
 ריח ממנו נודף להסביר. קשה מדוע?
מסויים.

תצ השערות גופנית. אכזריות בכך אין
 חדוות- כל כאן יש אך מחדש. מחנה

 אל היחס המצוי, הפאשיסט של ההשפלה
 לעם או למיעוט השינאה הנחות׳/ ״האדם
 הדריסה חסרת־התכלית, האלימות האחר,

 מזכיר הסיפור האדם. כבוד של הרוננת
 כמה נראים שבו מפורסם, תצלום מייד

 וצוחקים זקן יהודי מקיפים אס־אס אנשי
 זקנו. את גוזז מהם שאחד בשעה פה, בכל
 מימי יותר אכזריים תצלומים רבבות יש

 הנחרת הוא זה תצלום דווקא אך השואה,
הסיגנון. את מביע הוא בזיכרון.
 המיקרים שני לנכי הדין הוא

 של התמונה דברי. כראש שהבאתי
 חמוש המתהלך גוש־האמוניס, איש

כ ויורה ערכים של ציכור כל,רכ
שהוא משום ורק אך — מהם אחד

 דומות תמונות מזכירה — ערכי
אחרות. מארצות

 בקריית־ארבע, שאירעו תקריות כמה
 נודף לווינגר, משה ״הרב״ של מעוזו

 שבה התקרית אופייני. נאצי ריח מהם
 בערבים. כלב־התקפה המתנחלים שיסו

 לסלק זקן שייך הכריחו הם שבה התקרית
 את זוכר אינו (מי הכביש. מן סלעים
מדר על שכרעו הזקנים, היהודים תצלום

 במיברשות־שיניים, אותן וניקו וינה כות
 עליהם עומדים פלוגות־הסער קלגסי כאשר

?) וצוחקים
 כיעורה בכל השבוע שנחשפה התקרית

 בבית־ המלאים חדרי־הכיתות אטימת —
 גאז־ רימוני וזריקת בבית־ג׳אלה הספר

 פא- אופי בעלת היא — לתוכם מדמיע
 מה את לפרט צורך אין מובהק. שיסטי

את לעצמנו נתאר אם די מזכירה. היא

 למראה (שלנו!) הקלגסים של הפנים הבעת
 הקומה.העליונה מחלונות הקופצים הילדים

רגליהם. את ושוברים
 על שר־הכיטחון את לכרך יש

 הדכר. בהיוודע המוחצת, התגוכה
למ יכולה אינה זו תנוכה גם אך
 העוכדה את המעשה, עצם את חוק

ה וחיילים מפקדים בישראל שיש
 או כזה שפל מעשה לבצע מוכנים
 ואת מבצעיו, על לחפות כדי לשקר

 הישראלית שדעת־הקהל העוכדה
 כאשר אהד כאיש התקוממה לא

לראשונה. הדברים פורסמו

!״תכן זה
בישראל? פאשיזם ייתכן אם

הוא המגובשת, בצורתו פאשיזם. יש • י

פוטנציא מבחינה שולית. תופעה עדיין
נפוצה. יותר הרבה תופעה הוא לית,

כ פאשיסטי שילטון יתכן האם
ץ ישראל

 המצב אם יתכן. זה אך רחוק. נראה זה
 יתאים והפוליטי החברתי והנפשי, החומרי

 בישראל, יתכן זה פאשיסטית, להתפרצות
אחרת. ארץ בכל כמו

תיאור כקביעה לא זאת. לציין חשוב
 עלינו המצווה מעשית, כהלכה אלא טית,

 להיחלץ מתמדת ונכונות מתמדת, דריכות
 בכל פאשיסטית, תופעה בכל למאבק
גילגול. ובכל הסוואה

 או• עמנו, אוייב הוא הפאשיזם
 ככל אותו למחוץ ייט ייב.האנושות.

ראשו. את ירים אשר
 ולמרד, לשואה הזיכרון ביום (נכתב
תשל״ח.)
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י־לב־׳שרוודפרסחשבדמע

 למזרחהררווק אותך פלתורס׳׳לוקחת
דינמיות. נסיון שנות 58 על

 החלו הרחוק המזרח קסמיי את
 כבר והרפתקנים מטיילים לגלות

 עד ואולם, שנים. אלפי לפני
 פינה הרחוק, המזרח נשאר היום

 ואפופת קסם מלאת חלומית,
מסתורין.

 ליהפך יכול הרחוק״ ״המזרח חלום
 שדאג מי יש ממשית. למציאות

 כבר למציאות החלום את להפוך
 ״פלתורס״. — הקיץ

 הנסיעות חברת — ״פלתורס״
 למדה בישראל, והותיקה הגדולה

 להכיר נסיונה, שנות 58ב־
 עבורך ולתכנן הרחוק המזרח את
 ביותר. לך המתאים הטיול את

 אותך תביא■ — ״פלתורם״
 תאילנד, של הקסומים למקדשיה׳

 לארץ האקזוטיים, הפיליפינים לאיי
 הציורית, לסינגפור העולה, השמש

 וכל ועוד. פרס הודו, לנפאל,
מגוונים. במסלולים אלה;

4.7.78•:יציאה תאריכי
16.10.78

ל״י 34,950.—מ־ החל מחירים:

המטבע בשער לשינויים כפופים המחירים *
□דתורס

״פלתורם״ מסניפי לאחד היכנס
 אנשי הארץ. רחבי בכל הפזורים

 לך ״לתפור״ יודעים ״פלתורם״
 במזרח מקום לכל מושלם טיול

 פרטית — מסגרת בכל הרחוק,
 תוך מטרה, ולבל מאורגנת או

פרט. לבל דאגה

לשרותו* פלתורם סניפי
תל-אביב

50851 טל. ,28 העם אחד
221226 טל. ,49 בן־יוזודה

 246832 טל. העצמאות, גן הילטוו, מלון
ירושלים

234318 טל. ,2 המלכה שלומציון׳
534097 טל. הילטון, מלון
 224622 טל. ,47 בורג׳ המלך ״פלז׳ה״, מלון
חיפה
660981 טל. ,82 העצמאות דרך

חדרה
 22927 טל. ,66 סמואל הרברט סמטת

רחובות
51080 טל. ;167 הרצל

נתניה
22724 טל. ,33 דיזנגוף
הרצליה

938777 .טל. הים, חוף השרון, מלון
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נהנה! מארגנת-אתה פלתורס

212347 הזה העולם


