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והדפסה פיתוח לצילום, קורסים
 הקורסים לכל ההרשמה מסתיימת

ו־ג' ב׳ א'(מתחילים) שלבי□
שבמפנדות-לתןימידים שנזו  חופשי ה

שפות ?יפי <קה?'-נתש(ום
׳50-22 בשעות והרשמה פרטים

היפות הגשים אפנת

 מתלבשות המים מלכות
11 ניבה באפנת

לחייל טרמפ חן

מכחכים
 )14 מעמוד (המשך

 מוסיפים והם הבזויה, ממלאכתם
 את האדם מן ולגזול מתים לחתוך

 ויש עצמותיו. שק על ריבונותו
 כדי גימוקים המתים, לחותכי להם,

 האחד הנימוק פשעיהם. את לטהר
 לו שייך אינו המת גוף כי אומר,

 המדינה רכוש הוא אלא ולרצונו,
 כי אומר, השני והנימוק המדע. או

 לגזול מותר הרפואה, מדע למען
גופו. על ריבונותו את האדם מן

 שגוזלים סרסורים, אותם וכל
 — נשמותיהן את וטובחים נערות

 הפסי־ מדע את מעשירים הם גם
 ישו־ וגם והקרימינולוגיא כולוגיא

ובר גונבים ופורצים דדי־בנקים
 בשביל עובדים הם גם — יונים

 רציחו־ :לקוראו שאפשר המדע,
 ושדידולוגיא פשיעולוגיא, לוגיא,
לוגיות. ימיני ושאר

 נהא לא כי עברי, סופר ואמר
וגנ רוצחים לנו שיהיו עד לעם,
 לשלמות הגענו ועתה משלנו. בים

 לו שיש בריא עם ואנו לאומית
פלילית... עצמאות

 של הבשל פריה הוא זה וכל
 ולזה החילונית ״התחיה״ ספרות

דגאולה... אתחלתא קוראים: המה
 לאליהו צריכים אנו מה עד !הוי

 את ויטהר ויכנס שיבוא הנביא,
 לילינבלום של מטומאתם הזה, העם

 מו״ס ומנדלי ויל״ג מרקם וקרל
 של ומטומאתם ופרישמן וברנד
!עברית דוברי סטאלין עבדי

תל־אביב קורניק, חיים־צכי

אלון נסיו
חגגה הנוסטלגיה

בא! ה1עע7ז
האור על הכתבות סידרת

 את דירבנה הנשית גזמה
לכ לים מעבר הקוראת

:הבא החמשיר את תוב
ש / אן שמה באוסטרליה מעשה

 ״משוחררות״ / דגדגן רזי כל חשפה
 מהם מי / נבהלו הגברים / צהלו

במיבחן? יעמוד
בלטיסור לוין, תרצה

ך א בליבה הלו רי חב ה
 של מותו משמעות על

דיין
 מאיתגו הלך וחצי משנה יתר לפני

 ישראל״. ״נסיך שכונה אלון, יגאל
 של נוסטלגית השתפכות היתה אז

 הלך עכשיו ״היפה״. ארץ־ישראל
עוד דיין, משה תאומו־יריבו מאיתנו

 קרה משהו אבל ישראל״. ״נסיר
 חוגגת. אינה והנוסטלגיה בינתיים,

 הלוך אכן, האיש. על רק מתאבלים
החבריא. הלכה

תל־אביב חליל, אברהם

דעוידטוו עוב״זר
 אליהו כשיהיה יקרת מה

 מיפלגת- מזכ״ל שפייזר
ן העבודה

והבר הרעמים כל אחרי עכשיו,
 יחסום לא דבר ששום נראה קים׳
המוש המנגנון איש. של דרכו את
 מיפ־ למזכ״לות שפייזר, אליהו מץ׳

