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שיא קריאה לנ
 דרום- רגן, בין הרומן על

והקומוניסטים. אפריקה
 לכל עתה וידוע פתוח סוד זהו

 יילחם שממשלו החליט רגן כי
וכ בלוב בקומוניזם, חורמה עד

למה? קדאפי. מועמד מנהיגה,
 למועמר דווקא רגן נטפל מדוע
 הגן שלטונו שנות שבמשך קדאפי,

ו האפריקאים של האינטרסים על

אפינקד מנהיג
האפריקאים של אינטרסים

רגן נשיא
להיטפל הפסק

ה מפגי הערבים ושכניו אחיו של
האימפריאליסטי? כוח

הגזע המדינה דרום־אפריקה,
 בחובה צופנת הרי בעולם, נית

 לעולם יותר גדולות סכנות עתה
לוב. מאשר

 ארצות- מתקרבת אף־על־פי-כן,
 אליה. ויותר יותר הברית
 לרגן: בקריאה נצא הבא

הסוביי להנהגה להיטפל הפסק
ל ועזור הלובית, ולהנהגה טית

 וב־ באנגולה בנאמיביה, שחורים
 במלחמתם עצמה, דרום־אפריקה

 הדרום־אפריקאים באימפריאליסטים
הלבנים.

אשקלון פלדמן, אילן

רג כ לנ א יונומז ו
 וההנעתה השמות ועדת

 אורי של דבריו על מגיבה
אישי״, (״יומן אבנרי

).2309 הזה״ ״העולם
ב עוד וההנצחה, השמות ועדת
 ,1980 בנובמבר 27 ביום ישיבתה
 ראול על־שם לגן לקרוא החליטה
ולנברג.

קהי ברחוב חורשה, אותרה גם
כ שמו. את שתישא בודפסט, לת

 להצלת רבות פעל ולנברג ידוע׳
 בפרט, ובודפסט הונגריה יהודי

רבה. סמליות בכך ויש
 את ולנטוע להכשיר יש אולם,

 צורוז לה לשוות כדי החורשה,
ה הממון את להשיג וכן הולמת,
עתה. מטפלים בזאת דרוש.

 קיים בעירנו כי לציין ראוי
 העולם, אומות חסידי בשם רחוב
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