
לישואר טכנולוגי הםכניו!-מכון
על מודיע

 הלימודים בשנת (חורף) א׳ לסמסטר מועמדים של ההרשמה פתיחת
 ״מוסמך לתואר לימוד במסלולי באוקטובר, המתחילה 1971/72 תשל״ב

8 למדעים :הבאים בשטחים ״80.

 אזרחית הנדסה
 גיאודזיה הנדסת
 מחצבים הנדסת
 מכונות הנדסת
 חשמל הנדסת
 כימית הנדסה
 וביוטכנולוגיה מזון הנדסת
 חקלאית הנדסה
 אוירונוטית הנדסה
 וניהול תעשיה הנדסת
 כלכלה

 מתמטיקה
 המחשב מדעי

 פיסיקה
כימיה
 בעלי (בוגרים הרפואה מדעי

 הרפואה למדעי מוסמך תואר
 הספר בית במסגרת ימשיכו
 ״דוקטור תואר לקראת לרפואה

לרפואה״)
 ערים ובינוי ארכיטקטורה

הטבע למדעי מורים הכשרת
כימיה) פיסיקה, (מתמטיקה,

 למדעי מורים הכשרת
חשמל, (הנדסת הטכנולוגיה

מכונות). הנדסת

: 1.2.71 שני, מיום החל הבאים במקומות לקבל אפשר הרשמה ופרטי טפסים
 חיפה. הטכניון, קרית אולמן, בנין הסמכה, לימודי מזכירות

 בהדר). הישן, הטכניון (בנין בחיפה חוץ ללימודי המדור משרד
 תל־אביב. ,14 ליסין רח׳ בתל־אביב, הטכניון משרדי
באר־שבע. היאס, בית באר־שבע, באוניברסיטת מועמדים רישום משרד
 הסמכה, לימודי למזכירות בכתב פניה לפי הרשמה ופרטי טפסים לקבל גם אפשר
חיפה. הטכניון, קרית

 ו׳, ביום ותסתיים ,1971 בפברואר 7 תשל״א, שבט י״ב א׳, ביום תפתח ההרשמה
.1971 ביוני 25 תשל״א, תמוז י׳׳ב

: ה ר ע  יוכלו הצבירה) (שיטת בטכניון החדשה הלימודים שיטת הנהגת לרגל ה
בשנה. פעמיים בטכניון ללימודים להרשם מועמדים
 והלימודים ,1971 ביוני 27 ראשון, ביום תתחיל (אביב) ב׳ לסמסטר ההרשמה
.1972 במרץ יתחילו ב׳ בסמסטר
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 הספרים ובחנויות בקיוסקים להשיג
בע״מ ברונפמן סוכנות

̂  "811187״ )01 1ת3ת7•
 8.£!57£115 80 101א)80א—

צ1 ט א814א 8£^  ט
.0 ט7 ^£ א0 ג .  1ם

11.52.50

.,1 7 ם 0 / צ א ס ס ט ? 
.9197■ 701 .,1(8 718993 0138? 44

ס0 36247. ?8ת

!מכם ללא
 חוזרים, ותושבים לעולים־חדשים

 מקרנות, מצלמות, מוכרים אנו
 ועוד, מכונות־הגדלה מכשירי־בזק,
א ל ! 1!ס כ מ ל

 !רגע בין — פספורט צלומי
ו מצלמות של גדול מבחר

!המקצועית בחנות אביזרים
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מכתבים
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האזרח
ה לשר שנשלח מכתב העתק מצורף
 לפרסמו כדאי לדעתנו הילל. שלמה משטרה

בעיתונכם:
 אר־ רחוב יעקובוביץ, יחיאל מר בעניין:
חיפה. ,99 לוזורוב,

 תלונה ובפיו אלינו פנה יעקובוביץ מר
ביום תלונתו: וזו משטרת־ישראל, על

ל בדחיפות, טלפונית הוזמן הוא 4.10.70
אל קרית־חיים במשטרת שעה תוך הופיע

שחק
 חקר הקצין פריאנטה. אחד) (כוכב הקצין
בדבר: אותו
 — הזה העולם לתנועת השתייכותו א)
חדש; כוח

הפוליטיות; דעותיו ב)
ה ההשתייכות על הוריו דעת מה ג)
תיכון); תלמיד (הנ״ל זאת
 ומד, לצבא להתגייס מתכונן הוא האם ד)
בצבא? לעשות חושב הוא

 פריא־ הקצין כשניתבקש החקירה, בתום
 נייר, דף על החקירה דבר את לאשר נטה
דבר. לאשר וסירב לצעוק החל הוא

ולהודי בדבר לחקור מכב׳ מבקשים אנו
 אדם לחקור המשטרה מוצאת טעם מה ענו

 והשתייכותו הפוליטיות דעותיו על (צעיר)
ה של מענייניה זה מאימתי המיפלגתית!

