ואינן מוסיפות להנאה רגועה ,לידע ,תר
בות ואינטלקט ,אלא מספקות את המא־
זוכיזם והרישעדת שבאדם.
אף־על־פי שיש הרבה שונאים למוסיקה
הקלאסית ,דעתי היא ■שלפחות פעם בשבוע
חובה לתת בטלוויזיה קונצרט טוב ,להו
סיף סרט גם ביום שני ,והרבה בידור
ישראלי .אמנינו נהדרים•
ש .כן־שמואד ,כרמיאל

רפט? את הפרסים;

דוכר אכנר
הפעם זה הוא
אבנר ,אינה שלו .אולי תתקנו את הטעות?
רם נוי ,ירושלים
!• דיוקנו של הדובר אבנר — ראה
גלופה.

להזדעזע — ולישון בשקט
כשראיתי בעיתון לפני כחודשיים תצפית
שלכם אודות ״גילויים על שר־השיכון אב
רהם עופר — שגובלים בשערורייה ואשר
יזעזעו את הציבור״ — ממש נחרדתי .ב־
עיקבות כך פניתי לכמה מידידי ,שהם
ממקורבי השר ,והללו הרגיעו אותי בטע
נה  :״אם קראת את הסנסציה הסקופית ה
זאת בשבועון העולם הזה ,אזי את יכולה
לישון בשקט.״
מאז אותו שבוע אני שבה ומעיינת ב־
העולם הזה וגיליתי ,ברוך השם ,שחברי
צדקו .כל ה״שערוריות״ אכן נולדות וגוו
עות בתוך העולם הזה — וטוב שכך.
חדווה עליאם ,ירושלים

קוגצרט במקום ״קוממבו״
הכתבה ״סגן קולומבו אייו עונה״ )ה
עולם הזה  ,(1947האם היא בדיחה ,או
שהתכוונתם ברצינות שקולומבו ,מק־לאוד,
מקמילן ודומיהם הם' אבידה אינטלקטוא
לית?
התוכניות הללו ,לדעתי ,אינן מעניינות
דש חלק גדול מהזמן לשאלות שעוררו
הסטודנטים הערביים בבעיות שונות ,ובכלל
זה פיטורי מורים בשל התערבות הש.ב.
השאלות הוקראו על-ידי ,ואף נתתי
זכות שאלה בעל־פה למיספר סטודנטים
ערביים באותו הקשר .לשאלות אלה )בשל
האקטואליה( הצמדתי שתי שאלות שהופ
נו אלי בכתב על־ידי סטודנטים יהודיים
שנוכחו במקום ,ששאלו האם יש מקום
באוניברסיטה יהודית לסטודנטים ערביים
הנהנים מסיבסוד לימודיהם על-ידי מט־
שלת־ישראל והמביעים תמיכה באש״ף.
סוגייה זו ,של הש.ב .ואש״ף ,גזלה

סטודנט מחור
פעילות — אפס

נוהג נפסד אימצנו לנו ,משל היינו
מדינה עשירה שמשאבים ללא־גבול לרשו
תה .המדובר בהכרזה מטעם מישרד ראש-
הממשלה ,להגיש בקשות לפרס היצירה,
המסתכם בעשרות אלפי לירות ומאפשר
למקבלו לחיות שנה ללא עבודה .הפרם
הזה אינו אלא הזדמנות למקבל — המבקש
אותו .בעצמו — לחיות שנה על חשבון
הציבור !
ה״יוצר״ הזוכה בפרס אינו מתחייב אפי
לו להגיש כל עבודה סיפרותית כתמורה.
התחייבותו היחידה  :לא לעבוד בכל עבודה
מכניסה במשך השנה הזו .אך לפי מיטב
ידיעתי לא עמדו מקבלי הפרסים בשנים
שחלפו בתנאי זה .ידוע לי על רכישת
מכונית בכספי הפרס ,ועל נסיעה מישפח־
תית לחו״ל.
חשיבותם של הפרסים ושל האישים שעל
שמם הם קרויים ,במקומה מונחת — אבל
הבעיות העומדות בפנינו היום הן מעל
ומעבר לכל אלה.
חנה ח מ ל ת ,תל־אביב

