
־־'/ במדינה
דיענת

ת רו ח ת ת בונו ד ע ה
 ד״ר שאל שועל?״ מבורגיבה מפחד ״מי
ב החודש שפירסם במאמר אלדד ישראל
״אח על־כן־: ענה עצמו הוא הבוקר. יומון

 מקרטעים כבר בראש, קפצו כבר מהם דים
 ממש ונחנקים מתלעלעים זנבותיהם, על

 שלום. שלום, ומאוויר: התרגשות מרוב
 ובסיועו השמית, הפעולה אנשי ועד ממפ״ם

״ קול של ל... א ר ש י
 שלח רגז, אחד קורא לאלדד. אלדד

הבא: המכתב את לאלדד
 שייב), (אדולף אלדד ישראל ד״ר ״לב׳
יקר! ניבזה

 ש־ הטומאה בדברי גתקלתי ״במיקרה
 זכה לא שהיטלר טוב בהבוקר. פירסמת

 חסיד־שוסה־ נמצא לרעיונותיו כי לראות
בישראל. ודווקא כמוך, נלהב חולני

 תגן שזכותו הלוואי בברכה, ״אסיים
אלדר. יעקב חתום: עליך.״

ב ופאצפיסט תליאביבי צעיר אלדר,
 קטעים אותם למקרא במיוחד רגז דעותיו,
 הערבים כי הקובעים, אלדד של במאמרו

 וכי ומהכרח״, ״מטבע ישראל אויבי הם
״ה חשבון על תתגשמנה הציונות מטרות

 הלאומיות חשבון ״על וזכויותיו״, פרט
 לנו ״שאין השלום, חשבון ועל הערבית״,

בו.״ עקרוני עניין
 ד״ר המאמר, מחבר לאלדד. אלדד

 לח״י, ממפקדי היה אלדד, שייב ישראל
ימנית, קבוצה ראש הוא המדינה קום ומאז

אלדד
״ האידיאוט ״לכבוד . . .

 למלחמת־כיבוש המטיפה וקטנה, קיצונית
 ועד הנילוס מן ישראל ״מלכות ולהקמת
מיד: לאלדר ענה הוא הפרת״.
אלדר, יעקב האידיאוט ״לכב׳

 מחשבות בי עלו חביבי, גלויתך, ״למקרא
 אישפוז מצב מדינתנו. גורל על מסוימות

 רע, בכל כנראה הוא במדינתנו חולי־הרוח
ו בחופשי מסתובבים כמוך יצורים אם

 לשלוח כדי גלויות־דואר, לרכוש מסוגלים
לרעהו. איש ברכות
 (שמפאת הגלויה לעצם נעבור באם ״אך
 ל־ ,המומחז־ הצליח לא קצרה כה היותה

 מחלת־נפש באיזו בדיוק לקבוע כתבי־יד
 פגמים כמה בה מוצא הריני חולה), אתה

 ולכן ומחיקות, כתמי־דיו כגון אסתטיים,
 שולחן, גבי על להבא לכתוב מבקשך הריני

נור לאדם כראוי בית״שימוש, בתוך ולא
מלי.

כתוב ולקבלת קרובים לשיפורים ״בתקווה
בית־משוגעים).״ — (עכו החדשה תך

אבא.״ של ״הבן חתום:

קיבוצים
דב ט יש הונ ר ס

 יש אך — שווים הקיבוצים חברי כל
 הקרנת בשעת בעיקר יותר. השווים כאלה
בחדר־האוכל. סרט

 מראש, מקומות התופסים חברים יש
 יש פתקים. או מעילים הנחת על־ידי
 המתיישבים כושר, ובעלי צעירים כאלה,

 שבחדר־האוכל. הגבוהים העציצים אחד על
 השולחן, גבי על היושבים חברים יש

 יש מתחתיו. לשבת האחרים את מאלצים
 היושבים לאותם המפריעים בלוריות, בעלי

ה באותו שישבו חברים יש מאחוריהם.
 כי להם ונידמה פעמיים, או פעם מקום
מלחמת בקיצור: חזקה. זכות עליו רכשו

קיבוצי. עיקרון לכל בניגוד בכל, הכל
 קיבוץ חבר ותסרוקת. שמיעה גיל,
ה פירסם מושבע, שוחר־סרטים הזורע,
 שמוסדות בתקווה מפורטת, הצעה חודש