חו לאירגון השתייכות על לחקור משטרה
בכנסת. נציגים לו אשר קי

ר, שחק, ישראד ד״ר *״
מזכיר, שי״ק, ת. ישעיהו

ת הליגה כויו תל־אביב והאזרח, האדם לז

פעמים כמה ס 1 ■■י—■—•*■■■■<■—
שקרן זוכרים

 הזה בהעולם קראתי חודשים כמה לפני
ההו באחת כי יקר, קורא במדור ),1701(

 את צילם השבועון של הצלם כאשר פעות,
או שאלה היא פעמים, כמה מאיר גולדה

 שהוא לה כשאמר התמונות? מה לשם תו:
 אם אותו שאלה היא הזה, העולם של הצלם
 כזה. מושחת בעיתון לעבוד מתבייש אינו
 את קוראת שהיא לאחר כי הוסיפה ועוד

הידיים. את רוחצת היא העיתון,
 והצהירה מאיר גולדה אותה באד, והנה
 כי שבועות, מספר לפני המפד״ל בישיבת

 ה־ השבועון את קוראים וילדיה היא אין
 נגדר, להטיח מתביישים לא וכיצד מסויים
כזאת. אשמה

 את קוראת איננה היא אם ההגיון: היכן
 את רוחצת שהיא אמרה היא מדוע העיתון,
אותו? לקרוא גומרת שהיא לאחר הידיים
 לאחר הידיים את רוחצת כן היא ואם
מת היא למה אז העיתון, את קוראת שהיא
 אותו קוראת היא אם אותה כששואלים רגזת
זה? את מכחישה ועוד
 פעמיים.״ זוכרים לא ״שקר נאמר: זה על

תל־אביב טימכרג, יעקב

 שיטות ס
תיקשורת

 התרשמויות מספר לכם לספר לי תנו
כ של משהות שחזר אדם של ראשוניות

ב מתכוון אני בארצות־הברית. שנים ארבע
 עיתונית, השונות: התיקשורת לשיטות דברי

וכד. רדיו טלוויזיה,
 בשטח בישראל הרבה ההתקדמות ובכן,

 אין הכל למרות גדול. פיגור עדיין היא זה
, עיתונות כאן רואים אנו ת ז ע ו  טלוויזיה נ

ה מ י ע ת נ י נ נ י ח . רדיו או ו ן י י נ ע מ

 הזה להעולם פרט (אולי בארץ העיתונות
ה האימפוטנטית היא לפעמים) — והארץ
 ארץ באף ורע אח לה אין בעולם. גדולה

ג י פ י כ ח ל מ של עיתונות זוהי מערבית.
 לגבי כנ״ל וצבועה. מתחנפת עיתונות !ה ב

הטלוויזיה.
 רציני. למכשיר הרדיו נהפך זאת, לעומת

 אנשים בידי הנתון רציני למכשיר אבל
 את והערב השכם המשמיע־ם קשרים בעלי

 ואת המלחינים גיסיהם הזמרות, נשותיהם
הקולגות. על־ידי מרואיינים עצמם

ה במאה תיקשורת זוהי האם באמת,
השבעים? ובשנות עשרים

תל־אביב לווינשטיין, פרץ

ת ו לי כ ־ לי׳ חו ״ ־ ס ' ~ 

הציבור וכספי
 תי גיל )8/1( שישי מיום הארץ בעיתון

 חברי צעירים, 15 של הפגנה על ידיעה
הפגי החבר׳ה בירושלים. שנערכה שי״ח,

ב הילטון, מלון נבנה שבו במגרש נו
לה מבוזבזים הציבור שכספי על־כך מחאה
חו 200 שבערך בשעה מלונות־פאר, קמת

ש משום מוות לסכנת צפויים כליות לי
 כליות עבורם לקנות כדי כספים די אין

מלאכותיות.
 ציבורית חשיבות בעלת שהיא הידיעה,

 האחרון(!) בעמוד הופיעה ראשונה, ממדרגה
 אחד אינץ׳ בערך לה והוקצב העיתון, של
ל לתת טרחו לא כותרת אפילו טור. על

ה הידיעה אחרי אותה תקעו אלא ידיעה,
 מהבעלות 87־ לרכוש לאגד ״הוצע דרמטית:
אשדוד״. בליילנד
 היו שבמניאקיסטן נניח להשתגע: אפשר
 (לא אנשים 200 להורג להוציא מחליטים
 רואה כבר אני יהודים). להיות מוכרחים

 עם הראשון, בעמוד הענקית הכותרת את
 הפיציבקעס יתר וכל לפחות אחת תמונה

כאלה. למאורעות השמורים
 ל- נדונים איש 200 דבר. שום וכאן?

 כסף כמו מטופש דבר בגלל איטי, כליון
 ברוב להם מקציב והארץ טימטום) (או

מו במה לעזאזל: מחורבן. אינץ׳ נאורותו
למוד האינץ׳־טור מחיר את בהארץ דדים
בדם? עות?

 ושסתם רשע, שאני בי יחשדו שלא כדי
 העיתון שזהו מצהיר אני להארץ, נטפלתי

 עם שגם בטוח אני לידי. נקלע שבמיקרה
חשבון. לעשות אפשר האחרים

גרופמן, יעקב
עוזה, לעת בריאות, כליות בעל

תל־אביב

 דור דור ס1
וצרותיו

ה אלפי בשם לדבר שאוכל סבור אני
ל שתפעלו מכם ולבקש הדרוזים, צעירים
אותנו מייצג לא אחד אף לדעתי מעננו•

נכואני
 בני מקרב אנשים לא הניבחרים. בבית
ממשלתיים. ומוסדות אנשים ולא עדתנו
מכי אינכם ואם חמורות בעיות לנו יש
 סיור שתערכו מספיק בעיותינו, את רים
 לקלוט תוכלו שם הדרוזיים, בכפרים קטן

ה מפי לומר שניתן מה כל את באוזניכם
.הזקנים מפי לא צעירים, . .

ד $י , םן י נ א ו ב ירושלים סטודנט, נ

 אוטוגומיה ;■
ותוצאותיה

תב בן־אמוץ שדן הרושם לי יש  ב־ כו
)8 בעמוד (המשך

1742 הזה העולם6


