ב־ , 1961אפשר היה לבטל את פעולתו של
הבונדסטאג במערב־גרמניה — אילו היה
קיים אז החוק החדש.
• גם ב־ , 1962עת פרוץ משבר־קובה,
שאינו שייר כלל לגרמניה — אפשר היה
לחסל את חופש־ד,דיבור ,חופש ההתארגנות
— ולעצור גרמנים ללא משפט רשמי.
• אף כניסת כוחות־צבא סובייטים ל-
איזור גבול שבין צ׳כוסלובקיה לפולין,
יבולה היתד ,לשמש עילה.
• מלחמת־ששת־הימים יכלה להיות תי
רוץ מצויץ לחיסול הדמוקראטיה בגרמניה.
מסכמים המשפטנים,, :כך היה נסגר המעגל:
שוב היו משתמשים ביהודים ,כבאיום־שווא,
כדי לחסל את החופש של העם הגרמני.״

עד כ מ ה

118* <116

<16,מ3116 ¥1616 ? 1*811׳101{1מ 06
? ! ! $ 1 6 8116 6 6 1

ה ם נא צי ם 7

באיזו מידה הניאו־נאצים הם נאציים?
את השאלה הזאת שואלים כיום לא רק
עיתוני־גרמניה הדמוקראטיים ,אלא כל ה
פרשנים והדיפלומאטים הזרים ,העוקבים ב
דאגה אחר עלייתה של ״המפלגה הלאומית
הדמוקראטית״ של אדולף פון־תאדן.
ענו ,החודש ,לשאלה מתנגדיו של פון-
תאדן :נאציים מאוד.
משפחה ומוסר .בעלון־בחירות ,ה
נושא את השם רב־ר,משמעי זיגנאל* מצבי
עים מתנגדיו האלמוניים של פון־תאדן על
מיקבלות רבות:
• הסמל של המפלגה הלאומית־דמוקרא־
טית ניבחר ,בחיקוי בולט לדגל הנאצי.
• שם ביטאונו של פון־תאדן הוא נפ״ז״
?!ורייר .שמו של ביטאון־ר,נאציזם הרשמי
היה נ״ס־קורייר.
• מלבד ההצהרות הזהירות נגד גזענות
והפליית־יהודים ,מכילה תוכניח־העבודה של
הלאומיים־דמוקראטים סיסמות זהות לאלו
של הנאציזם :״טוהר המשפחה ,חיזוק ה
מוסר ,ארץ גדולה ,וכדומה.״
כל מיני :אצים .זאת ,כמובן ,מבלי
לקחת בחשבון את ההרכב של הניאו־נאצים.
גרהרד פריי ,למשל ,שהוא עורך ראשי של
הפירסום הניאו־נאצי ממש ,נאציונאל אונד
זולדאסנצ״טתג )״עיתון לאומי והעיתון של
חיילים״( — היה איש ס״ס .עתה הוא
מתכוון להופיע כמועמד הלאומים־הדמוקרא־

עלי ,ל מ ה עזבתני 7

* שמו של שבועון־החדשות־זהתעמולה
של הצבא הנאצי ,בארצות־הניבוש וברייך.

