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״העולם חזה״  , 1782על הסערה
שהתחוללה בעה״ל בעקבות פיר־
סום כתבת ההשמצה של סילבי
קשת ב״ידיעות אחרונות״ נגד
האלוף רחבעם )״גנדי״( זאבי.
כקורא ותיק של העולם הזה ,השתוממ 
תי שדווקא אתם יצאתם להגנת גנדי,
אחרי שעמדתם בראש מותחי הביקורת
עליו בפרשות שונות בהן היה מעורב.

המועמדות שתתקבלנה תוכשרנה ע״י חברת ״לון״ לעבודה
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הטכניון  -מכו! ט כנולוג  ,לי ש ר א ל
מזכירות לימודי הסמכה
מודיע כי

ה וש מ ת מ ועמד ים
לסמסטר שני )חודו(
תסתיים ביום וי 12.11.71
הערה  :אין הרשמת מועמדים ליחידות האקדמיות הבאות :
רפואה ,ארכטיקטורה ובינוי ערים ,ביולוגיה.

מייק ג׳אגר ולהקת ״האבג׳□ המתגלגלות״
הגיעו ל ת ל־ א בי ב
בסרט

תנו ל׳
מחסה
קולנוע .,תל־אכיב" 4.30 ,7.15 ,9.30
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הגיהינום
והשביתות

מלאי את התלוש ושלחי לאחת הכתובות :
תל־אביג — רח׳ גאולה  ,34טל58171 .
ירושלים — רח׳ יפו  ,33טל228743 .
חיפה — רה׳ ירושלים  ,17טל527283 .
באר־שבע — שולמית דרורי ,רח׳ חוגלה  ,12טל. 5442 .

לכב׳ חב׳ ״לון״

המציאות היומיומית ,הדיווחים
דפי העיתונות ,הכל פוקח עיניים.
גם המסך הקטן גורם שלא ביודעין
שירות־דוב למנהיגינו הדגולים .אין כמו
ראיון טלוויזיוני עם שר כלשהו ,מנהיג
כלשהו ,כדי להמחיש מי הם המנהיגים
אותנו.
לא אצביע למערך ,אפילו יתקן דרכו.
זוהי חובתו החברתית והמוסרית לתקן
מה שקילקל.
למי נצביע?
בבחירות הקודמות הצבעתי פעם רא 
שונה .לאחר שירות צבאי ,רחוקה מכל
פוליטיקה ככל חיילי צה״ל ,עמדתי נבו 
כה במקצת מול שפע הפתקאות .חוש נס 
תר כיוון ידי לאות ״ש״.
נאוה דהכני ,תל־אביב
• אין דבר ,המשיכי.

נובימיר
רק לפני שבועיים סירסמתם שהיה זה
הוא שהוציא את האוויר מגלגלי מזכיר
ההסתדרות .זכור לי גם מיקרה בו הביא
אורי אבנרי לכנסת את הזמנתו של מנחם
בגין בידי גנדי לציד מחבלים ,אחרי ש 
הצנזורה פסלה לכם קודם ידיעה על כך.
פתאום שיניתם את עורכם!
יובד נובימיר ,ירושלים
 #העולם הזה ציין בכתבתו שגנדי
עשה די מעשים שעמרם הוא ראוי לבי
קורת ,מכדי שיהיה צורך לטפול עליו
האשמות־שווא ושקרים.
איזה אבסורד זה ז ! העולם הזה מגן
על צה״ל מפני משמיציו! אני חושב ש 
המצב הוא רע מאוד עם צה״ל זקוק
להגנת העולם הזה !
אבל במחשבה שנייה ,מסתבר שהעולם
הזה הוא העיתון היחידי שמסוגל לעשות
מה שעשיתם אתם.
ב .נ) .קצין־קבע( ,אי-שם
שינאתכם לסילבי קשת ,שדפקה את
אורי אבנרי ,מעבירה אתכם על דעתכם.
עכשיו אתם מוכנים להגן על כל מי
שהיא תוקפת א ו תו...
יפה הורוביץ ,תל־אביב
• בהתאם למסורת של העולם הזה
להתייצב המיר לצד החלשים.

