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פעיל חומר 370־/
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 וצמתים פיתח תה
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ה ת ת פירות תערוב
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 רובקס
יבוא מעודפי

עוב ועדי מסעדות, למוסדות,
 מגשים קערות, וקיבוצים. דים

 מיוחדים, במחירים וצלחות
 בהזמנות מגשים יצור אפשרות

מיוחדות.
 תל-אביב, 26 גלויות קיבוץ

830141 ,822962 טלפון:

 כמלאי ונמצא הגיע
טריפלקם קרטץ

, ז8קו 1£צ
 א מ״מ 663 אמריקאי

 ג״ר 300 ארוך כוון מ״מ 917
827315 ,822926 טל.

פלסטיים לוחות
פיל גליונות, :מהמלאי, שוטף
 צבעים עוביים, במידות מים

 או קשיחים שונות, ודוגמאות
 עם וזהב) כסף (כולל רכים

 תחליף וגם דבק. בלי או
רובקס. פלטות וכן לזכוכית

טרידינג, רבי
822926 ,827315 :טלפון

זייל 1ל טרמפ ח11

 )16 מעמוד (המשך
וה וליברלית, דמוקרטית איננה

 זכו־ בשאלת מתמקדת לא מחלוקת
יות־האדם.

 שלפני דומה עניין, של לגופו
 אחרות מדינות דוגמת ארגנטינה,

 עומדת רופף, שמישטרן ביבשת,
 אלטרנטיבות: שתי בין הברירה
 שמאלית, רודנות או ימנית רודנות

 ב־ אם קסטרואיסטי, בסיגנון אם
 של נתחוור) טרם (שאופיו סיגנון

בניקרגואה. הסנדיניסטית הכת

םר1ומ! גלנטל־ות
 המילחמה של השני הצד

ן. תא ס פגני בא
 שמיר, יצחק שלנו, שר־החוץ

המאוח האומות החלטת על בדיון
 את לדוגמה הביא ישראל, נגד דות

הסוביי פלישת ואת אפגניסתאן
 מבקשת אני זה בהקשר לשם. טים

 לידיעה תשומת־הלב את להפנות
ב בעיתונות, שהופיעה מוצנעת,

שמיר חוץ שר־
אפגנית דוגמה

 לארגנטינה, טוב מה השאלה
מעניי אינה ברזיל או אורוגוואי

 מה השאלה יותר נוגעת לנו ננו.
 קובר, של ניסיונה ליהודים. טוב
 של צל ללא מלמד, ניקרגואה ושל
ב לחיות יכולים יהודים כי ספק,

מת שאיננה ימנית דיקטטורה צל
 לעומת הכלכלי. בתחום ערבת
 קאסטרו של מישטרו הביא זאת,
 היהודית הקהילה כל יציאת לידי

ה בשנים עזבו שנשארו (בודדים
היהו המישפחות 150 אחרונות).

 אותה עזבו בניקרגואה שחיו דיות
 סומוזה. מישטר לנפילת בסמיכות

 נשאר. יהודים של קטן מיספר רק
 יציאת בניקרגואה, הן בקובה, הן

אנטי עקב לא נגרמה היהודים
מאפיי עקב בעיקר, אלא, שמיות

הכלכליות. וההגבלות הסישטר ני
ה תומכי עם נמנו יהודים אכן,
 הן בקובה הן המהפכניים, כוחות

שג מיודענו, למשל, בניקרגואה.
 וולף, קרן ומייסד בארץ קובה ריר

 העניק אי-לובו, סובירנה ריקרדו
 לכוחות נדיבה כספית תמיכה

 יהודים תמכו בניקרגואה קאסטרו.
ה שבתור הליבראליים בכוחות
באורוג גם הסנדיניסטית. תנועי׳

 יהודים, תמכו ובארגנטינה וואי
הגרי בתנועות נוער, בני בעיקר

 יהודים נמנו המיקרים (ובשני לה
ה״נעדרים״). על יחסית רבים

הפסי דעת עם להסכים ברצוני
היי של גודלו שלמרות מיסטים,

(ב וותקו בארגנטינה היהודי שוב
 במרכז הקטנות לקהילות ניגוד

 עתיד, זה ליישוב אין היבשת),
 של הבלתי־נמנעת עלייתם בגלל

ביו חשוב הראדיקאליים. הכוחות
 לא אשליות, בקרבם לטפח לא תר

 לימין. בנוגע לא לשמאל, בנוגע
 היהודית, ההגירה אם יהיה חבל

 לאר־ הזמן, בבוא תופנה, מהיבשת
 ולמערב־אירד לקנדה צות־הברית,

לישראל. הטבעי: ליעדה ולא פה
פלדמן, (ריקרדו) צכי

חולון

• • •

 שבויי- של להורג הוצאתם דבר
 בידי ואפגניים סובייטיים מילחמה

 שפקיסתאני שם נאמר המורדים.
הצ ושהנורים האירוע, את צילם

 כאשר מיכנסיהם את להפשיל טוו
כיתודהיורים. לפני עמדו

מאוד. קשה רושם עשה זה עלי
 השני הצד אודות אותנו מלמד זה
 מי — זאת במילחמה המטבע של
של המנטליות ומה המורדים הם
אצלם. המוסר ומה הם

גיפשטיין, שולמית
 רנזת־השרון

• • • 
דפיקת־ת

 תנאי על כועס חקורא
 העובדות הנסים העסקת

בארץ.
ל תוכל בישראל שעובדת כדי
ולהתקדם, בעבודתה מעמד החזיק

)20 בעמוד (המשך

לנדאו קורא
מתמסרת גם

1 2322 הזה העולם8


