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 ימים עוד יימשך 1969/70 הלימודים לשנת התלמידים רישום

 ובחיפה בתל-אביב ערב או בוקר לימודי — בלבד ספורים
.של אקדמאיים לתארים המכינים

 המהנדסים אגודות
הבריטיות

 בנין הנדסת *
 מכונות הנדסת
השמל הנדסת

 אלקטרוניקה הנדסת *
ייצור הנדסת

כימית הנדסה *

 אישי לראיון יתקבלו בגרות תעודת החסרים תלמידים
ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת

האוניברסיטה: במשרדי אחה״צ, 5—8 לפנה״צ, 9—1 השעות בין ההרשמה

חיפה תל־אביב
30 לוין שמריהו רחוב 17 ברגר רחוב
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לונדון אוניברסיטת
כללי 8.,^. *
 אנגלית, שפות 8.,\/. *

צרפתית
 או כלכלה 8.30 *

מנהל־עסקים
מתמטיקה 8.50 *

ס תנו אנ ה צ׳ הב א ל
״צמד־חמד״

הדואר באמצעות ריעות קשרי
 ,7006ע/ למספר ת״א, 2082 לת.ד. הדואר, באמצעות ל״י 5 שלח/י

לעט״. ״רעים רשימת ותקבל/י

יוחזר. בספק - קשר יצרת לא

 העצומה לתמורה הזה הטור את להקדיש שלא יבול אינני
 היא זו תמורה הזה. העולם של האחרון הגליון הופעת מאז שחלה
 מניין סיום עם צה״ל. חיילי בקרב הבהירות של ישירה הוצאה

 — הזה העולם רשימת צברה האזרחיים, הבוחרים של קולותיהם
 את ולהבטיח החסימה אחוז את לעבור כדי קולות די חדש כוח

 הופרחו אף אחת יממה למשך בכנסת. אחד ח״ב על־ידי ייצוגה
 קולותיהם ספירת החלה ואז בטוח. אינו זה גם כאילו תחזיות,

החיילים. של
 לא המרכזית, הבחירות ועדת של הנדוחדים הסידורים פי על
 יכולנו כן על החיילים. קולות את שמנתה בוועדה מיוצגים היינו
מהודעתו החל בקצב, זורמות החלו הן שני. ממקור רק ידיעות לקבל

 מנוס לכם יש ״לצערי, זכרוני: אמנון לנציגנו איש־המפד״ל של
(הבלתי־מפלג־ הממונים אחד של הידידותית בהצהרתו וכלה שני,״
לכנסת!״ אותו הכניס שצה״ל כהן לשלום ״תגיד הספירה: על תיים)

 הבחירות של התוצאות פירוט את מפרסמים אין ביטחון, מטעמי
 קולות אחוז בצה״ל קיבלנו לגלות: מותר אחד דבר אולם בצבא.
 מה האזרחיים. המצביעים בין שהישגנו האחוז על כמה פי העולה
? הסיבה

בתודה - ר רצה״^

טוב בוקר
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 — ביממה שעות 24 — שפה בכל
 האוטומטית המזכירה עונה

שלך. הטלפון לשיחות

שיחות ביקורת מכשירי *
טלפון מגבירי *

 עליכם שלום רה׳ רדיו־דוקטור,
.244118 טל׳ ת״א, ,18

ביותר מרובה הנאה
שקו מקרן בעזרת משקופיותיך

 מב- של מובחר מבחר טוב. פיות
 המחירים. קבוצות בכל שירי־בזק

 לשחור־לבו. משוכללת מעבדח
מעולה. באיכות צבעוניות עבודות
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אברהם הנו |
 בוגרת פיייר, ♦הידית היוגית,

 תואר בעלת הודי, מנזר
על: תרצה

גה רזי ו י ה
:הערב של השני בחלק

הימה תנוחות של הדגמות •
ותשובות. שאלות •

 19ה־ רביעי, ביום תתקיים ההרצאה
 ב״בית־ ,8.30ב־ התחלה לנובמבר,

 תל־אביב. ,4קפלן רחוב סוקולוב״,
★ ★ ★ לציון, בראשון־

התרבות בבית־
 ירצה לנובמבר, 21ה־ שישי, ביום

 אברהם חנן
על ול ת גלג ו נשמ

:הערב של השני בחלק
 שמט- היפנוטיים ניסויים ן

המהופ־ את להחזיר רתם
הקודם. לגלגולו נט |

| _____9.00 : התחלה____

 זאת : ולומר יחיו, גורם על להצביע שאפשר פכור אינני
 — הזה העולם בשביל רבים כה חיילים הצביעו שבגללה הסיבה

 מגלם הזה והשבועון — גור&ים של מיכלול כאן יש חדש. כוח
כולם. את

 של ביטאון הראשון יומו מאז היה הזה העולם הגיל. : ראשית
 את שלו, השקפת־החיים את בעיותיו, את שיקף הוא הצעיר. הדור

 דור בפני העומדים האתגרים את הציב הוא שלו. המתחדש המוסר
 שקמו זקנים גופים אותם כל של המוסכמים השקרים את חשף זה,

 הישראלית במציאות משמעותם את ואיבדו הציוניים בקונגרסים
 הזה העולם המשיך העורכים, מן כמה התבגרו כאשר גם החדשה.

 צעירים. בשביל צעירים, בידי עשוי — צעירים של עיתון להיות
 שלב בפני עתה עומדים ואנו ועורכים, עיתונאים של חדש דור גדל

המתמידים. בחילופי־המישמרות נוסף
 קיימו — בכנסת הסיעה יותר ומאוחר השבועון, — הזה העולם

 דוגמה אציין בפרט. החיילים ועם בכלל, הנוער עם הדוק קשר
 טועה, איני אם לחיילים. חינם הסעה להבטחת שלנו המאבק :אחת

 בכנסת לסדר־היום אבנרי אורי של הראשונה הצעתו זו היתה
 של בעיותיהם עם הרצוף הקשר מן אחת חולייה רק וזאת השישית.
 הווי תיאור למעוזים, ירידה היו האחרות שחוליותיו החיילים,
העילאית. והקרבתם — מלחמותיהם החיילים,
ול לעקשנות סמל הפך הזה העולם למאבק. הנכונות :שנית

 בבל המדיניות דעותינו עם מסכים שאינו מי גם עיקבי. מאבק
 המוצק האופוזיציוני הגרעין הוא הזה העולם כי מודה, פרטיהן
אותנו. קנו לא וגם — אותנו שברו לא במדינה. היחידי

 על לכלב־השמירה עצמו את הזה העולם הפך הפנימי, במישור
 שיחרור על חמס צעקנו הדתית, בכפייה נלחמנו האזרח. זכויות

ולח ״הדפוקים״ על להגן השתדלנו צבאי, משירות בחורי־ישיבות
המנגנון. שררת את שוף

 דרך יש :אמרנו רעיונית. אלטרנטיבה הצבנו המדיני, במישוו
 נשתחרר ביטחון. עם שלום ייתכן למלחמה. ברירה יש אחרת.

השוביניזם. מחיידק
 ההכרעה ביום התמיכה את לנו הביא האלה הדברים מכל מה

? ביחס כולם או אחד, בודד גורם 1 צה״ל במחנות
 כך על לתת אי־פעם יהיה אפשר אם מסופק אני

 הזאת שהצבעת־האימון הוא, לנו שברור מה תשובה.
 ונאמנותנו בדרכנו. להמשיך אותנו מחייבת הנוער של

 ללוחמים חייבים שאנו התודה תדיה המאבק להמשך
כוחנו. הוכפל שבזכותם האלמונים
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