
 החלמות לסי
האינטרנציונל

הא קטן׳ .עולם במדורו
 בעמים כמה ברעם חיים שים
 של העובדים' .חברת את

 מקיימת היא כי ההסתדרות
 דרום־ עם קשרי־מיסחר

 עצמם הפרסים את אפריקה.
 לפירסום. הצנזורה פסלה

 מזכ״ל דרש הסענה בעיקבות
 משל, ירוחם ההסתדרות,

העו ממזכיר.חברת הסברים
משל העביר השבוע בדים'.

רוזוליו

 המי־ צרור את למערכת
הבא: כתבים

לכבוד
אבנרי, אורי החבר

 מיכתבו את בזה מצרף ועני
 דני החבר של ׳83 ביולי 25 מיום

 חברת״העוב־ מזכיר רוזוליו.
 21 מיום מיכתבו את המצרף דים.
 ישעיהו החבר של '83 ביולי
 למידע במענה מר, מנכ׳ל גביש,

 בדבר הזה. בהעולם שהופיע
ר ששולחת ואנשים ציוד  מ

ה את השולל לדרום־אפריקה,
 בשבועה פורסמו אשר עובדות

נכם.
 ההסתדרות, עמדת לך, כידוע

 האיגודים באינטרנציונל כחברה
 יחסים קיש שוללת החופשיים,

 קיש עוד כל דרובדאפריקה עם
 הגיזעית', ״ההפרדה מישטר בה

נוהגים. אנו וכך
 קשרש מקיימש אנו כן, כמו

 שחורים, חברים 450,000 עם
 מיקצועיש, באיגודים שאורגנו

בהש נמצאים נציגיהם אשר
הא- המכון במיסגרת תלמות

 ההסתדרות, של פרו־אסיאני
 המישטר עם מגע כל לנו אץ

 מחייבות אלה והחלטות הקיים,
ההסתדרות. מוסחת כל את

 המי־ פירסום על לך אודה
נו שהינכם כפי הנ״ל, כתבים

דומים. במיקרים הגים
ח־כ, משל, ירוחם

תל״אביב ההסתדרות, מזכ״ל

ברעם

לכבוד
 משל. יחחם החבר

ההסתדרות. מזכ״ל
 העתק לך מעביר הנני
 מנ־ גביש, ישעיהו החבר תשובת

 בה־ הפירסומיס בדבר מר, כ׳ל
הזה. עולם

 מדברת שהתשובה לי נראה
עצמה. בעד

רוזוליו, דני
העובדים חברת מזכיר

 לכמד
 רוזוליו, דני

העובדים, חברת מזכיר
 שהופיע חוזר למידע בתגובה

 ציוד בדבר הזה בהעולם
ר ששולחת ואנשים  לדרום־ מ
 לדיכוי, והמשמש — אפריקה
ל כי להודיעך הרי כביכול,

 לא שחר, כל אץ אלה האשמות
נברא. ולא היה

 על להצטער אלא לי אץ
 כתב שיוצר המעוותת התמונה
 החוזר ברעם, חיים הזה העולם
 ד בלתי־בדוק מידע ומפרסם
עובדתי. יסוד משולל

הו עי ש ש, י בי ג
מנכ״ל.כו־ר־

המעשה עיקר
ליס. מעבר איחולים

 היקר, אבנרי אורי
 מאמר־ קורא אני לפעם מפעם

אינ חוויה עבורי המהווה מפרי־עטך,
 ונעימה הכלל מן יוצאת טלקטואלית

 מצאתי שלא על מתבייש אני ביותר.
 מילים כמה לך לכתוב זמן בעבר כבר
ותורה. הוקרה של

 לך שולח הייתי כיצד, ידעתי לוא
 לב משמח וזוהר, אור שופע מיכתב

לך. גומל וכך נפש, ומרטיט
 המעשה. עיקר את ברצוני ראה אנא,

 לשנה טוב וכל לבביים איחולים
החדשה.

ט, דן קליפורניה לוס־אנגילס, ברו

 ממנו חסכתם בגין מנחם על בכתבה
 הגדולה בעדינות בו וטיפלתם ביקורת,

 לכתבות בניגוד — לו שמגיע מכפי
 אישים על בעבר, שלכם הקטלניות

 שגרם כפי לשפיכות־דמים גרמו שלא
בגין.

