
במדינה
העם

 החדשי המאזן
שלך... הפרטי

 אותו. לאזן לן מאפשרת לון
 סיפוק, ענין, כבוד, :רבות פנים לו ויש

 ועוד. חברתיים קשרים נכבדה, הכנסה
 היופי למרכז נא טלפני מתעניינת!

 ראיון. עמנו ותאמי מגוריך שבאזור
 :בשבילך מעניינת הצעה לנו יש

 הרצויים בימים יופי; כיועצת תעסוקה
 מגוריך. ובאזור לך הנוחות בשעות לך,

 זה ענין רב למקצוע אותך נכשיר אנחנו
 במבחנים, תעמדי אם כי ספק לנו ואין

 אשר ואתגר, עניין רבת מעבודה תיהני
 לך תסייע ממנה שתפיקי ההכנסה

 בכל שלך, הפרטי המאזן בשיפור
ם... בני מו ה

 תכשירי מייצרת ״לון״
ה מעולים, קוסמטיקה

 מינרלים על מבוססים
 מצמ־ המופקים טבעיים

 ים־המלח בקעת חיית
 זוהר. מעיינות וממי

 ״לון״ של הטבע תכשירי
 ורק אך להשגה ניתנים

ה היופי יועצות אצל
, ״ של מוסמכות ״ ן ו  ל

 ללקוחותיהן המעניקות
 והדרכה מקצועי ייעוץ
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היעוראל־ הנאצי

חק*7 ״צייד
ערכים״ ?שגו*

 וקצידהצנדוניס המחגך יץ7ממ,
דווידי אהרון ?שעבר

ש אומדים אנשים שכאשר חושב ״אני
שהור אלה את גם בולם, את אוהבים הם
 אנשים אלה — חבריהם ואת אותם גים

 לחנך צריך בהחלט גרוע. חינוך שקיבלו
 תישלף שהשינאה כדי לתוקפן, לשינאה

 צריך אותך. תוקפים כאשר ניצרה כמו
 נאום — בך,״ הפוגעת תוקפנות כל לשנוא
 קצין בעבר שהיה מי דווידי, אהרון הגבר

לגי כמרצה משמש וכיום ראשי צנחנים
תל־אביב. באוניברסיטת אוגרפיה

האידיאו דווידי הפך חודשים כמה מזה
 בשי- הישראלי. הפאשיזם של ,הראשי לוג

 הוא בעתונים, ובראיונות חות,בהרצאות
 שנלקח ובנוסח בסיגנון דברים משמיע

 מתפרסמים דבריו הנאצי. מהלקסיקון ישר
המקוב מקשת־הדיעות נחלק תגובה, ללא
ב השבוע, הישראלית. בציבוריות לת

 במוסף רוזנבלום לדורון שהעניק ראיון
 את לעצמו שהעניק דווידי, הגדיל הארץ,
 תורת להעמקת לעשות ״מחנך,״ התואר

הישראלית. הפאשיזם
 שלוש...״. שתיים, מילחמה, ״עוד
 אותי,״ מרתיעה אינה פאשיזם ״המילה

 סגיבור רחנבלום ידי על שמוגדר מי אמר
 רק זח ״פאשיזם במינו.״ מיוחד מסוג לאומי
 שגם מילה זו פאשיזם סמל. רק מילה,
 ? בכך מה אז בה. משתמש אמין אידי
 אנחנו כאשר פאשיזם, זה במה יודע אינני

 ישראל עם היה אילו לקיומנו. נלחמים
 השניה, העולם במילחמת כליל מושמד

 דמוקראטי. היה ולא פאשיסט היה לא הוא
הכל.״ מעל ישראל עם של הקיום שאלת
 ישראל, עם את ולקיים להמשיך כדי
 לשינאת הנועד את לחנך יש דווידי, סבור

 שונא ,״אני אמר, כן,״ :בפירוש ערבים•
 בארץ, אנשים שיש יודע אני הערבים. את

 הערבים, את שונאים לא שהם האומדים
 חציל — למשל אחר, דבר שונאים אלא

 שינאה של המושגים אצלי עגבניות. במיץ
 קומוניקציה כל דעתי, לפי שונים. ואהבה

לאו משתייכים שאינם אנשים בין בימינו,
יעיל. דבר אינת — ברגש תרבות תה

 המילך, ״עבורי לשינאה. לגיטמציה
 מוסרית לגיטימציה מתן פירושה ,לשנוא'

 הוא זו, לשינאה התנאי לאוייב. נזק לגרום
 שלך, האוייב יהיה שהערבי — ראשית
 ראוי יהיה אשר אוייב שיהיה — ושנית

 להיות חייב אדם כל נזק. לו שאגרום לכך
שלוות־נפשו...״ להצלת במנגנון מצוייר
 דווידי מצהיר מצוי, פאשיסט כל כמו

 בעד ״אני :השלום היא משאת־נפשו שגם
היס יד בהישג אינו השלום אבל שלום,
מת שהערבים זמן כל לא לפחות טורי,

 אסור אבל הנפט.״ עיסקות עקב חזקים
 עוד דווידי. ידעת מהשלום, להתייאש
 ואז מילחמה ועוד מילחמה ועוד מילחמה

 שלבסוף מאמין ״אני שלום. יהיה אולי
בניס התועלת חוסר את הערבים יראו

 ישראל כי ישראל, את להשמיד יונותיהם
הנש בסכנות יכירו שהם בטוח אני חזקה.
 אחת, מילחמד, עוד אחרי אולי להם, קפות

 של הבעייה !מילחמות שלוש או שתיים
 לשם הזה. הגל את לעבור היא ישראל עם
 נחושה, והחלטה לאופטימיות זקוקים כך

חזקים.״ לאנשים ובעיקר
ער רק לא שונא דווידי !לפחד לא

 בישראל. והיונים יפי־הנפש את גם בים.
 האנשים כלפי גועל־נפש חש ממש ״אני

עלו פחדנים אלא אינם היונים !״האלה
עצ את הרואים שאלה חושב ״אני בים.
 זוהי מפחדים, פשוט הם — יונים מם

מדעת.״ שלא אולי חרדה, פשוט
 ש־ מפני דווידי, לדעת לפחד, צריך לא

 לחיות צריך ״כאן תבוא. בוא המילחמה
 להילחם מי נגד יהיה לא ואם ולהילחם.

 מדאיג אינו בזד. שמצב אלא טוב.״ מה —
 הרבה עוד נשארו השם, ברוך דווידי. את

 הרבה ועוד אותם, לשנוא שצריך ערבים
 נגד שיהיה וסיכוי תיקווה יש שנים הרבה

 את תשמיד שישראל לפני להילחם, מי
כולם.
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