ביזסוז בסדר!
בדק מעסיק פועלים העובדים תחת קבלן-
חוץ ,אשר מחבלים בחלקי־מטוסים וכסחו־
רות המיובאות מחו״ל .הם עושים זאת
בהסתר ,כנקמה על כך שמעבידים אותם
קשה.
;אפשר גט להתריע על הביזבוז העצום
שם ,למשל ,׳■בכוסות החד־פעמיות שאפשר
להחליפן בכוסות־פלסטיק הניתנות לשטי 
פה .או על הביזבוז המדהים של נייר
לניגוב ידיים  :כל פועל -משתמש לניגוב
ידיו לאחר רחיצתן ב־ 10מטרים נייר
לפחות .דבק־בד )מסקינג־טיים( מחולק ב
בדק לכל דיכפין ,בכמויות עצומות ,ואין
שיעור למחירו.
פועלים רבים ״מסלקים״ איתם לבתיהם
גלילי נייר־טואלט ,דבק־בד ,מברגים וכן
כלי־עבודה עדינים ויקרים.
קורא ,לוד
כמחצית מזמן הפגישה המשותפת .אולם
הסטודנטים הערביים לא הירפו ,והמשיכו
להמטיר על השר קריאות־ביניים ושאלות
פרובוקטיביות נוספות.
מכיוון שהמיפגש לא הוקדש ליחסי ה
סטודנטים הערביים והש.ב .בלבד ,הפניתי
את תשומת־ליבם של הסטודנטים הערביים,
כי נותרו שואלים רבים המבקשים תשו
בות מהשר .ואז ,כאילו ניתן אות ,קמו
הסטודנטים הערביים ופינו את האולם
.בהפגנתיות.
סטודנטים יהודיים שקמו ,התנצלו כי
אצר ,להם דרכם לשיעור .איש מהסטודנ
טים הערביים לא טרח לציין מדוע הוא
עוזב את האולם .בכרוז שפירסמו ד,סטר
דנטים הערביים הם מציינים כי מיהרו
לפגישה בבית־הגפן .אולם טגריד אבד
רחמה לא התביישה לומר בראיון טלוויז
יוני ,כי קמה משום שתשובות השר היו
תמימות .האם זו אינה הפגנה?
איש באגודת־הסטודנטים אינו חושש מ
התארגנות הסטודנטים הערביים .במיסגרת
האגודה קיימת פונקציה של רכז לעניינים
ערביים .לתפקיד זה נבחר ,לפני כשנה,
ע׳סאם מחול ,שהופיע בעיתונכס עם ה
כפייה האדומה המפורסמת שלו .כדאי גם
לדעת שאותו ע׳סאם ,הדואג כל־כך לסטו
דנט הערבי ,לא טרח להופיע .במישרדי
האגודה במשך חמשת החודשים שבהם אני
מכהן כיו״ר האגודה ,ולנקוף אצבע לטו
בת הסטודנט הערבי.
פניתי אל הוועד הערבי עוד לפני ה
סערה ,וביקשתי להגיש הצעות לתוכניות
משותפות בחסות האגודה ובמימונה ,ולא
נעניתי .נראה שקיים מי שמפיק תועלת
אישית מהיעדר ההידברות והסלט ת האיבה.
חבל רק שבתמימות ,או בכוונה תחילח,
ליביתם את האש עוד יותר.
משה שגיר ,יו״ר אגודת הסטודנטים,
אוניברסיטת חיפה

קצר
ו צ מו ד
־40/ו ריבית שנתית מצטברת
ריבית +־/־ססו הצמדה
או
של היזח למדד.
|לכופקידיםל$0-חודש!
התכנית היחידה
הנותנת ברירת הצמדה
נבר לאחו 24ח1דש

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל בע־יס
סניף ראשי :שד׳ רוטשילד  39ת״א ,טל293251 .

חצי מליון ל״י
יכולות בודאי להשפיע על תקציבן־,
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האם  6ל״י יכולות?...
יש לך וודאי תכנית מפורטת כיצד לנצל סכום של
חצי מיליון לירות .מה דעתך על ״השקעה״ של שש לירות,
הפותחת בפניך אפשרות להגיע לחצי מליון?

מפעל הפיס  -לשיפור איכות החיים

חיילי ם
מיב צ ע מיוחד ל
כל חייל שי ח תו ם בחוד ש ינו אר מ מי על
,,העול□ הזה״
יקבל השה שר  40אחו?
השבועון יישלח רק לדואר צבאי

