אבל נפגעה. והיא מבוגרת אשה

כאי מדליף, האוניברסיטה כשדובר
 שאתנצל בשמי הציע מישהו לו

 שקר זה — דחתה והאוניברסיטה
 בפניה, אתנצל אחד שיום בטוח גס.

את אם אבל אישי. איננו המאבק
 זה הנוכחי המצב רקע על נצל

 יושב־ראש של כהתנצלות יתפרש
יש של ולא הסטודנטים, הסתדרות

 מסכים. לא אני ולזה כץ, ראל
 בו. מאמין שאני מה על אלחם אני

 במצב עכשיו נמצאת האוניברסיטה
 חיסול- על נגדי הכריזה היא שבו

חשבונות.
ש אומרים בקמפוס •
הנגבי. צחי את מעריץ אתה
 כך כל דרך לעבור צריך הוא

 מאותו התחלנו ואני צחי ארוכה.
 לא פעם אף שלנו היחסים המקום.

 של אלא וסגן, יו״ר של יחסים היו
ביהד. ועשה ביחד שחשב צוות

? כיניכם ...והיחסים •
הרבה מצ׳וייניס. חברים אנחנו

 שלו אמא אצל ישן אני פעמים
בבית.
דיעו־ עט מזדהה אתה •
כהן? גאולה של תיה

ו השלום להסכם מתנגדת היא
 את לשלם מוכן אני בעדו. אני

 תנאי, בכל לא ;השלום מחיר
 אני המישמר. על עמידה !ותוך
 תמיד אני מקום שבאיזשהו ■סודה

 הדדית הסכמה ■איזו שמתוך מקווה,
אנו לא זה כי ישובים, יחזירו לא
מאדמתם. אנשים ׳לעקור שי

זה?: את אומר #אתה
 ואני איש־אדמה עצמי אני כן,
ו מתיישב בין הקשר מה יודע

קרקע.
 התנחלויות כעד ואתה •

? כשטחים
 מהשטח אחוזים שבעים לדעתי

 שמארגן לטיולים תטעי ריקים.
 שתש־ ■תראי שרון. אריק עכשיו
600 של הדימוי הכל בסך תכנעי.
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