אחד הבריטים הקיצוניים ביותר ,במחנה־
המפגינים ,הוא פאקיסטני .קוראים לו טא־

לקראת אחד
התארים הבאים:
1,011 (1011

דומה בכל לעמיתיו בגרמניה ובצרפת :בני
גוד להם ,הוא חושש להיעצר .״זה לא טוב
לתנועה שלנו ,אם יעצרו אותי,״ הוא מסביר.
ואילו אחד מחסידיו פירסם מיכתב למע
רכת תחת הכותרת ״עלי ,למה עזבתני ?״
הוא גם האיש שהכניס לשימוש את ה
שיטה החדשה — בבריטניה :לתקוף את ה
שוטרים ,לבודד אותם מחבריהם ,ולערוך
להם מעין משפט־לינץ׳ בשולי־ד,הפגנה.
כתוצאה מכך התחילה משטרת הסקוטלנד
יארד ,הידועה בהתאפקותה ובגלל העובדה
שהבוביס* אינם נושאים נשק — לשנות את
*
שיטותיה :כיום זה כבר דבר רגיל שגם ב
לונדון מכים מפגינים ,עוצרים באופן שרי
רותי ואפילו מסלפים עדות.
״זה טוב,״ אומר טאריק עלי ,״זה יוצר
עימות עם השלטונות.״
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מתקבלים בעלי תעודת בג
רות ללא בחינות תחרות.
מועמדים אחרים יחויבו לע
בור מבחני כניסה באנגלית
ובחיבור בשפה הרצויה להם.
משך הלימודים  4שנים4 ,
פעמים בשבוע.
★
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מתקבלים בעלי תעודת בג
רות ללא מבחני תחרות.
מועמדים חסרי תעודת בג
רות יתקבלו ע״ס מבחני
כניסה בלשון האנגלית .משך
הלימודים שנה אחת ,פעמיים
בשבוע 3 ,שעות בערב.
★
 3 04ת>101ן 1ס
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מיועד לסטודנטים שעמדו
במבחני התואר  11<1(:316ז 06
ע41(:16110ס־נ?  04משך הלי
מודים שנה וחצי ,פעמיים
בשבוע 3 ,שעות בערב.

מכל העולם
פימעט טוף ה עול ם
בשבוע בו נרצח הס׳נאטור רוברט קנדי,
בחזרה כימעט־מדוייקת על רצח אחיו הבכיר,
ובעוד הנשיא דה־גול מכין את הרקע ל־
תפיסת־שילטון מטעם כת־גנראלים במיקרד,
של התחזקות קומוניסטית בצרפת — גם
זה קרה:
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• ליד הוף בריטניה הדרומי
העלון האנטי־נאצי ״זיגנאל"
ארץ גדולה ומשפחה טהורה

טים לבחירות־הבונדסטאג שייערכו ב.1969
ואילו בין  114האנשים שהוצגו כמועמדים
בבחירות במדינת באדן־וירטנברג ,היו
שייכים  22למפלגת הריין הגרמנית הניאו־
נאצית! שיבער — ,לאירגונים נאציים
אחרים ,שנאסרו על־פי ■החוק הפדראלי47 :
הם חברי המפלגה הנאצית לשעבר :ואילו 29
אחרים היו חברים באירגונים ימניים קיצו
נים אחרים.

לקראת התואר
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על מנת לקבל תואר זה על הסטודנט לעמוד
בבחינות ב־ 3מקצועות מתוך  .59להלן
מפורטות לדוגמא  14אפשרויות.
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באוניברסיטת ערב אקסטרנית אפשר ללמוד
שלושה מתוך חמשת המקצועות :אנגלית,
כלכלה ,מתמטיקה ,עברית ותולדות אמנות
אירופה .כן ניתנת אפשרות ללמוד בכתב את
המקצועות :לטינית ,יונית ,צרפתית ,גרמנית,
אתיקה ,תולדות הפילוסופיה ,משפטים ותיאו
לוגיה .לגבי יתר המקצועות יוכלו הסטודנ
טים המעוניינים לקבל באוניברסיטה הכוונה
לגבי תכנית הלימודים ,מבחנים לדוגמא של
שנים קודמות ועזרה אדמיניסטרטיבית .ל
לימודים אלה מתקבלים בעלי תעודת בגרות
ללא בחינות תחרות .לבעלי השכלה אחרת
אפשרויות לימוד מיוחדות.
משך הלימודים  4שנים 4 ,פעמים בשבוע.

