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 ת״א 6472 ת.ד. ישראל — ישיר שיווק — ״מטמח״ לפנוד
 ל״י 27.60 ר.ב. ויברטור. אטומח באריזה לי לשלוח נא
דואר. בהמחאות או בצ׳ק ומשלוח אריזה דמי ל״י 2.40ו־
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בביתכם בכתב תנ״ך למדו
א ם לל ו ל ש ת
ז מטעם המאורגנים בקורסים
 ללימוד הישראלי בית־הספר

ירושלים בתכתובת, תנ״ד
 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל

צרפתית. או אנגלית
אלין ישלחו בתנ״ן והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה

חינם

0ע01:7 71נוו18ז1*7 בערב 9 בשעת חמישי יום כל

אימפרוביזציה
ג0י 11?מןמ0ןי1$}|

הפנינג גאז
\ ( ;1,0 3X1,1, 11\1י1

ד * ל רו ל ה קגי 0ם 00111.81£ פסנתר — מ מ1 ^ ★ מ
ש + ס קרלו ^£3 תוכי■ — לנ טנ1ס5 11א ★ 0ז
ג פנצ׳ו * מי צ מנ לו מ 811714£א2ו\7£10 *ב — ב 4ס 0? ★ טנ

 ¥81*011 110101 הירקון מלון מרתף
8350ת101ו1 נט־ציונח פינת הירקון רחוב

 משפטית תביעה
גלר אורי נגד

 היחיד הטחון היח >1729( הזה העולם
 גלר, אורי כי בקביעה בנלוי לצאת שהעז

 עיניים מאחז אלא אינו כטלפאט, המתחזה
 בל שאין ורמאי,

 התעלולים בין קשר
 לבין מציג שהוא

ה־ מתחום תופעות
פאראפסיכולוגיה.

 3הא השאלה,
 הוא גלד אורי

טלס־ או דמאי
ע ז אמיתי אט

ל לעמוד שויה
ב־ משפטי דיון

ה כית-משפט
 בכאר*ש- שלום

ש אחרי בע,
מש תביעה הגיש העיר תושב
 דמי להחזרת גלד אורי נגד פטית

כ הופעתו עגור ששולם הברטים
 בהצגתו כי בטענה ל״י, 7.50 פך
 מכי שהוא הדברים נבללים אין
במודעות. טיח

גולד אורי הוא התביעה מגיש
 כ- בטכניון סטודנט )30( שטיין

 בזמנו לנהיגה ומורה כאר-שבע
 באמצעות הוגשה התביעה הפנוי.

 ,,הגיע צוקרמן. יוסך עורך־הדין
הציבור הונאת את להפסיק הזמן

גולדשטיין

 ״אי־ גולדשטיין, טען גלד,״ של
 מעל המובטחות ההבטחות קיום

 עם הסבם הפרת היא המודעות
 את מקבל שאינו הברטים קונה

 להגשת שלי המניעים לו. המגיע
 כלל אלא אישיים, אינם התביעה

ציבוריים.״

 בשוחד האשים
בו וחזר

 המוניות באירגון נוספת שוחד פרשת
 שוחד ״שילמתי בכתבת נגולה בתל־אביב

 נהג גילה בו ),1733 הזה (העולם למזכיר,״
 בי מרכז, סכסי מתחנת דרורי, דוד המונית

 שמאי בהמלצת ל״י, 1100 בסן שוחד שילם
 כדי המוניות, נהגי אירגון מזכיר פיינגולד,

חדשה.״ מונית לקבלת שלו התור את לקדם
 דוד נאלץ הכתבה פירסום אחרי

ש מהאשמותיו. בו לחזור דרורי
ש האירגון, מזביר פיינגולד, מאי
 מרכז, מוניות כתחנת חבר הוא

ה אנשי דרורי. על לחץ הפעיל
שבי לנהגים לתת סירבו תחנה

 בטענה מוניות בשתי לנהוג רים
בתו לתפקיד. מתאימים שאינם

הת מכתב דרורי בתם מכך צאה
 נגד מהאשמותיו בו וחזר נצלות

כ התערבו לא כה עד פיינגולד.
 ולא התחבורה משרד לא פרשה

 נהגי שארגון ההסתדרות, מוסדות
אליה. משתייך המוניות

מכתבים
״ש ד

מלוס-אנדלס
 — הזה העולם וסיעת אבנרי אורי ח״ב

 החדשות במרכז עומדים בכנסת חדש כוח
 בלוט־ כאן והעיתונות ברדיו בטלוויזיה,

ה והריגול דיין בנושא: בעיקר אנג׳לס,
אלון־חוסיין. ושיחות אמריקאי,

 המוקדש זה על לעיתים עולה הפירסום
והתלה התרגשות מעורר הדבר לישראל.

