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ידו ואנטי-נאציים סוציאליסטים שניהם

 יהודית, למישפחה בן הוא ברונו עים.
 ווילי הנאצים, בידי ניספו מקרוביו שרבים

 במולדת״, ו״בוגד גרמניה״ ״עוכר היה
ול היטלר של מגרמניה לערוק שהעדיף

השנייה. מילחמת־העולם בעת נגדה הילחם
 החל מחרפיהם, כל ונשמעים נראים לכן

 באחרון וכלה פרס ושימעון בגין במנחם
מגו המימסדית, העיתונות של הכתבים

 אלה לשני מדביקים כשהם לחלוטין, חכים
 ובו/ ישראל״ ״עוכרי ״נאצים״, של תוויות

רמת-גן מרדי, וראובן לאה

 אחרי שלג. כדור היא בווינה הפגישה
מער מנהיגים גם יגישו ובראנד קרייסקי

 עראפאת. ליאסר ידיהם את אחרים ביים
 בשאלה חשבון־נפש שנעשה הזמן הגיע

 הרגע, הגיע לא אם ונבדוק הפלסטינית
 לערא- ידם יושיטו עצמם ישראל שמנהיגי

 לצד פלסטינית מדינה להקים במטרה פאת,
ישראל. מדינת

באר־שבע תמרי, מאיר

 מצלצלת סטירת־לחי היא בווינה הפגישה
 בקשריהם כה עד שהתגאו המערך, לראשי

 מאירופה הסוציאליסטים המנהיגים עם
 באינטרנציונל המכובד ממעמדם והתבשמו

 נאצי בין שהמרחק כנראה הסוציאליסטי.
רב. אעו לסוציאליזם יונל־סוציאליזם

תל-אביב דורי, יחיעם

ם לז־כרו ח
העו תנועת פעיל ז״ל, עופר פרץ
 מחנה איש חדש, כוח — חזח לם

 בשבועון בכיר כתב ולשעבר שלי
).2179 חזח״ (״העולם

 פעיל מחבר נפרדנו ובכאב בתדהמה
חווינו שנים. לאורך אותנו שליווה ומוכשר,

ז״ל עופר פרץ
ולנשק לחייס חבר

 אימונים יחד עברנו החוויות, אותן את
ומילחמות.

 הביאוהו ההתנדבות ורוח המולדת אהבת
 קצינים. לקורס מילואים, כאיש להתנדב,

בהצלחה. הקורם את סיים הוא
 בלהט ולהתווכח במחיצתו לשהות נהנינו

 תמיד לא כי אף פוליטיים, נושאים על
 הציג עופר בינינו. תמימות־דעים שררה

 ומכובדת. גאה נאה, בצורה דעותיו את
 קטע המוות אך — להרבה ממנו חיכינו

 כחבר לנו יחסר הוא התוכניות. כל את
לזיכרו. דום עומדים אנו ולנשק. לחיים

 מיסדר יתקיים למילואים הקרוב בגיוס
דברים. ישא המג״ד שבו לזיכרו, מייוחד

היחידה, וחיילי מפקדי
צה״ל ,2502 ד.צ.

אל לשר■ ריקשות שר י

 שרי באוזני מחנדס, של הצעתו
בע לפיתרון וחאנרגיח חתחבורח

והאנרגיה. התחבורח יות
 פליטי בפני ישראל שערי ייפתחו אם

 הריקשות עם לארץ שיבואו ויאט־נאם,
 נפגעי מספר ניכר באופן יפחת שלהם,

 זול טוב, תחליף יתהווה הדרכים, תאונות
יימנע דלק, ייחסך ולדן, לאגד ומהיר

 כולו, העולם לעיני ויתבצע, הסביבה זיהום
למופת. אנושי מיפעל
 את גם לפתור אפשר זו בצורה — נ.ב.
הממשלה. שרי של הרכב שאלת

תל־אביב מהנדס, הלינגר, רלף ה.

ד וללשו! ב׳
 הכתבים הקוראים, לתשומת־לב

הזה״ ״העולם של הכיתוב ועורכי
 משכילים אנשים גם קוראים השבועון את

 יש לפיכך העברית, השפה ברזי הבקיאים
 סיגנון נכון, כתיב על ביתר־שאת להקפיד
 הכותרות על במייוחד ולהקפיד ודקדוק,

לתמונות. מתחת המופיעות
 מהגליונוח שליקטתי דוגמות, כמה והרי

:האחרונים
 בבתי־ איחסון צוותים), :(צ״ל צוותות

 : (צ״ל מתווספים איכסון), (צ״ל: מלון
 קיתונות תארים), :(צ״ל תוארים מתוספים),

 ולא תיגר לקרוא קיטונות, ולא קללות של
 בן־האדם ערכה, ולא ארכה לתת תגר,
 החלק־ןזארי, ולא הארי חלק הבן־אדם, ולא

וכר. יקר, מחיר ולא גבוה מחיר
תל-אביב בלשן, בר־גיל, בן־ציון

תודה. •

ב א הז
 היהודית הליגה פעיל הזאב, אלי

סטודנ בתקיפת שנחשד להגנה,
ובהת בתל-אביב בקאמפוס טים

 בחברון ערבים לבתי פרצויות
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 בעת שצולמה בתמונה נתקלתי השבוע
 לחברון, שלום־עכשיו אנשי של מסעם

 הזאב, אלי את בה רואים הגפנים. לנטיעת
 למפגיני מתקרב כשהוא מורם, באגרוף
 בתיגרה שהחל לפני ספורות דקות השלום,
עימהם.

 פניו, את להסתיר ניסה הוא כזכור,
שולח אני לכן שופט. בפני הובא כאשר

הזאב אלי
מורם באגרוף

 אותה שתפרסמו כדי תמונתו, את לכם
ברבים.

ירושלים א.די,

הזקן מוח על
 ״העולם שנתן הצל״ש בעיקבות

נחמיאס, לוויקטור )2182( הזח"
 שפירסם הטלוויזיוני המיסמך על

 מישרד- התעללות בדבר ב״ניבט״
בזקנים. הבריאות

 מישרד-הבריאות, של המישפטי היועץ
 ששודרה, הכתבה כי קובע פרנקל, דויד ד״ר

 כתוצאה בית־שמש, תושב נפטר לפיה
)10 בעמוד (המשך
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