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ולקבוצות לבודדים

״לאן״ ו במשוז
231655 טלפון

־:משרדים אר ש ב 1 ו

קוראתלך! הקסומה אילת

אילת...בנמללעבודכשתבוא

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת .לנמל
 גופני כושר ובעלי צבאי שירות אחרי

חסווארות. למקצוע מעולה
 קבועה עבודה # לך• מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון• בתקופת # בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נמלו•(מלון)
 8 של זכות הראשונה בשנה # מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל־אביב טיסות

 בתוספת דירה ברכישת כספית ^ג.עזרה
 להמתין צורך (יש # שנים 10ל־ הלואה

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכנסה במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת נסיון למחוסרי
אילת. בנטל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת בנמל לעבוד המעוניינים
 •מעיא בית הנמלים, רשות הראשי: למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,74 פתח.תקוה דרך
 ויביאו 12.00—9.00 השעות ביו שישי, יום בכל
 גם ניתן מלואים; ופנקס זהות תעודת עמם

 ,57 ד. וב אילת, נטל אדם. כת למדור בכתב. לפנות
אילת.

מכתבים
להוקיע ■

כהנא! ארג
— ״כהנא ,1831 הזה ״העולם

פר על יהודי״, פירר של דרכו
 הליגה מנהיג של האמיתי צופו

כהנא. מאיר יהודית להגנה
הרא בפעם פעמיים. המאמר את קראתי

סנסצ מאמר כאל אליו התייחסתי שונה
פוליטי. מתחרה נגד יוני

חל בי עברה השנייה, בפעם כשקראתי
בהיס הנורא הדבר מישפט. מכל חלה

 עצמו, על חתר היטלר, האנושית, טוריה
! בדמותו.של מופיע הוא והפעם י ד ו ה י

 ואת האיש את ולהוקיע לקום כולנו על
 אחת שעה וטובה מייצג. שהוא התופעה

קודם.
הנות־גן סולד, אריה

פסיכופט ₪

מושלם
 בארץ שישנם זה איך מבין לא אני

 שמתייחסים אנשים
ברצי כהנא למאיר

 מבין הייתי ? נות
 היתה לא לו זאת

 אך טלוויזיה. בארץ
ה המסך גבי על

 כל המבליט קטן, •
 לי נראה מיגרעת,

 כפסיכופט האיש
מושלם.
ה הכבוד איפה

ש אלד, של עצמי
 שהוא מאמינים עוד

לפ שיצליח האיש
המחבלים? בעיית את תור

חיפה שפירא, קוטי
יש — לפאשיזם ■

הגדרה ויש
 טעה כהנא הרב על המעמיק במאמרו

 כתב, כאשר יסודית, טעות אבנרי אורי
הגדרה. אין לפאשיזם כי

 הפאשיס־ התפיסה של היסוד עיקרון
 הפרט. על המדינה עליונות הוא: טית

 לעשות הפרט חייב המדינה, טובת למען
מתפי המסקנות שתי הכל. להקריב הכל,

 הוא המדינה, את המייצג המנהיג, )1:זו סה
 יסוד, זכויות אין לפרט )2 עליון. ערך

לבטלן. יכולה אינה שהמדינה
 המישטרים בכל קיימים אלה עקרונות

 בקומוניזם, :שם בהבדלי הטוטליטאריים,
 על־! המיוצג המעמד, הוא העליון הערך

המיו האלוהים, זהו בדת, המיפלגה. ידי
וכר. הרב, הכומר, על־ידי צג

 הוא העליון הערך בו היחיד המישטר
 לפרט יש בו הקאפיטאליזם, הוא הסרט,
 שלשום בחוקה, מעוגנות יסוד, זכויות

 טובת או מעמד מדינה, כגון אחר, ערך
אותן. לבטל אפשרות אין הכלל,

תל־אביב דר, עוזי

שיא ■

חדש
כס ״שוד ,1831 הזה" ״העולם

שנו הכסף על הסעד״, נזקקי פי
 לקניית ושימש סעד לנזקקי עד

הפני הבחירות במערכת קולות
המפד״ל. של מיות

הקשו השחיתויות לכל שהתרגלנו אחרי
 של הפרשה שברה הישראלי, במימסד רות

קו לקניית ועבר לניצרכים שנועד הכסף
השיא. את לות,

 ושיא השיפלות, שיא הצביעות, שיא
המצח. עזות

 קטנים לילדים לחם עבור שנועד כסף
 אותו שגזלו והאנשים חולים, ולזקנים

!דבר קרה לא כאילו בתפקידיהם ממשיכים
באר-שבע בנימין, יעקב

הגוער ■

לשילטון
 מדוע הנעורים? רוח היכן הנוער? היכן
 מדוע ? הצעירים בקרב שתיקה רובצת
 לפי כי העובדה עם להשלים אנו חייבים
 מדוע רחוק? עדיין השלום כיום, המצב

 ננסה לא מדוע בחוצות? דעתנו ניתן לא
)8 בעמוד (המשך

•טפירא

£


