
בעולם
בבית־חולים. לאשפזו צורך והיה המירה

מ הסכימה מדוע עינויים. על דו״ח
 תי־ את לשחרר היוונית הקולונלים משלת

 באמצעות לשחררו בחרה מדוע אודורקיס?
נב מדוע בעצמה? הזמינה שלמעשה שליח

ב האופוזיציה מחוקי דווקא זה שליח חר
עדיין. סתומות נשארו אלה שאלות צרפת?
 האהוד המלחין של ששיחרורו היה ברור

 העולמית דעת־הקהל את לרכך כדי בא
להת שנועד אירופה מועצת מושב לפני
 האדם לזכויות הועדה בדו״ח ולדון כנס
 ה־ של ביוון פוליטיים עצירים עינויי על

 332 היוונים שיחררו זה לצורך קולונלים.
 הקלות על והודיע נוספים פוליטים עצירים
ביוון. הפרט חופש בתחום

ל אירופה ממועצת שפרשו ד,קולונלים,
 ה־ של פירסומו לתוצאות חרדו שנה, פני

 ז׳אן הופיע כאשר ואמנם החשאי. דו״ח
ב היו אירופה, במועצת סרבאן־שריבר ז׳אק
ב האשמה את לגולל שנועדו דברים פיו

 הם הקולונלים ״לא הקולונלים. של ראשם
ה אמר ביוון,״ הדיכוי במשטר האשמים

 נתונה ״יוון ל׳אכספרס. של לשעבר עורך
 של המרכזית הביון סוכנות של בשליטתה

האמריקאית.״ המלחמה ומכונת ארה״ב
 סרבאן־שריבר של הסבריו !ריןז.1 גינוי
 דב״ לאימות הוכחות בידיו יש כי וטענותיו

 החליטה אירופה מועצת שיכנעו. לא ריו,
 ב״עינויים ביוון -צבאית הכת את להאשים

 הפוליטיים העצירים כלפי בלתי־הוגן וביחס
ביוון.״ הכלואים

 ה־ הגינוי הצעת בעד הצביעו מדינות 15
 מהצבעה: נמנעו מדינות שתי רק חריף.

 יוון עם הדוקים קשרים יש לה קפריסין,
וצרפת.
 מהצבעה צרפת של הימנעותה היתד, האם
 תיאודורקיס? של שיחרורו עבור תמורה

 שטמנו למלכודת סרבאן־שריבר נפל ראם
כאחד? וצרפת יוון שלטונות לו

זו. לתעלומה פתרונים לזמן רק

גרמניה
 מיג* חינוך

8 בני לילדים
 יהיו שבניהם חפצים אינם רבים גרמנים

 מעורר ההיטלרית התקופה זכר כמוהם.
 יגדלו שבניהם רוצים הם חלחלה• בהם

 פעם עוד יקום ושאם חופשיים, כאנשים
 עיוורים אחריו ילכו לא הם בגרמניה רודן

 מסתפקים הם אין כך משום השואה. אל
ה בבתי־הספר לילדיהם המוקנה בחינוך

ל צצו בלבד המערבית בברלין ממלכתיים.
 מעונות־יום הגשם אחר כפטריות אחרונה
 לפי מתקדם חינוך לילדים ניתן בהם לילדים,

האחרונים. והפדגוגיה הפסיכולוגיה הישגי
ב ט ם. מל צי א  החופשית האוניברסיטה נ

ה הכיבוש באזור אמנם נמצאת ברלין של
 ולסטו־ למרציד. אבל העיר, של אמריקאי

פרו־קומוניסטיות נטיות יש שבה, דנטים
, גלויות.

 מהמחלקה וסטודנטים פרופסורים קבוצת
קבו אירגנו זו, באוניברסיטה לפסיכולוגיה

 למעין ,8—14 בגיל ילדים של גדולה צה
 מההשפעה ״לשחררם כדי ניסויי, מעון־יום
 בבתי־הו־ להם הניתן החינוך של המדכאת

 ראויה חברתית להתנהגות ולחשפם ריהם
מיני.״ וחופש

 ש־ מעשים הסתתרו זו הגדרה מאחורי
ב המתקדמים ההורים את אפילו זיעזעו
האוני של הפסיכולוגים כי הסתבר יותר,

להת הילדים את עודדו החופשית ברסיטה
 לעיניהם ביצעו ואף במוסד, עירומים הלך

מושלם. מיני מגע לכצע עצמם אותם ולימדו
 רגשי־ מהם למנוע כדי נעשה ״הדבר

 קלאוס הפרופסור אמר ,מיניים,׳ אשמה
 נוסף לפסיכולוגיה. החוג ראש הולצקאמם,

הסטו עשו ,8 בני לילדים לשיעורי־המין
 שטיפת־ גם לפסיכולוגיה החוג של דנטים

 הכרה בהם לעורר בנסיון לילדים, מוח
מארקס. תורת לפי מעמדית
 החוג אנשי של הדו״חות הודלפו כאשר

 ברלין מערב לעתוני נסיונותיהם תוצאות על
ה כל את שהדהימה שערוריה התעוררה

 הנוער מחלקת ראש קורבר, הורסט עיר.
 מרכז את לסגור ציוה כי מיד הודיע בעיריה
ש החופשית, האוניברסיטה שליד הנוער

 הסטודנטים נסיונות. שפני היו תלמידיו
פעי מכל סולקו בנסיונות מעורבים שהיו
 ברלין של בפרלמנט הועלה הענין לות.

 לכת מרחיקות השלכות לו שיהיו וכנראה
שבעיר. המודרניים הנוער מוסדות על

 ובלבד נאצים יהיו שילדי מעדיף ״אני
 אחד אמר ,״8 מגיל יחסי־מין יקיימו שלא

העיריה• מועצת מחברי

א י ת ש ו מ ל ש ה
 הטלויזיה מקלטי שכן לשלמות, מאומה חסר לא לנו
ונבדקים מיוצרים 1'.1'.'1.' 8011ו?118-110813^12

 והבירלאומיים המעולים המומחים על־ידי בדייקנות
הקונצרן של

 הטוב הטלויזיה מקלט את שיצרו הם אלה מומחים
 תפגוש רחוקות שלעיתים ביתרונות, המצטיין בעולם,

אחרים. במקלטים גם
נהדר, צליל התמונה, של וחדות דייקנות בהירות,

 מצויינת קליטה קלקולים, של מינימום חיים, אורך
 רק הנם — נאה ועיצוב ביותר הרחוקות התחנות של

 של היצירה פאר את המסמלות מהתכונות כמה
 1 כיום העולמית הטכניקה

 מכם. ללא במטוס מהירה הספקה חדשים לעולים
רי :לפנות ו נ  :בישראל הבלעדי הסוכן בע״מ כי

.531268 טל. חיפה .624193 טל. תל־אביב

 יתו מנורות, 5 רק פועלות ״שאוב-לורנץ" בטלויזיות
 ערך יקרי טרנזיסטורים על־ידי מבוצעות
 המכשי של יתר התחממות נמנעת מכך כתוצאה

 ט.8-10£א£מ2 המקלט של ימים לאריכות המביא
 1970 החדשים האלקטרוניים הדגמים והרי

-̂ 010. 1-1020, 81-9001, 15-1080, \9-מ2001.

מכוו
פסיכולוגי

 רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזה ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת-א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

חברים מועדון י!
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נס־ציונה פינת הירקון רח׳ ת״א,

*11־70*־ הזה הווולח


