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 הנאה להפיק אותן שילמד הצבעוני האלבום
. של במחירי המין מחיי ומסעירה מושלמת אמיתית, בלבד. ל״׳ 20-

 ותנוחות הדגמות צילומי של סדרות 4
בעברית. הסברים צבעים, 4ב־

אלבומי פורמט * מהודרת הדפסה
משובח נייר *
 האלבום * הכל את החושף האלבום *

ביותר. המתקדם

 חד־ חוויות שיעניק האלבום *
דם.מתק נשוי זוג כל לחיי שות

ושלח גזור
הצהרה — הזמנה

לבבוד
 .ת׳יא.1105 ת.ד. לאור, הוצאה ״מידע״

 הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח אבקש
אהבה״ ״משחקי

 מס׳.. שייק ר״ב
.............בנק על

בלבד. ל״י 20.— סך על
.1$ גיל מעל שאני בזאת מצהיר אני

ל.................................שם ................גי

מה...............................כתובת .......חתי

אקסטתייס מישדיס הישראלית האתיברסיטהפוריטכניקום
30 לוין שמריהו במעלה, בי״ס בבנין ובחיפה • 106 ז׳בוטינסקי הרצליה, גמנסיה בבניו בת״א הלימודים

של מוכרים אקדמאיים לתארים המכינים ערב ללימודי הבאר. הלימודים לשנת ההרשמה
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לונדון אוניברסיטת
* . או כלכלה 8.80. ★ כללי 8̂.
* . עסקים מנהל המדינה מדעי 8̂.

סוציולוגיה או
מתימטיקה 8.80. * :שפות 8ל.4. *

צרפתית אנגלית,

.1116 6ק111$ו) -1.£.0 
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הבריטיות המהנדסים אגודות
אלקטרוניקה הנדסת * בנין הנדסת *
ייצור הנדסת * מכונות הנדסת *
ימית הנדסה * חשמל הנדסת *

ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות תעודות החסרים תלמידים
 בבוקר, 1—9 בשעות ),55 אלנבי (מפנת 17 ברנר רח׳ תל־אביב, :האוניברסיטה במשרדי והרשמה פרטים

 בלבד. אתה״צ 8—5 בשעות הרצליה, גמנסיה בבנין ,106 ז׳בוטינסקי רחוב תל-אביב, אחה״צ. 8—5
אחרי־הצהרים. 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות ,14 הרצל מפנת ,30 לוין שמריהו רחוב — חיפה

 של המרכזי המשרד
הדש נוח - הזה העולם תנועת

 תל״אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר א/ קומה

.265836 מיספר טלפון
 הבאים־ למועדים שונו המשרד שעות

 16.00—9.00 א׳־ה׳: ימים
19.00—12.00 ב׳־ג׳־ד׳ז ״
13.30—9.00 ו׳: יום

סטודיו

וג׳אז למחול
ת כ ר ד ה ב

לוי שמעון
באוגוסט. 1מ־ החל קיץ קורסי

ז והרשמה פרטים
247480 טלפון

בעו?פ
ארצות־הבו־ית

 רצח ונוסף
פשע על

 האחראי, הקצין הוא אולינצ׳וק תומס גנרל
 של האחרון למיבצע ארצות־הברית, בצבא

 האוקיאנוס במימי העצבים גז עודפי הטבעת
 רוחות סערת שעוררה פרשה — האטלנטי

מדע בחוגי ודאגה בארצות־הברית, עצומה
 כאשר השבוע, בתחילת העולם. ברחבי נים

 מזה שנעלמה ,13ה־ בת בתו כי נתגלה
 היה לא עזוב, באסם נרצחה מספר, ימים
 בפרשת קשור הרצח מעשה אם עדיין ידוע
 ב־ כדור־הארץ, זיהום נגד המחאה הגז.

ה של התורן תינוקו היא ארצות־הברית,
 מעט לא היתר, בין הכולל, המרדני, נוער

נו טיפוסים להיות עלולים בתוכם היפים,
מנסון. צ׳ארלס כדוגמת ספים

 או קיצוני להיות צורך היה לא אולם
 הגז הטבעת שפרשת לראות כדי מטורף

ה למין ביותר עגומה תעודת־עניות הינד,
 כשוטים,״ נראים שאנחנו ספק ״אין אנושי.

 ארצות־הב־ בצבא אחר גנרל השבוע הודה
 בפני בפרשה בעדותו סטון, ויליאם רית,

 הגז עם לעשות יכולנו מה ״אבל הקונגרס.
 אדם הודה פשוט, כך, אותו?״ לבלוע הזה?

