
מכתבים
לבנים וגם שחוריםהמשתולל *לזפאשיזם

 לבני־המיעו־ טסוייטת אהדה ישנה במאמר
 לגמרי. כתטיטים אותם מציג והעורר טים
 אני עליו הסיפור את שתשמעו ?אחר אב?

העניין את תראו או?י מכתבי את מבסס ?גמרי: אחר באור
טרסה• ויפה צעירה נברת אצ?נו היתר,

 ערבי מופיע היה פעם איר שסיפרה נו,
 אב? בגינה, וממם? מהמשו?ש צעיר
אותו, זרקה פעם, א?יה נטם? שהוא ?אחר

 פוחדת ממש והיא ושואל, בא הוא פעם וכל
הדלת. את לפתוח
ול זה מכתבי על לי לענות תוכלו אולי

הללו? הבחורים תמימים, שהם אותי שכנע
תל־אביב חגר, יצחק

 גרעין את נטעו אשר אלה, ורק אלה,
ה הבחורים של בלבבותיהם והשנאה האיבה

 והערביים יהודיים
 האשמים הם ביחד,

 בהתפתחות היחידים
 כי הזאת, השנאה

ה אחרת סיבה אין
 הדעת על מתקבלת
לשנ לנרום שיכולה

 בלבו גדולה כה אה
המתבגר, הבחור של

ה קום עם שנולד
מדינה.
היח שמצב נכון

ו ישראל בין סים
מצער. ערב מדינות

ו חמורה טעות אד
 כי לחשוב הוא פשע

כ הם ישראל ערביי
המדינה, בגרון עצם

עוינים. צדדים כדברי
ה הוא הישראלי הערבי האזרח לדעתי,

 וההבנה השלום גשר את ויהווה מהווה
השכנות. הארצות לבין בינינו

עבדאדלה

אוס־אל־פזזחם עבדאללה, אחמד ג׳ברין

מנקם לשיחרור
 בית נתן מאז חלפו שנים מחמש למעלה
 הדין, פסק את בתל־אביב המחוזי המשפט

 עולם, למאסר מנקם יוסף נידון לפיו
 וזאת קסטנר, דר׳ של לרציחתו סיוע בעוון
 הרצח מבצע — אקשטיין של עדותו על-פי
אחרות. מסיבתיות ראיות ועל־פי עצמו,

 המשפט בית שופטי בין אה כי יצויין,
 לא כי בדעה, השופטים אחד היה המחוזי
 וכי מנקם הנאשם נגד מספיקות ראיות הובאו

 למען כי (אם האשמה על להשיב עליו איז
 הרוב לדעת הצטרף הנ״ל השופט הדיוק,
הסופי). הדי! בפסק

 לראשונה נעצר מאז טוען, מנקם האסיר
מפשע. הה הנו כי הזה, היום ועד

 למען חייו כל את הקדיש מנקס יוסף
 הצטרף בצעירותו ישראל. מדינת תקומת

 ה־ העולם במלחמת בית״ר. הנוער לתנועת 1
 בצו־ נלחם היהודית, לברינדה התגייס ■נגיה,

־ ו מ נפשות להצלת נמרצות ופעל הנאצי ^
 על נמנה לארץ בחורו הפליטה. שארית
 מלחמת בימי לח״י. של הקרביים מפקדיה

 הראשונים הדרר פורצי בי! היה הקוממיות,
להגנ נפש בחירוף ונלחם הנצורה לירושלים

 לשורותיו מנקם הצטרף צה״ל, הקמת עם תה.
קרביים. בתפקידים והצם״!
 ילדים: לשלושה ואב נשוי הנו מנקם

 1054 — אברהם ,1953 ילידת — פנינה
 נולדה האחרונה .1957 ילידת — ואריאלה

 הסוהר בבית חבוש כבר היה שאביה לאחר
בלבד. לסורגים מבעד אותו מכירה והיא

המשפטים במשרד מנקם ^שפחת
 בעור יתום, מהיותו כתוצאה אברהם, הילד

 ונמצא ביותר חולני ילד הנו חי, אביו
 אסתר גב׳ רופאים. של הקבוע בטיפולם

 בריאותה ומצב עת ללא הזדקנה אשר מנקם,
 תרומות בעזרת המשפחה, בעול נושאת רופף,

הציבורי. והועד הסעד משרד ירידים,
 בצו המשפחה עמדה שנים מחמש למעלה

 רואה בה חנינה, מהנשת להטנע אביהם,
 נבר כאשר באשמתו. הודאה מעי! מנקס
 אביהם צו את הפרו המשפחה, בני סבל
המדינה. לנשיא חנינה בבקשת ופנו

 לציבור פונים הננו לעיל, האמור כל לאור
 ומשפחתו, מנקם עולם אסיר לעזרת להחלץ

 לקרב! אנושי צדק ויעשה דרור יקרא למעז
שוא.