 אני זה לעניין בקשר לגת־העבודה.
לא :נועזת השערה להעלות רוצה

תחזינה למזכ״ל שפייזר שייבחר חר

שפייזר מיועד מזכ״ל
אדום קו

 בראשי וגם שריד ביוסי גם עינינו
ש המאוחדת, *הקיבוצית התנועה

 יהיה שפייזר של מינויו כי אמרו
נש שהם ונראה אדום״, ״קו עבורם

 מצפונם את ומפצים במיפלגה, ארים
 הכיבודים משולחן פירורים במיני

 אליהם יזרוק ששפייזר והמישרות,
מתערבים? נדיבותו. ברוב

ירושלים מנטל, אלי

□ י ט ו ט י ש 91 ס 0 י ס
בישראל. הסוטים רבו

ונר* נשדדות .קשישות
נרצחים. ילדים צחות,

? הסוטה הוא מי
 הם הרגשות כי לכל ברור

 ממירקמי בלתי־נפרדת חוליה
 החיוביים הרגשות כך הטבע.

 רגשית סטיה גם השליליים. כמו
 בלתי־נפרד חלק היא עמוקה

 אין הכוללת. החיים מהווית
 על מוחלט באופן ששולט אדם

הכ בעל אדם ואין פעולותיו,
 החסרים יש אך בלעדית. רעה

הדרוש. המינימום את גם
 אהבה, מסמל למשל, ילד,

 שירה בית, עמוק, קשר־הדדי
 מסמל הוא וכר. חירות דמיון,

 שאיש הדברים, אותם כל את
 ואיש נאור איש ברוחו, בריא

ייה כי חולם האנושית הקידמה
כו והעמים החברה לנחלת פכו
 את בקיצור, מסמל, הוא לם.

 כן, ועל התיקווה. ואת העתיד
 אותם כל את גם מסמל הוא

 כי שונא. שהסוטה הדברים,
 סטיר את להבליע כדי הסוטה,

 הסתירות את להצניע כדי תיו,
 שקורעות החריפות, הפנימיות

לפור זקוק לגזרים, ישותו את
אלים. קן

 להבחין קשה כן, על מדוע,
 ש־ משום זאת בחברתנו? בו

 מודע שהוא הנוראות, סטיותיו
פח לו גורמות במעורפל, להן
להתב שלא שואף והוא דים
 בין להיטמע מעוניין הוא לט.

 תמיד הוא כך משום האנשים.
 הקיים, הסדר של נלהב אוהד

יהיה — הלאומי הקונסנזוס של

 המישטר של — יהיה אשר זה
ה של איש בכלל הוא המצוי.

 כף כי הרצוי. של ולא מצוי
 להטמע יצליח כי מאמין הוא

 של והחדגוני העצום באוקיאנוס
 מבחינים שלא האפורה, החברה

לפרט. פרט בין בה
 שמא הפחד הוא שלו המניע
 לטרף אורב הוא כן על ייחשף.

 ו־ מבודדים במקומות בחשכה,
 פחדנותו, בגלל בדרך־כלל,

 בין קורבנותיו את הוא מחפש
קשישה :והחלשים הרכים

 או חסרת־ישע צעירה ערירית,
ילד.

 חובה כי אם רב, דמיון יש
 להפריד היא חשובה מוסרית
 ה־ לבין הסוטה בין ביניהם,
 ה־ את שונאים שניהם פשיסט•
החי את הדימיון, את שימחה,

 התיקווה את השירה, את רות,
 שניהם שבילד. העתיד, ואת

 החזק, את ומעריצים סוגדים
 פחד והמשליט הכופה הסמכותי,

ל שונות מסיבות אך ומורא.
גמרי.

 בעמו, לשלוט רוצה הפשיסט
 מרות לכפות כדי כולה, בחברה

ני מתוך השכנים העמים על
 לכאורה, ״רציונליים״, מוקים

 הוא אין וכר. הגזע עליונות של
 או ריגשי סוטה להיות חייב

לעו הריגשי, הסוטה נפשי.
למצו פורקן רק מחפש מתו,

 ושוק־חשמלי הנפשיות, קותיו
 תכלית אותה לדידו להוות יכול
 הסוטה זה במובן הרצח. כמו

 מונים אלפי אנושי הוא הנפשי
הפשיסט. מן

תל־אביב סוכול, יצחק
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