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למע או לערב ״ערבים על מדבר כד,נא

יש אזרחי מיליון לחצי היא כוונתו רב״.

אוב פורום כל כי משוכנע אניראל.
 מרחבי מדענים תריסר של ייקטיבי
יק ■העובדות, את שיבדקו העולם,

 מר את בירכתי לא כי אחד פה בע
״חייל״. בבירכת לחינם כהנא

הסוטן איבתו!
 שלי המעשה האם : השאלה שארת ,ן

ה הי  מרגי־ מתעלם אני אין האם נבון •
 קורבנות היהודים, של המיוחדת שותם

 כשהיא גם — זו השוואה בהעלותי הנאצים,
 של שמץ כדי כך על משיב אגי? צודקת
:כן :היסום
 חייב במחלה, להילחם שרוצה סי

 לוחמים אין מלא. כפה להגדירה
 מעמידים כאשר ממארת, כמחלה

 בימינו קלה. הצטננות שזוהי פנים
האמת, את סרטן לחולה גם אומרים

 למאכק כעצמו להתגייס שיוכל כדי
כמחדתו.

הגר אל מוצדקות בטענות באים אנחנו
 ראשם את שטמנו דאז, ״ההגונים״ מנים י

 זה מי לראות. רצו שלא ששתקו, בחול,
 לשתוק, בחול, ראשי את לטמון ממני ■תובע 1
עיניים? לעצום ן

בתוכנו. קיים הפאשיזם קיימת. המחלה
 עדיין הוא ועלובים. קטנים עדיין ממדיו
 נאבק לא אם אך וסלידה. גיחוך מעורר

 להתעורר עלולים אנחנו — עכשיו בו
במחנה־ריכוז. אחד בוקר

 יתגייסו, לא הדמוקרטיה כוחות
 את תמלאנה לא שלוחות־המדינה

 לא והשופטים השוטרים תפקידן,
מיפלצ־ לידד נקרא לא אם יופעלו,

 :העגומה והקומדיה כשמו. זה תי
 ״מעצר״ — האחרון השבוע של

 תוך בערכות שיחרורו כהנא,
 לפלוגת־ הניצחון הנחלת דקות,
יוכיחו. אלה כל — הסער

 הפא- את שונא אני אלימות. שונא אני
 ליברל אני אלימות. שונא שאני מפני שיזם
אלימות. של היפוכה הוא שהליברליזם מפני

הפא־ שד האלים האיום מול אך
 של חומת-כרזל להעמיד יש שיזם,

תי לא כזאת וחומה הגנה-עצמית.
 תאובחן לא הסכנה אם ווצר,

כבירור.
 הרביעי ביום בהעדרה בלטה כזו חומה ן

האלימים, הביריונים קבוצת מול האחרון.
 היה לא איש נגדית. קבוצה עמדה לא

 כן על האסיפה. על להגן מראש מוכן
במזימתם. הביריונים הצליחו

 על עלותי עם המהומה, החלה כשאך
 אנטוש ולא אכנע שלא החלטתי הבמה,

 במשך עליה עומד נשארתי הבמה. את
 עזב הנוכחים שאחרון עד לשעתיים, קרוב

הבמה, על הסתערו הביריונים האולם. את
שפטים. בי ולעשות בכוח להורידני כדי
 הרבה חייב אני מכה. עלי הונחתה ושם פה

וש־ סביבי שהתקבצו הנאמנים, לבחורים
הכרתי. לא רובם את בגופם. עלי הגנו
עמוקה. תודה להם מביע אני

כבך. להסתפק אין כי ברור אך
הדמוק מחנה מחנה־השלום, על

להב מחשבה עתה להקדיש רטיה,
דוב על להגנה חופש־הדיכור, טחת
 לא הכיריונים. מזימות לסיכול ריו,

 יע־ לא ״הפאשיזם בקריאות די י
בורג״ *

לירודים׳ .מחת
 אינו מישהו אם :לרגישויות ן־׳אשר

 התוארים את לעכל אופן בשוט מסוגל 1
 יחשוב אל לו. למחול מוכן אני הנכונים,

 יסתכל אם די ונאצים. פאשיסטים על
 עתה המוקרנת זולא, אמיל חיי על בסידרה

לתו והיהודים, זולא לרצח שקראה שמית, • האנטי- החלאה את וישווה בטלוויזיה,
.,ושות כהנא ששמה פעה

 המושג נולד לא עדיין ההם בימים
ב הטרוריסט מוסוליני, בניטו ״פאשיזם״.

 13 רק זה מושג טבע השחורה, חולצה .
 דרייפוס. אלפרד של זיכויו אחרי שנים ^
 של האספסוף מסיתי גם היו כן, לולא ^

זה. בתואר זוכים הפרשה, בימי פאריס,
פר של הפאשיסטיים הסממנים !

 תיאו■ את שדחפו הם דרייפוס שת
 מדינת-יהו- על לחלום הרצל דור

 שמדינת• לבך נדאג הכה דים.
 למיפ■ קורבן תיפול לא היהודים

זו: לצת

ת פתחם האביב א

ם מיגוון  אביב טיולי של מקסי
מליה. \1?7 של ופסח
והנאות. חוויות סיורים,

ם19-22- הקלאסית אירופה מי  י
 במאי. 6 באפריל, 8 במרץ, 25

 ימים 15-16 —ופורטוגל ספרד
,17 ,10 ,6 ,3 במרץ. 25

במאי. 8.באפריל 24 ,20
 באפריל 10 — ימים 22 — ואנגליה ספרד

 באפריל 9 — ימים 23 — וקנדה ארה״ג
באפריל 8 — יום 33 — הרחוק המזרח

 המסורת במיטב הטיולים כל
 מליה, וז4ק7 של והארגון

 בעל הבינלאומי, התיירות ארגון
ברחבי־תבל. סניפים 141

 של האביב טיולי חוברת לקבלת
ם- ולהרשמה מליה, \1?7 לטיולי

שלן הנסיעות לסוכן היום עוד פנה

 מארגני — מליה \4?7
 בינלאומיים טיולים

ת, לאירופה  ספרד, הקלסי
 סקנדינביה, פורטוגל,

 קנדה ארצות־הברית,
הרחוק. והמזרח

גשר טיולי — מסורת לשומרי
 מאורגנים אביב טיולי מבחר
כשר. ואוכל דתי בהווי

ע ׳

רווח פ
 ולשנות לתקן כדאי עכשיו

אצל
ר ד נ ס כ ל א

ץ ק ר ב ,27 סי 1תל־אביי
216443 הזה העולם




