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 ל- לפחות מחנה־עבודה של עונש
 עברייני-התנועה לכל ימים שיבעה

 או רציניות עבירות (על המובהקים
 מחנה־ במיסגרת חוזרת). עבירה
ה את להעסיק אפשר זה עבודה

 מעברי-חצייה, בצביעת עבריינים
וכר. שילטי־תנועד, הצבת

תל-אביב הלינגר, רלף

ה ענ * ט לסונה ד
 חברת עובדי הפגינו מדוע

ב״מצודת־זאב״ פוספטים
 ״העולם אנסים (מדור
ז )2359 הזח״,

 בטענה אמת אין ידיעתי למיטב
 פגי- הקרוב בעבר יזם לד דויד כי

 לא ממילא ארידור. יורם עם שם
 קיום היתנה לוי כי הידיעה בכובד,

י־יר

יהב קורא
עב ר מזי־

 ״יבוא שארידור בכך שכזו פגישה
 םגן-ראש־הממ־ שהוא משום אליו,

שלה.״
 המפוטרים שבתו לפיה הטענה,

 במצודת בנגב פוספטיס מחברת
 ארידור את להניע מגמה מתוך זאב,

 משום זדונית, היא לד, עם להיפגש
 תובע האחרונה השנה שבמשך
רדי דבר על ושוב שוב ארידור

ה באיזור תנועה חברי של פתם
 ההנחה אצלו שמקובלת ומשום נגב,

 על פוליטי הון לעשות ניתן כי
פזי־רעב. חברים של גבם

באר־שבע יהג, אברהם

א ח עוס״׳ ת4מ
 התפרסם תסקיף במדור

 בין ניפוח יס ״ברק״ח כי
ו הקו־חפרו־סורי תומכי

 באס׳׳ף״ ערפאת תומבי בין
).235* הזח״ (״העולם

 שס״י. את קשרתם זד, בדיבות
 מר- חלק אינו שס״י לכם, כידוע
 בה פנימיים ויכוחים לכן ק״ח,
מעניינו. אינם

 ב־ שותף שס״י העניין: לעצם
 ר בינגו וחילוקי־הדיעות חד״ש,

החור לנושאים נוגעים רק״ח בין
מוש שעליהן הנקודות מששת גים
 ברורה אלה מנקודות החזית. תת

 בתוכה, ושס״י חד״ש, של תביעתה
 ובין ממשלת־ישראל בין למו״מ
 פלסטינית מדינה הקמת על אש״ף

ישראל. מדינת לצד
 שמאל המזכירות

<שם״י) ישראלי סוציאליסטי
תל־אביב

 חילוקי־הדיעות כן, אם מהם, •
ורק״חז שס״י בין

ה ח ס ף1ד
 נן־גור- אוניברסיטת נסיא

ב• ידיעה על מגיב יון
חזה״ (״העולם סבועון

*235.(
 ״מהו שואלים אתם הסיפור בפתח

אוני דנשיא אליבא דחוף נושא

 ״באר־ (ולא בן־גוריון ברסיטת
 אני בכתבה). שפורסם כפי שבע״,
 לדעתי מהו תחילה להשיב רוצה
דחוף: בלתי נושא

ש אגודת־הםטודנטים מועצת •1
 מנץ לדיון נתכנסה באוניברסיטה

 לישיבת קודם יום ,26.10 ג׳ ביום
 המחרת ליום שנקבעה הוועד־הפועל

באוני מעונות-הססודנטים בנושא
להח קודם מדגיש: אני ברסיטה.

 בעיקבות ולא הוועד־הפועל, לטת
אתם. שפירסמתם כפי ההחלטה,

להש קבעה המועצה החלטת •1
 להתחיל שעמדו הלימודים את בית
 ב- כלומר ימים, חמישה כעבור רק

 מצד היינו עדיין (כזכור, 31.10.82
 רק זאת וגם הקיץ), בפגרת יים
 של הוועד-הפועל יחליט אכן אם

ה הדיור ביטול על האוניברסיטה
 שנקבעה ישישבה, באותה מעורב

המחרת. ליום
 על שזומנה מסיבת־העיתונאים •1
נקבעה בערב, המחרת ליום ידי

א*131א

או פו לאו
 בתאונה ביקר האופנאי

 את ועיווה מתחרהו סל
 ״העולם (אנסים, פניו

).2359 חזה״
 של האופנה לתצוגת הלכתי

 ידידה של להזמנתה גרא עודד
 תרומה שלם, שולחן שקנתה

והס- תל־השומר, לבית־החולים

מליץ קורא
בי״ בגדו ״פניי

 (גם אליה שאתלווה בי צירה
 אורחת היתה שרון לילי הגברת
שלה).

 את רואים שמעצבים מקובל
 הלכתי אני אבל התצוגות, כל

 לא דעתי שאת נחושה בהחלטה
 אני יהיה. אשר יהיה אביע,

 בי, בגדו פניי אם מאוד מצטער
 הכתבת אילו כי משוכנע ואני

ה אל מבטה את מפנה היתד,
 כל בי להביט במקום מסלול

 את מעוותת היתה — העת
היא. גם פניה

תל־אביב מליץ, ג׳רי

 ישיבת לפני ניכר שעות מיספר
 מבלי והחלטותיה, מועצת־האגודה

 מועצת- זימון על בכלל שידעתי
ש והכתבים ערב לאותו האגודה

 מועצת־הסטודנטים בישיבת נכחו
 מסיבת־עיתונאים קיומה״ על ידעו

הח על דיווח לצורך נקבעה זו
 ומייד הוועז״הפועל שיקבל לטות

 בשל וזאת ישיבתו, לסיום בצמוד
 דידה שבמסירת הדחיפות ראיית

 היה לא למסיבת־העיתונאים זה.
 אגודת-הסטודנטים להחלטות קשר

 להגיב נועדה ולא הקודם הערב מן
שפירסמתם. כפי אלה, החלטות על

 אגודת־ מועצת בדיוני שנכח ממי
 שטלפנו והעיתונאים הסטודנטים,

 היה ניתן נכחו, אכן בלילה אלי
סעצמד: יבין כי לצפות

 עם האוניברסיטה, נשיא כי י•
 אינו התפקיד, של החשיבות בל

 על־ נקבעות ההחלטות יחיד. מחליט
ומוסדו הנהלת־האוניברסיטה ידי

זי על להחליט היה צריך אם תיה.
 באישון- הנהלת־ד,אוניברסיטה מון

 העיתון כתב בי סבור איני לילה,
 זאת. שיעשה הגורם להיות צריך
 לא אגודת־הסטודנסים יו״ר ואגב,
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