 ולתמיד אתת יפתרו בה, ידונו קיבוצו
זו. כאובה חברתית בעיה

 אותה, העתיק הארצי הקיבוץ שבועון
 בין כוללת׳ היא קיבוציו. כל בקרב הפיצה
 ביתי בנין כמו שיגרתיות, הצעות השאר,

 הצעה או ישיבה, מקומות 1200 בן עם
 הצגה משמרות: בשתי סרט כל להסריט
 הדומות אלו, הצעות שניה. והצגה ראשונה
 להן אין הבורגניות, בערים הסרטה לנוהלי
קיבוצית. בחברה להתקבל סיכוי

 היא יותר, סוציאליסטית אחרת, הצעה
 ועדה קובעת: היא התממשות. סיכויי בעלת

 לחברים. קבועים מקומות תחלק מיוחדת
 — הגורמים מכלול בכל תתחשב היא
 ושמיעה, ראייה כושר גיל, ותק, כמו

 אורך חברתיים, קשרים משפחתית, קירבה
 התנהגות התסרוקת, גובה העליון, הגוף

תפיסה. וכושר ההקרנה, בשעת ספונטאנית
ההצעה, קובעת למדי,״ מסובך זה ״דירוג

אלדד
״ יקר ״ניבזה . . .

מ מקצועיים גורמים עם להתייעץ ״ורצוי
 לאקוסטיקה, מומחה כגון: למקום, חוץ
 נשיא מייעל, קופת־חולים, מרכז נציג

ה של קצין־החינוך מועדון־הסרט־הטוב,
מחל נציג נוער, בעבריינות המטפל משטרה

 חבר הזה, העולם מערכת חבר החברה, קת
 הקיבוצית, הפסיכולוגיה לחקר המכון
ועוד.״

הו־1ס בתי
? □,יומי בצינו

 ( בממלכת ביותר השמורים הסודות אחד
 1 בשעתו שעורר לאסיר נוגע בתי־הסוהר

 הבדואי אל־עג׳וג׳, אל־סייג במדינה: סנסציה
 החיילת־הטרמפיסטית רצח בעוון שהורשע

לערד. בדרך גולן רעיה
 בתא ברמלה, במאסר הושב אל־עג׳וג׳

 מהר חיש דרוזי. היה לתא חברו רגיל.
 הסיבות: אחת ריב. השניים בין התפתח

 על הדרוזי, את העליב המוסלמי אל־עג׳וג׳
בצה״ל. ששירת

 העיבריים. ידידיו עם התקשר הדרוזי
 הימים באחד הערבי. נגד קשר קשרו הללו
מכות־רצח. היכוהו מארב, לו שמו

 חסרת־אונים היתד, בית־הסוהר הנהלת
 את ראו הסוהרים כי יתכן זו. תופעה מול

 אל־עג׳וג׳ פנים: כל על יפה. בעין המעשה
 מכות. שקיבל כך על כעונש לצינוק, הועבר
למח הועבר שם, יומיים של שהייה אחרי
ה מחלקת בית־הסוהר: של אחרת לקה

 יותר הרבה תנאים שוררים בה מסתננים,
קשים.

חיי□ דרכי
קד הח״פ הרו
 נושא שעבר בשבוע היווה הטוויסט ריקוד

 — הרב המוזמנים קהל בין עיקרי שיחה
עליו שופטים חברי־כנפת, שרים, בהם
 לטקס יחד שנזדמנו — ושגרירים נים

בירושלים. ישראל מוזיאון פתיחת
 ח״כ של לטקס בואו בעקבות זה היה
 עם יחד למקום שהגיע בן־ישראל, גדעון
 קודם אחדים ימים זכו שניהם רות. אשתו

 ש־ טוויסט בתחרות הראשון בפרס לכן
)26 בעמוד (המשך

והטרטה צילום צרכי
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 צילומים
 והסרטות
בחתונות,

 נשפים
 ובר־מצווה

מומחים בידי
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 הדרכה כחוכרת
 את תמצא זו

 הפרטים כל
 למחירים, כקשר

 טיולים סיורים,
 כלוי ומקומות

מעוינים

/ / ל / מי מי ^7ז ^ ע 7מ/

ר
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 ביוני, 28ב־ עוזבות לקבוצות, מודרכים טיולים
לאוגוסט. 4ו־ ליולי 25 ליולי, 19 ליולי, 14 ליולי, 13
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 חופשה בלוי על ההדרכה חוברת את לי להמציא נא
קבוצתיות. לטיסות בקשר ופרטים בסקנדינביה

 .... שם
 כתובת

.... עיר
שלי הנסיעות סוכן
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