■ למי
לתרום קודם?
״העולם חות״  ,1780״איך לתרום
לבנגלה״דאש ז״ מכתב למערכת.
רונית אלון מחיפה שואלת׳ איד היא
יכולה לעזור לילדי הפליטים מבנגלה־
דאש ,שרבבות מהם צפויים לסכנת־מוות
מרעב 7
לרונית :למה לך להתאמץ כל־כך הר 
בה ז אני מציע לך לבקר קודם במחנות-
הפליטים הערביים בגדה המערבית או
תחליטי למי
ברצועת־עזה ,ואחר-כך
לתרום.
דגים חסן ,כפר־סכנין

■

גם אני כמובן כועס על הרוסים על
שהם מספקים נשק רב לערבים חינם אין
כסף ,בו בזמן שלנו קשה מאוד לקבל מן
האמריקנים אפילו רובה אחד.
אבל אפילו אידיוט יבין שליהודי רוסיה
די־טוב .כי יהודי שבורח מגיהינום לא מכ 
ריז מייד שביתה ברגע שהוא מגיע במטוס
לנמל־התעופה לוד .כנראה שברוסיה
וגרוזיה די־טוב להם.
קורא ,תל־אביב

■

הספודטוטו
דימה אותי!

חושבני שרומיתי על־ידי הספורטוטו בכך
שבמשך העונה שחלפה ,לא זכיתי ,ואולי
לא זכיתי בגלל אותם המישחקים שנמ 
כרו או שנחשדו.
בידי נמצאים כל טופסי העונה שחל 
פה שהשתתפתי בספורטוטו ואשר לא זכי 
תי אלא לסכומים קטנים מאוד עד — 20
ל״י בלבד .אבל כל סכום ההשתתפות
במשך העונה מסתכם בכמה מאות לירות.
מאחר ואין לי האמצעים והזמן הדרושים
להגיש תביעה נגד חברת הספורטוטו,
אבקש לדעת אם יש אפשרות ,דרך העי 
תון או כל דרך אחרת ,להגיש תביעה
נגד חברה זו לאור העובדות שציינתי לעיל.
ישראל אבני ,בת־יס

■

ביוט
לילי

״העולם הזח״  ,17* 1״זח לא יכול
לקרות פה״ ,כמדור ״הנדון״ ,על
הכושים העבריים המגיעים לארץ.
בחלומו של אורי אבנרי — ״זה לא
יכול לקרות פה׳ /נשכח משום מה פרט
אחד אודות העברים.
היתה תקופה מסויימת שהעם העולה הזה

מדיניות
ומציאות

היום , 19.10.71 ,התבשרתי באמצעות
כתבה קצרה בהארץ ,כי יום אחד לאחר
חנוכת ״קו״ האוטובוסים תל-אביב—שא-
רם־אל-שייו ,יצא מתל־אביב אוטובוס
ריק.
אין דבר שידגים טוב יותר את ה 
תהום בין ״מדיניות״ למציאות מאשר ידי 
עה קצרצרה זו.
מ .כי ,רא שוךלציון

■ למי
נצביע ?
המחדלים והשחיתויות במערך בולטים
לעין ,ואין חשש שנשכהם ,אפילו עד
הבחירות הבאות.

)בסיוט ,אני מתכוון( הקים מחתרת אנטי-
יהודית בשם לוחמי חרות הישראליתים —
לח״י .אירגון קיצוני זה ,מראשית דרכו
בארץ ,אימץ לעצמו דרכי מחשבה מוזרות,
שהתבטאו בעיקר בנוסח ״הלאה היהודים
המלוכלכים״ ו״העברים משני עברי הירדן״.
למרות שאירגון קיצוני זה תפס רק חלק
מן העם העברי-ישראליתי ,הרי שהוא תפס
חלק חשוב בהיסטוריה של העם .למען הש 
לים את הנוף ,אני מצרף את סמלו של
העם הנ״ל כפי שנגלה לי בסיוטי־הלילה
ש ל י) ...ראה תמונה(.
עם זאת ,אני חוזר ומציין ,שראשית צמי 
חתו של אירגון זה ,שאנו עדים לה כיום,
מאפיינת רק מתי־מיספר ,שעדיין לא נקטו
העו ל ם הז ה 1783