 לשחרור הצבורי הוזעד
תל-אביב מנקס, יוסף

 — המשפטים במשרד וילדיה נזנקס אסתר
תמונה. ראה

. .  השחורים, שאנו, הטענה קיימת תמיר .
 אני, מודה וחינוד. תרבות השכלה, חסרי

 את בידנו אין כי — השכלה חסרי אנו
מל כד משום ללימודים. והאמצעים הממו!

ב״לבנים״. וההשכלה החימר מוסדות אים
 הפקופונים אותם הם שבינינו המוצלחים

 מצטעצ־ ,הבנקים את במאותיהם הממלאים
 העתק — ובעניבה מהודרת בחליפה עים

 נקנתה אשר — ה״לבן" הבוס של טחליפתו
זעומה. ממשכורת חדשים של בהסבו!

 ״בובות־שרים״ שתי הושיבו ...בממשלה
 כל ללא הוא תפקידם שהרי בלבד, לייצוג

המוש אנו אולם ומשטרה. דואר משמעות:
 נעלה, מעלה לבנים, מאותם הנחותים פלים׳

 מפלגות דרד פוליטית, בררד הנענו לא ואם
 ואז מחתרת. דרד נגיע — שנכשלו ספרדיות
 ואדי־ של הימים כבאותם המדינה, תתעורר

סליב.
ה אנו המחתרת. אנשי של כוחם יישר
נוכל! שרק ברנע אליהם נצטרף צעירים

קריתיחייס (דגני), ברדוגו אברהם
 מר של הצעתו תוכל אם השאלה נשאלת

 העדות לענייני שר למנות — ששון אליהו
 לפיה אשר שנה, 30 בת בתכנית לחבל —

 אנשינו את והפכו מנהיגינו את השתיקו
לאח למטומטמים. וילדינו שחורים לפועלים

 בשבלינו״, מפגרים ש״אנו נכתב אף רונה
 להפור לתכנית, בהתאם בכוונה, נאמר וזה
 ובזאת והשמצה, גנאי לשם עדתנו את

 יצרו ואף האומות, כל בין אותנו ביישו
 כי ובניהם, בנינו בין תעמולתי פער ם!

להתחבר. צורר אי! מטומטמים שעם יוצא
 אותר הערצנו אנו יאמר: אב! אבא ולמר

 שרינו. את העלבת כי האכזבתנו, אולם מאר,
במקומה! היתה לא הערצתנו

באר־שבע זגה, אליהו
 המכתבים, במדור נובר שוב ששמי מכיוון

 בעיה־ על לומר מה יודע איני כאילו
עדות־ של הקיפוח
לצ ברצוני המזרח,

 הזח שהעולם יין,
 נסה בצורה השמיד

מכת תוכן רוב את
 הריני הקודם. בי

 שפעילות שוב קובע
ל־ הלאומית החזית

בין־עדתי, שיוויוז
אנטיש חזית היא

11 מית!
לח מציע הייתי

 שבמקום הזו, זית
יד לשוויון, ללחום

 קצת אנשיה ריכו
 וילמדו עצמם את

תר ונוהג דרד־ארץ
 בטדינת־ישר- בותי
עדות־ התנהנות אל.

 אפילו מושג. טבל למטה היא ברובם, המזרח,
מעונ ואינם רוצים, אינם ביניהם הוותיקים

 ארו־ תרבותי אורח־חיים לנהוג בכלל ינים
 הדיבור ושפת המוסיקה היום עד פאי.

 כמו הוא שלהם ההווי כל ערבית. היא אצלם
עלי־באבא. בשוק

ברנשטיין

תל־אביב ברנשטיין, משה
 וה־ העדין הנושא על לדבר 1םזמ חדלתי

 אד המזרח, עדות קיפוח ששמו טסובד,
 (העולם ברנשטיין מר החוצפני, מכתבד

כר. על להניב דחפני ),1309 הזה
 של טהפרעתם סובל שהנר לטענתר, בקשר
 ציבוריים, ובמקומות בבתי־קולנוע פרחחים

ש צעירים־פרחחים, הם אלה — לידיעתד
ש גבוה, וגם תיכון יסודי חינוד קיבלו

 עליהן. נמנה שאתה ומארצות ממשפחות באי
 ״בני סגי־נהור בלשון הנקראים הם אלה

 שאתה כפי מערות־המזרח, ואינם טובים״
סבור.
 ״מצעירי-עדות־ צעירים להכיר ברצונד ואם

(למ הצנות־קולנוע, כמה על ותר המזרח״,
 השכונות, באחת ובקר לד) קשה שזה רות

בטעותד. תווכח שם אליד. הקרובה שבסביבה
התרבו ברנשטיין מר שלהבא, אני ומקווה

 יותר ותיזהר דעתד, תשנה והמשכיל, תי
בלשונד.

