
 בעל (דהיינו שפוי־דעת לברנש נותר שלא
 לדחוף אלא בן־אמוץ), א־לה עצמית חשיבה

 ושמאל, ימין ומעוות, ישר ורע, טוב הכל:
 — ודמוקרטיה תיאוקרטיה וטיפוח, נסיגה

לתחת! ישר
 בו האידיאלי המקום זה באמת ואולי

 בנחת להתיישב יוכלו הללו הניגודים כל
 ״חשיבתו את שיטרדו מבלי אחת, בכפיפה

 הרבה העצמית החשיבות מלאת העצמית״,
בן־אמוץ. מר של כל־כך,
 מן נוחה אינה שדעתם אלה לכל ברם,
 הבלתי- המקום ו־או הבלתי־דיאלקטי האופן

הקדו־ ״דיעותיהם מיטב נקברו בו אסתטי

ן ץ ד מו א ־ בן

 בדרכו לצדד אם כי ברירה אין — מות״
 המשתמע כל על אבנרי, אורי של העקרונית

מכך.
 בן־אמוץ זה היה כי להזכיר אולי, כדאי,

 מן זה הוא כאף הודאג שלא ישעיה, אחר,
 טובה חברה לעצב מנת שעל העובדה

לטכ להזדקקק עליו ניטל יותר, ומתוקנת
 ואפילו שיכנוע הטפה, של פסולות ניקות

 כבר מוקצות (שהיו ורגש מוח ״שטיפת״
העצמית״). ״החשיבה ברנשי על אז

סן ל, 5יו ט ־ רמת-גן בן
ת ■1  סי א

ה ן ז י י נ ע ז מ

 בן־אמוץ דן בין הוויכוחים את קראתי
 מי את לשאול: רצוני אבנרי. אורי ובין

 תנו טוב? יותר צהרון איזה מעניין זה
 בהעולם המקום על חבל להחליט. לקוראיהם

כאלה. לוויכוחים הזה
 עניינים יש אבנרי אורי שלח״כ דומני

הווי את לנהל מאשר חשובים, יותר הרבה
הזה. האבסורדי כוח

מן ל , ז רן ירושלים פו
מווו ■ < י■■ 111

ד חלו

 בן־אמוץ, לדן אבנרי אורי של תשובתו
 היתד, ושטיפת־מוח״, אונס פיתוי, ״חיזור,
הדעת. את ומרחיבה מסבירה מאלפת,

 הוא אסוננו בארץ, האסונות יתר בין
ב אנאלפבתי הוא היישוב מן גדול שחלק

 טו- מפלגות הן המפלגות ורוב תפיסתו,
 מקום נותנות לא רק לא הן טאליטריות.

 שונות לדיעות אפילו יריבים, של לדיעות
 המנחה הקו מקום. אין מפלגה באותה
 חיים אנשים ואם השתלטות. הוא בכולן
 ההכרה מן — כזאת באווירה שנים במשך

 ויעלה לפעול יחדל שמוחם כך לידי שיגיעו
חלודה.
 מה שכתב בן־אמוץ דן עשה טוב לכן
 שהודות מפני — שגה ואפילו — שכתב

 חשובות לענות אבנרי היה יכול לכך
והדעת. הרוח את מרוממות

ם ה גבעתיים ויי,םלר, אבר

 או יפה כאן מה כל־כך? חיובי באור זה
קונסטרוקטיבי?

אצ שמו־־יעה הממושקפת בבחורה הרי
 מרצונו נוגע היה לא אחד אף בתמונה, לכם

 לרשות עצמה מעמידה היתד, לא אם הטוב,
לה? מנבאים אתם עתיד איזה הרבים.

 מסויים, בגיל יפה (אולי) הזה ההווי כל
עצמה. בפני מטרה לא שזו תודו אבל

ט גו ר ץ, מ חיפה צ

*/////'/•>

המדינה ברחבי פינה בכל שרות

אינדסיט״ ״פילוט
הינה שלן, הכביסה מכונת
ואו אמינה כביסה מכונת

המצויי לחלוטין טומטית
הטכניקה חידושי בכל רת

ולהנאתך. לנוחיותך
ש * ו ד י ח , ה ן ו ר ח א  קוצב ה

810ה־ לתכניות אוטומטי זמן
אוטומטי. כביסה תכניות בורר *
.100" עד שונות חום דרגות *
 בלתי״ מנירוסטה ענק תוף *

יבשה. כביסה ק״ג 5ל־ מחלידה,
אוטו באופן בוחרת המכונה *

 לפי המים כמות את מטי
הכביסה. תכנית

לכבי נפרדות בקרה נוריות 2 *
.810 ולהשריית סה

 לכביסה נפרדת סחיטה תכנית +
עדינה.

אוטומטי. ניקוי עם מסנן *
 85 גובה — נוחות מידות *

 עומק ס״מ, 64 רוחב ס״מ,
ס״מ. 5נ

חדש!
אפנתי!
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בצבעים
שים חדי

ל״י 5.30 רק

1971 קניידל מירוץ אלופת הוכתרה

 במסגרת באילת, פסח בחוה״מ נערך באנגליה, המפורסם הלביבות מירוץ כדוגמת
 בישראל. מסוגו הראשון תלמה, קניידל מירוץ הסטודנטים, של הוודסטוק אירוע
 רות ל״י. 250.— של כספי ובפרס בתואר זכתה א', מקרית־ים בירנצווייג, הדסה

 מקרית־ביאליק לוקס סבינה ל״י. 150. — בסך וזכתה שניה הגיעה מאילת צוריאל
״תלמה״. חברת על־ידי לתחרות הוכנו והפרסים הקניידלך ל״י). 75( שלישית הגיעה
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