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ב נעלמה הקורא טל בתו
נעל ועיקבותיח ארגנטינה

 אנשים מחפש והוא מו,
דומה. גורל בעלי

 של קבוצה התארגנה לאחרונה
 מישפחותיהם בני חדשים, עולים

 — (נעדרים) ה״דספרסידום״ של
 על- נחספו אשר יהודים צעירים

ה הכת של כוחות־הביטחון ידי
 —1976 בשנים בארגנטינה צבאית

 לרכז שמטרתה בוועדה — 1978
 לבירור הבקשות ואת המידע את

 ואחיהם, בעליהן בניהם, של גורלם
 הגורמים לכל שתופנינה בקשות

ולעזור. שכם להטות המוכנים
של ואחיהם נשותיהם הוריהם,

דמצאח
ת ד1< שי שי ה

 על תנצח אל
 הזאת, המילחמה

השישית

 הבאה בפעם כי
 מילחמת־שמיטה תהיה
הגיתית. על וננצח

נהריה בן־דויד, זמיר

 להתקשר מוזמנים ה״דספרסידוס״
 חיימוביץ, לואיס הוועדה, למרכז

רחובות. ,2100 לת״ד
חיימוכיץ, לואיס

רחובות

ם ז י ב י ט ח א ־ ד א ״ צ ו ס

פרו של למכתבו תגובה
 אשר שחק, ישראל פסור

ה־ קיבוצניקים יש כי טען
ת מאגפים  מימינו הימין א

).•2340 הזה״ (״העולם
 שחק לפרופסור להבהיר צריך

 מנת היה ביטחוני אקטיביזם כי
 בקיבוצים המתיישבים של חלקם

בת וגם המדינה, קום מלפני עוד
 עם מאום לו ואין זה, שאחרי קופה

 שימושה הזאת הצמידות ימניות.
 הדוגלים הקיבוצים את להכפיש הוא

ש בשיטות ביטחוני, באקטיביזם
נכונות. אינן

 את מכירים שאינם צעירים ואולם
ה מפי אותן מקבלים העובדות,
א הן כאילו והעיתון שחק פרופסור

 היה האמיתי הסוציאליזם מיתות.
מ בכל צידקתו, על לוחם תמיד

 נאמן היה כאשר בהיסטוריה, קום
הסוצי וכזהו י— ולמסורתו לערכיו
עקרונו על הלוחם הקיבוצי, אליזם

 והלאומיים, המעמדיים וערכיו תיו
 בכל אחר סוציאליזם מכל פחות לא

תבל. קצווי
 ובישראל בעולם שונים אנשים
ו השמאל את לעצמם מצרפים

 ו- לדעתם שיהיה בלי שמאלניות
 מאומה חייהם ולאורח להשקפותיהם

 לאלה מטיפים הם סוציאליזם. עם
 סוציאליסטיים, הם חייהם שעיקר

 ימנית בלאומנות אותם ומאשימים
ושחר. בסיס כל חסרת

 מצדיק אינו ביטחוני אקטיביזם
 את לברור יש מחיר. וכל שיטה כל

 יעדים במילוי ולהקפיד השיטות
 אם חריגים לגנות ויש ביטחוניים,

אקטיבי רם. ובקול בבהירות ישנם,
 ר השקפת־עולם אינו ביטחוני זם

ימני. אורח־חיים
לבנה, עמי
מאוחד עיז־חרוד

ש*בו*ים !,א
 של מיכתבה על תגובה
ני שעברה הלפרין, סמדר

 סיליקון השתלת של תוח
הזה״ (״העולם בחזה
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לה שיש הלפרין, סמדר אחת
)26 בעמוד (המשך

ם עכשיו בבר הזמן  מקו
בגליון למודעות
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הראש על נפלנו
 חמי של מהודר עלון תמצאי העתון במרכז
 להסב בכדי הפוך הוא — הצעירה טבריה

 ושמרי בהנאה אותו קראי :ליבך תשומת את
 טבריה בחמי הקרוב הביקור עד היטב עליו

 שווים אליו המצורפים ההנחה תלושי —
רב. כסף
בשמיים! תרגישי שעתיים תוך אמרנו? איך

הצעירה טבריה תמי
 מודעות קבלת

העיתונים לגל
ו בס רלזערנח י חי
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