 למילחמה יצא בגין זה: הוא והעיקר
 יוכל שהוא אווילית אמונה מתוך זו

 מתפלא אני בלבנון. חדש סדר לכפות
 משי של בכסיות שנהגתם עליכם,

 רוויית־ למילחמת־התקפה שיצא באיש
 האחד — אישים שני אותה שיזמו דם,

 בעל השני גדלות, בשיגעון מוכה
אינפנטילית. אישיות

ירושלים עוזרמן, אברהם

רחמים ללא עיר

משי של בכסיות
 .איש המאמר על ביקורת
השנה".

 הדרומית העיר רק אינה אילת
 גם היא - בישראל ביותר
בארץ. ביותר הגזענית העיר

הזו, המקוללת בעיר בה, יש מה

גזעניות, נורמות לקבוע מנסה שהיא
 במעשה־ שבוע אחרי שבוע ומתפרסמת י

הערבים? תושביה נגד חדש נבלה
נ בעיתונות, נמסר שעבר, בשבוע

 באילת השיכונים אחד דיירי עלו
 במיקלט. ערביים פועלים של קבוצה

עו של בהתערבותה רק שוחררו הם
 ב־ לארגן שניסתה סוציאלית, ברת

לפועלים. מועדון הזה מיקלט
ב כי דווח, שבועות שלושה לפני

 בדיקות המישטרה עורכת לעיר כניסה
לערבים. משפילות

 בכיר פקיד כי נודע, חודש לפני
 — שנה 20 מזה העיר תושב בעירייה,

 לקבל ביקש — מזלו לרוע ערבי,
 כי בשלילה, נענה הוא תעודת־תושב.

 ממפקד־העיר. בכתב הסכמה הביא לא
לו. נאמר לערבים,״ ביחס הנוהג .זה

 כנראה, היא, הבעיה ביסודה
 לערבים לקרוא רגילים כולנו לשונית.

 מיעוטים״. ״בני והמשפיל המוזר בכינוי
 עד מי־מנוחות, על מתנהל הכל

 הוא ה״מיעוט" כי מתברר, שלמישהו
 והמתנשא שהמשפיל בעוד רוב, בעצם

 כזו תופעה המיעוט. בעצם הוא־הוא —
קוגני דיסונאנס בפסיכולוגיה קרויה
 והמציאות. ההכרה בין פער — טיבי

הם הזה, בפער הבחינו אילת כשתושבי

אלפרון עציר
לשם נזק

 ביטחונם את ואיבדו בהלה נתקפו
העצמי.

 עצמם את להרגיע שמצאו התרופה
 להשליט מנסים הם בעבר: כבר נשתה
 לא אנטי־ערבית. אווירת־טרור בעיר
 להשליט גם ינסו והם היום ירחק

נירנברג. בנוסח חוקי־עזר
תל־אביב מירסקי, חווה

העציר שר דשם! נזק
 מעשים על מגיב הפרקליס

 אלפרון יעקב למרשו, שיוחסו
').83 ביולי ג3 הזה" (״העולם

 בעמוד פשעים, - במדינה מדור
כתבתם: ,69

 האחים לקחו הרצח אחרי ״מייד
 תחת אסייג של אלמנתו את אלפרון
 כי אומרים, אותה. והסתירו חסותם

 שץ נגד עדות־שקר מסרה בהשפעתם
 אותם זיהתה כי וטענה ואלמקייס.

בעלה..." כרוצחי
 מרשי מבקש זו למובאה בהקשר

כדלקמן: להגיד
 תחת האלמנה את נטל לא מרשי •

 הנ״ל לגברת הסתירה. ולא חסותו
 אחרי מלאה מישטרתית הגנה הוצמדה
ואילך. האירוע

 כלשהי עדות נמסרה' לא •
מרשי. של בהשפעתו

 הוחזק הרלוונטיים במועדים •
 מינואר — בגרמניה במעצר מרשי
שוחרר. שאז ,1982 מאי ועד 1982

 נזק למרשי גורמת הנ״ל הפיסקה
 שהוא בעובדה בהתחשב ביחוד לשמו,
במעצר. עתה מוחזק

טובה, שנה בבירכת
תל־אביב רובניטטיין, מנחם

 לקבלת טלפן
הסבר חוברת

 לחוזזזיליס וערב אחה״צ בוקר, מזוזי 1
ו: ושנה א' שנה ולתלמידי

 גמישה לימוזיח מערכת 1
 רוח״א• שור, לתלמידי מיוחד מסלול 1

 מרצה'בכיו פרקיס. מיל בהדרכת
 .! ■ לצילום במחלקה י
 ברישום, נוספים קורסים הלומדים. לכל 1

ועוד. האמנות תולדות ציור
 קבוצים. לחברי מיוחד הסדר 1
 .9.10.1083 הלימודים שנח תחילת 1
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