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\ בעולם
)9 מעמוד (המשך

 ובאחת בביטנו הניתוח את ולבצע אליו,
י מרגליו.
 — כמובן — בהשגחתם בוי מחלים עתה

 חשים הם מקורבים, לדברי האדמסונים. של
האח הם שכן פציעתו, על אשמים עצמם
 הצליח ולא בתנאי־חממה שגדל לכך ראים

 החופשיים, — בחוץ לחיים כיאות להסתגל
כל־כך. האכזריים אך

ארצות־הברית
הכוח

הסגול
 הנלחם השחור, הכוח על שמע אחד כל

 רק אך הכושים. לשיודיון־זכויות באמריקה
 שבניו־יורק וילג׳ ובגריניץ׳ בסן־פראנציסקו

ההתנג תנועת — הסגול הכוח על שמעו
ההומוסכסואלים. של ההמונית דות

 ופעיל קיים הסגול הכוח בדיחה. זו אין
 הפגנוין־ של שורה אירגן מכבר לא מאוד.

 ,וילג הגריניץ׳ מרכז ואשינגטון, בכיכר עם
 גברים 500כ־ והביטניקים. ההיפי׳ס של

 גברים עם גברים — מחובקים צעדו, ונשים
 הנושאת כרזה תחת — נשים עם ונשים

, משולבים. סימלי־זכרות שני
 לאחר קצר זמן שנערכה אחרת, בהפגנה

גב שני בין סימלית חתונה נערכה מכן,
 אינו אותם המשיא כשהכוהן־כביכול רים,
ש היהודי ההיפי אבולאפיה, לואיס אלא

 ארצות־ נשיא לתפקיד מועמדותו הגיש
 מצטלם כשהוא מסע־בחירות וניהל הברית
העירומה. מזכירתו ובחברת עירום

 בעל כבמיעוט בנו שיכירו רוצים ״אנח$ו
^ תפי ״שהמשטרה הנואמים. קראו זכויות!״

\ לנו לשלוח תפסיק אחרינו, לרדוף סיק
לק תפסיק למתרוממים, מחופשים שוטרים

 בתי־השימוש בתיקרות אשנבי־הצצה דוח
י הרובע!״ של הציבוריים

 אישר באנגליה חופש. - במיטה
יחסים המתיר חוק מכבר, לא הפארלמנט,

מתחתנים הומואים זוג־
ת יש לנו ״גם כויו . ז .״ .

 המסכימים מבוגרים בין הומוסכסואליים
 פושע בהומו לראות מוסיפים באמריקה לכך.

לכזה. אותו הופכים ותוך־כדי־כך — ונוכל
 במרץ־נעורים על־כך מגיבים ההומואים

 מכבר, לא זה ייסדו, הם טיפוסי. אמריקאי
 מאטאש־ן, אגודוז משלהם: מיקצועי אירגון

 ולהפיץ משפטי סעד להגיש שמתפקידה
 זו בספרות החברים. בין הסברה ספרות

 הכוח- בהפגנות המושמעים ובנאומי־המחאה
דוג מאטאשין אגודת אנשי מביאים הסגול
 היו אנשי־שם של רבות היסטוריות מאות

 מיכאל סוקראטק, ביניהם: הומוסכסואליים.
הכו והמצביא ויטמן וולט המשורר אנג׳לו,

לב־הארי. ריצ׳ארד הבריטי בש
האגו ראש יושבי רובינסון, מארטי טוען

 כאל שלנו להפגנות יתייחסו ״בהתחלה, דה:
 איתנו. יתוזכחו אחר־כך מוצלחת. בדיחה

כ בנו יכירו שגם סיכויים יש — ולבסוף
בעל־זכויות. במיעוט

ש מה לחוק איכפת מה — הכל ״ככלות
ש הזמן הגיע שלנו? במיטה עושים אנחנו

 ציב־ או סגולות חולצות הלובשע אלה גם
 לאלה שיש הזכויות מאותן ייהנו עוניות

השחור.״ או הצהוב הלבן, בעורם שמתגאים