רנזת־גן שלום, ע.
גירושין בת

 משום ואולי גרושים, להורים בת — אני
 תקווה מתור כתבתי בליבי. הד )1312 הזה (העולם הגירושים על־ילדי המאמר מצא כד

 טצידם המצב את ויבהירו יודפסו שהדברים
הגרושים. להורים הילדים של

 אסור להורים מיסודו. טעה המאמר כותב
 למען אושרם את להקריב ואופן פנים בשום
 ולחיות להמשיד להם אסור ילדיהם! אושר

להי חייבים הם עמם! כשילדיהם במתיחות
 ברגע ילדיהם. ולטעז אושרם למען — פרד

 את וממשיכים יחד נשארים הזוג שבני
 לניהנום. הופר הבית — במשותף חייהם

 — ביותר והפעוט — ההורים בין חיכוד כל
מגי פעם ולא עולמות. מרעיש לריב הופר
למהלומות. גם עים

הגדו והריבים ההורים, בי! אי־היציבות
הופ הילדים, בנוכחות כאחר והקטנים לים
 בנפשו. ומזועזע מלא־תסביכים הילד את כים
 דוגמא לקחת יוכל מטנו הורה לו אי!

 פרוע, לילד הופר הוא בחייו. להתנהגות
 היוצאת מלה לכל רניש בחברה. בלתי־נסבל

ואומלל. — אדם של מפיו
 של המשותף האושר נפגע כאלו במקרים
מתו אחד כל של הפרטי ואושרו המשפחה,

 להיפרד. ההורים על חובה — ולכן כה.
 להתיעץ צריכים הם הפירוד שלפני אלא
 — לכר מספיקה ורמתו במידה — הילד עם

 שאמא המצב את מבי! הוא אם אותו לשאול
 לפירוד. מסכים שהוא ולוודע רבים ואבא
 ולהקלטותו הנפשית, ליציבותו עוזר הדבר

 נקלט אחר ילד שכל כפי בני-נילו בחברת
בחברה.

 — הוא כאלו במקרים ההורים לגבי התנאי
 איתו אשר השני, ההורה עם יתראה שהילד

 ואותו בשבוע. פעם לפחות נמצא, הוא אי!
ולזכור לדעת צריד הילד, נמצא שאצלו הורה

1314 הזה העולם
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ם לאור: המוציא ל ו ע ה ה ז  בע״נז. ה
 ,22־67־85 טל. תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב

 ״עולנזפרם״. : למברקים מען .136 ד. ת.
 .31139 טל. ת״א, בע״נז, שיהס משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

ראשי: כתב
תבור אלי

המערכת: צלם
אגור ב9יע

הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהו שלום

משנה: עורך
איתז דוב

כיתוב: עורך
קורו אבשלום

המערכת: צייר
י וק

המערכת: חברי
 נלור, שייע אלינב, שלמה אלוני, אורי
 הננבי, חיים הורוביץ, דויד נלילי, לילי
 יריב, ויוה אבו־המרי, יוסף ורר, רותי

קינן. עמום סטו, אביבה
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 קולומבוס כריסטופר בפרס החודש זכתה ם.א.ם. הסקנדינבית התעופה חברת

 מיליון חמישה וששויו התקשורת, של נובל כפרם הידוע הפרם, .1962 לשנת
 של ביותר המפורסם בנה של דמותו עם מדליון (בתוספת איטלקיות לירות

והדר. רב־פאר בטקס ם.א.ס. לחברת הוענק גינואה)
 מעבר קו שהקימה הראשונה היתד. ״ס.א.ם. :לפרס הרשמית האסמכתא אמרה

 ביניבשתית חלל לתקשורת היסוד את בכך והניחה לאסיה אירופה בין לקוטב
קולומבוס. בפרס כה עד שזכתה היחידה התעופה חברת היא ם.א.ס. לעתיד.״

 מאלפיים יותר של בנוכחותם גינואה, של העירייה בארמון שהתקיים הטקס,
 קרים־ של שמו על גינואה, של החדיש התעופה שדה לחנוכת גם יוחד קרואים
 הראשון המטוס אמריקה. למגלה קוראים שהאיטלקים כפי קולומבו, טופורו
 נראות מדיילותיו שתיים אשר .,0.א.0 של קאראוול מטוס :החדש בשדה שנחת

איטליה. נשיא של הכבוד ממשמר חייל בחברת למעלה בתמונה