 יצרה האנושות כי מיליונים, לחיי האחראי
עליה. שקם גולם

ל בקשר הבעייד, לנזול. מתחיל הגז
 ממנו טונות 66 אשר הקטלני, העצבים גז

 בין הדרך באמצע שעבר בשבוע הוטבעו
 בעומק באהמה, לאיי קרוליינה דרום חוף
 האוקיאנוס, במימי קילומטרים, חמישה של

 החץ בראשי נמצא הגז למדי: פשוטה היא
 בטון, בארגזי שמורות היו אלו רקטות. של
 אותם לפתוח ניתן שלא הראו בדיקות אך
 ה־ גז. דליפת החלה אחדים חץ מראשי כי

 שמטעני העובדה בגלל התסבכה בעייה
 להעי־ שנוערו — הרקטות בתוך חומר־הנפץ

ההתפו ברגע באוויר הגז את ולפזר פן
 בטיחות למצב הם גם הידרדרו — צצות
 בחודשים להתפוצץ להתחיל עלולים ירוד,

 הארגזים בתוך הדבר, יקרה כאשר הקרובים.
ל התוצאה את לנבא קשה ממים, המוגנים
 יותר עוד קשה הים. במעמקי החיים תהליכי

האוקיאנוס. זרמי עם הגז יגיע לאן לנבא
 אר- צבא בפני בדור־הארץ. מיזכלת
 להיפטר אחרת אפשרות היתר, צות״הברית

ה הגו את לפרק — שבידיהם הנורא מהשד
 תת־קרקעי. מימני, פיצוץ באמצעות קטלני
ה של אחד פה המלצתם היתר, זו ואכן,

 לאנרגיה הסוכנות בפרשה. שדנו מדענים
 למסקנה הגיעה ארצות־הברית של אטומית
 ךא _ זאת לעשות ביכולתה יש שאמנם
 להיות התנגדה היא מסרבת. שהיא החליטה
 לנזק מחשש המלוכלכת, בפרשה מעורבת

 לשבור לצבא השאירה הציבורית, לתדמיתה
הראש, את בעצמו

כל־ אשם למעשה היה לא מצירו, הצבא,
כ גז־העצבים ייצור על הוחלט כאשר כך.

 האוקיאנוסים מעמקי נחשבו תיקני, נשק
ה שפולטת לפסולת קלאסי מיפלט כמקום

 הרשות אפילו .20ה־ המאה של טכנולוגיה
 הראשונים, בימיה נהגה, אטומית לאנרגיה
 הרדיו־אקטיבית הפסולת את לשם להשליך

 את מרעילה שהיא שהתגלה עד — שלה
בעולם. והצומח החי

ה שהגז לזכור גם יש הסינים. נגד
 זה היה יחסי. בחיפזון לייצור הוכנס קטלני
 פרוץ עם גילו, הפנטגון שראשי לאחר

 נשק מול עומדים הם כי קוריאה, מלחמת
 יחידות של העצום האש כוח אפילו חדש:
נו כבלתי־יעילות נתגלו ארצות־הברית צבא
ה קודי את ששטפו הסיניים האדם גלי כח

התוק חי״ר, חיילי רבבות נגד אמריקאים:
צו היה אינסופיים, בגלים ימים במשך פים
 מן הוציאו הפנטגון מדעני שונה. בנשק רך

 מימי הנאצי הצבא מחקרי את הארכיונים
ה גז לייצור ניגשו השנייה, העולם מלחמת
 לאחר שנים כעשור רק זה היה עצבים.

 לידי הגיעה בעולם המדעית שהתפישה מכן,
 מיז־ אינם האוקיאנוסים מעמקי כי הכרה,
 בעלי טבעיים למשאבים מרכז אלא בלה,

במעלה. ראשונה חשיבות
הנכונה. מלכד - התשובות בל
ל הוטבע, או — ברח שהסוס לאחר עתה,
 לסגור האחראים מתכוננים — דיוק יתר
 אמצעי של החדש הדור האורווה. דלת את

 שייאפשר בסיס על ייוצר הכימית הלוחמה
 רבים הפנטגון. הודיע בקלות, ניטרולו את

ה על מבוססים היו המחר של מד,גזים
 שכל שונים, גזים שני — הבינראית שיטה
כאשר ורק לחלוטין, בטוח מהם אחד
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