ריק עלי ,הוא בן  ,24ונמצא בבריטניה מזה
שנים רבות.
טאריק הוא סטודנט ,קיצוני ,ומסית־ד,מו
נים בחסד .הוא היה המארגן הראשי של
ההפגנה נגד שגרירות ארצות־הברית ,ב־
גרוזוונור סקוזייר ,בה התנגשו לראשונה
בצורה אלימה מפגינים ומשטרה בריטית
שקטה.
הוא היה גם האיש שאירגן את הפגנת־
הסולידאריות עם הסטודנטים הגרמנים של
דוצ׳קה ,שנערכה נגד משרדו של אכסל
שפרינגר ,ליד בניין היומון דיילי מירור,
בפליט סטריט.
אלא שהפאקיסטאני השחום והצעיר אינו

לימודים לקראת
התארים :

מ הנ ד ס
א ל ק ט רוני ק ה
מ הנ ד ס בנין
מ הנ ד ס מ פונו ת
מ הנ ד ס ייצור
הבחינות לתארים אלה
נערכות במסגרת € .£ . 1.
)אגוד הגג של אגודות
המהנדסים הבריטיות(.
מתקבלים בעלי תעודת
בגרות במגמה הריאלית
או בוגרי בתי־ספר מק
צועיים 4־שנתיים ללא
בחינות תחרות .לבעלי
השכלה אחרת אפשרויות
למוד מיוחדות .משך ה
לימודים  4שנים 4 ,פע
מים בשבוע.

ירתה ספינת־מלחמה בטעות שני פגזים ל
עבר מיתקנים אטומיים סודיים ,גרמה בכך
— כימעט — להתפוצצות אטומית שהיתר.
עשוייד ,להביא ,בטעות ,להתלקחות גרעינית
בינלאומית.
• ככארצדונה ,ספרד ,ניכלא נספו־
לוחאן פרנאדס ,עורך השבועון דסטינו ,ל
תשעה חודשים — מאחר והדפים מכתב ש
נאסר על־ילי הצנזורה הפוליטית של פראנקו.
• בבלגראד ,יוגוסלביה ,רומא,
איטליה ,אוכספורד ,בריטניה המשיכי
מהומות־הסטודנטים ,בעוד האירגונים הקו
מוניסטיים המסורתיים מנסים ,באופן נואש,
להשתלט ולארגן את המפגינים ,הגורמים
ליותר ויותר .התנגשויות עם הימין והמשט
רה.
* כינוי לשוטרים הלונדתיים ,בעלי ה
;
קסדות המשונות.

לימודים לקראת התואר
ץ514צ  6ע 1ת ס 1,0x1 .8 .80(1011
מתקבלים בעלי תעודת בגרות או
בוגרי בתי־ספר מקצועיים 4־שנתיים
ללא בחינות תחרות .לבעלי השכלה
אחרת אפשרויות לימוד מיוחדות.
משך הלימודים  4שנים 4 ,פעמים
בשבוע.

הערות כ ל ליו ת:
• ההוראה בעברית במשך כל
הלימודים .תרגילי בית באנגלית
החל משנת הלימודים השניה.
• הסטודנטים יכולים להאריך
את משך הלימודים מעל ל־4
שנים במידה ואין באפשרותם
ללמוד בתנאים שפורטו.
י האוניברסיטה מקבלת סטודנ
טים שלא מן ד,מנין לקורסים
בודדים.

לימודים לקראת התואר
7618117ד 1ת8.80. 1011(1011 11
מתקבלים בעלי תעודת בגרות ריאלית
או בוגרי בתי־ספר מקצועיים 4־שנ־
תיים ללא בחינות תחרות .לבעלי
השכלה אחרת אפשרויות למוד מיו
חדות.
משך הלימודים  4שנים 4 ,פעמים
בשבוע.

גזור ושדה במעטפה
בכל מקרה עדיף שתבוא אלינו.
רק במידה ואין הדבר באפש
רותך ,השתמש בתלוש שלמטה
ואנו נשלח לך פרוספקט מקיף.
לכב׳

אוניברסיטת ערב
אקסטרנית

אני מעונין ללמוד בפקולטה ל־

פרטים והרשמה:
ההרשמה מסתיימת

נא שלחו לי פרוספקט שלכם.

לפנות כל יום מ־ 17.00עד ,20.00
ב״אוניברסיטת ערב אקסטרנית״,
תל־אביב ,דרך חיפה ) 81בין
הרחובות פנקס — ז׳בוטינסקי(,
בנין בי״ם ״תיכון הדש״ )אוטו
בוסים.(61 ,28 ,27 ,25 ,5 :

כתובתי
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