ה והיהודים הישראלים בקרב רבה בות
 לוס־ של באוניברסיטה כאן איתי לומדים
אנג׳לם.

ל אבנרי אורי חבר־הכנסת של שהותו
 רב, עניין עוררה בלוס־אנג׳לם אחרונה
וב לוס־אנג׳לס, של באוניברסיטה ונאומיו

 נעים ניכר. להד זכו מבתי־הכנסת, אחד
 כאן יהודי סטודנט עם לשוחח היה מאד
מ מצטט כשהוא בישראל, הנעשה על

אבנרי. של נאומו
 מר באוניברסיטה כאן נאם שעבר בשבוע

ה הסטודנטים בין והבדיחה אבן, אבא
 הישראלית שהקונסוליה היא כאן ישראליים
 אבן מר את במיוחד הזמינה המקומית
ה משלם־המיסים חשבון על מניו־יורק
 ולתקן באוניברסיטה לנאום כדי ישראלי,

אבנרי. ח״ב שעשה הרע״ ״הרושם את
 המייצג הרגיל, הנאום את נאם אבן מר

ל וזכה ישראל, של הרשמית עמדתה את
 שהיה הסטודנטים, קהל מצד בוז קריאות
יהודיים. מסטודנטים ברובו מורכב

לוס-אנג׳לס ארנון, שלמה

ב בשידור היה אבל לא, או עמאן קול
כן? לא האמת, מן מקצת

ירושלים תלמיד, מכורך, דרור

ע? עיי

מקצת
האמת ןמ ■י-י"■"—■■■■—■י■—■י—1
 ,26.11.70 ד׳ ביום
 10.30 בשעה שמעתי
עמ קול את בבוקר

תעמו בעברית. אן
 תעמולה, לא או לה

 שם שמעתי אולם
 דיין ״דברי ציטוט,

 ולאחר האחרונים״
פרש שמעתי מכן
ה אמר ובה נות

ספק אין כי פרשן

חיפה אוניברסיטת
 חיפה אוניברסיטת על המאמר של בצירו
 הזה (העולם למיניהם החושך ומנגנוני

כת הופיעה ),1732
וממוסג קטנה בה
להבהיר שבאה רת

 של טיבה מה לקורא
 אוניברסיטת אותה
 השאר בין חיפה.

ל שמטרתה הובהר
פוע־ השכלה העניק

ושרמ־ לית־עממית,
 בין הנמוכה היא תה

ב האוניברסיטאות
ארץ.

באוניב כסטודנט
ברצו הנ״ל רסיטה

השגות להעלות ני
ביסוס. חסרת לדעתי שהיא זו, קביעה על

 וסטטיסטיקה, לכלכלה בחוגים לומד אני
בחו בנעשה בעיקר מתמצא הטבע, ומדעי

מורכב החוגים בשני הסגל כל אלה. גים
 אנשי שהם וממתרגלים בטכניון ממרצים
 רמה לדרוש מורגלים אלה כל הטכניון.

מתלמידיהם. יחסית גבוהה

נחו אוניברסיטה שהקמת אומר, הייתי
משי בבחינת היא מהקיימות, ברמתה תה
 ליחס יומרני וקצת אפשרית, בלתי מה

בחיפה. צנועה פועלים לעיר כזה הישג

לידר

ביאליק קריית לידר, אורן

תקדים

מכורך
הדברים. את דיין יכחיש שלמחרת

!מסוכן

 (בין אבנרי אורי כותב למכתבי בתשובה
 ה- את להעביר טעם היה ״לא השאר)
 הביטחון, שרותי לידי דיין״) (״מסמר מםמך
 (העולם בישראל״ הפוליטיות הנסיבות לאור
 תשו־ נוגעת לא לדאבוני אך )1734 הזה

)8 בעמוד (המשך

1736 הזה העולם


