
—מייסדו של ממישנתו—
— משה עד ממשה

קם. לא אחד אף
זוארץ ד״ר

תרפ״ד) (בישיבה,___________.

מה לאחר נוער מלח (א) ה

למות מפחד ׳הנוער
עתה, למוות. הנוער ביחס מהותי שינוי חל יום־הכיפורים מלחמת לאחר

למות. הנוער מפחד מתמיה יותר
 יותר ״עתה, לצבא: להתגייס העומד הרצליאני, שמיניסט יגאל, אומר

למות״. מפחד אני מתמיד,
וזוועותיו. חדש דור וזעזועיה, מלחמה אכן,

בסידרה) ראשונה (כתבה

מה לאחר נוער מלח (ב) ה

יותר ציוני הנוער
 סוף, סוף עתה, יותר. ציוני הנוער נעשה יום־הכיפורים מלחמת לאחר

חייה. על והנלחמת הלוחמת הציונות מהי להם הובהרה
״עתה, :הצנוע ביתה בפתח העומדת טבריינית, שביעיסטית דורית, אומרת

 על ונלחמת הלוחמת אומה היא הציונות הציונות. מהות לי הובהרה סוף, סוף
אשתקד״. הייתי מאשר יותר ציונית אני התנועה. חיי

 ונבט מחד הפורענות זרע טמון כאן גם אך ברכה, ללא קללה אין אכן,
מאידך. התקווה

בסידררו) שניה (כתבה

אחר נוער מה ל מלח (ג) ה

השמאל נוטש הנוער
 בפוליטיקה הנוער של יתר התעניינות ניכרת יום־הכיפורים מלחמת לאחר

 הקיצוני השמאל את נוטש הנוער בפרט. בני־חלוף מדיניים ובהקשרים בכלל
 פוליטית, ולחלוציות להגשמה לעשייה, פונה הוא מפתיעה בגרות ובגלותו
לפניהם. המונחים בחיים נצח אחוזת בוודאי לה שתיקנה

 ועומד הרמזור לפני במכוניתו היושב רחובותי צעיר אדם איציק, אומר
שאמרת.״ מה כל בדיוק, ״כן, :הירוק האור בהידלק ימינה לפנות

 קדימה המביט נוער וצומח הולך הטובה. התקווה נבט ונובט הולך אכן,
נכוחה.

בסידרה) שלישית (כתבה

אחר נוער ה ל מ ח מל (ד) ה

מתמיד חומרני הנוער
 כסף כסף, מתמיד. יותר חומרני הנוער געשה יום־הכיפורים מלחמת לאחר

אותם. שמעניין מה כל זה
 שמעניין מה כל זה כסף, ״כסף, :תלמיד־תיכון לבן אב כספי, מרדכי אומר

 כסף, ״כסף, :לאב בן תלמיד־תיכון כספי, שמדליק אחריו מחזיק ומחרה אותם״.
אותם״. שמעניין מה כל זה

 מייבשי־כבישים חלוצי־החלוצים, דור אנו, גידלנו איככה — פליאתני אכן,
 כמו ותאוות־ממון רודפות־בצע מפלצות מין אנו גידלנו איככה ;זסוללי־ביצות

אלו.
בסידרה) רביעית (כתבה

ה לאחר נוער מ מלח (ה) ה

לאשליות נוטה הנוער
 פוסט־מלחנד תקופה מבבל יותר הנוער, נוטה יום־הביפורים מלחמת לאחר

המעסי הם סמים וגם מין מין, מין, לאשליית. מסוכנת להיגררות קודמת, תית
אותם. קים

מין. רק ״מין, להתפשט: העומדת בודימית, שישיסטית פ., לאה אומרת
 ומין״. מין רק — ושמאל מין

גמרתי. אכן,
בסידרה) אחרונה (כתבה

כובע? למה
הטו ,מידידי לבמה בניגוד אני,

ביפה. חובש כיותר, בים
 הסרוגה העובדה שלמרות אלא
 משאר תלוש מעט חש אני הזאת,

ה העובדה בגלל אולי החבושים.
 כואדוז, הייתי לא שמעולם עגומה
 — אוכלוסייה ליכטנשטיין, (בירת

בנ 384 חברות, 14,619 נפש, 82
ה גם שהוא אחד פקיד-מס קים,

 ערה). תיירים ותנועת אינסטלטור
 החמור המחסור מחמת שמא או

ה־״מפיה". עם בקשרים
 המעיקה שתלישותי גם יתבן
 מכד נובעת המאמינים מציבור

 מצה״ל, השתמטתי לא שמעולם
 בא־ ישראלי, דרבון־שרות לי אין

 ניקאראגואי, הונדוראסי, האמי,
אחר. או

 לא רפאל שיצחק גיליתי במו-בן
 עולה לא ובלל שלי בכיוון משתין
ה אצל עבורי להשתדל כדעתו

פרנסים.
שייף. לא מרגיש בהחלט אני

 את להשיל יכולים לא הם מדוע
 מה הנכונים? ברגעים הירמולקה

לע יבול בבר כמה נגדי? להם יש
 ברגע הכיפה את להוריד להם לות

מת הבנק מתפוצצת, שהשערוריה

מו אני ? חוקרת המשטרה מוטט,
 כהוצאות. לשאת כן

לגילוי־ שיעכרו דורש אני בזאת

אותי. להפליל
ה ד ו ת ב

 ןת7במחל
 , הלב חולי־
 רוטשילד בבי׳ח

הימורים. איו
 הימורים, אין כאן
 במזומן הכל כאן

 עצמיים. בצ׳קים או
ת למען והכל ח  א

 הנעלות המטרות
 שהציבה ביותר

 האנושות לעצמה
 אדם. חיי —

ר ו כ ז  
ם. אין  הימורי
 ששילמו אלה רק

—י טוב בכסף

זכו! הם
החיים איכות הכיש-לשיפור מפעל

£1)


