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 הנתונים באישור
 ג ומשאל הרשמיים

 הנבחר״ ״המוצר
1970

ארצות־הברית
 עובד אב

שבוי בן ממורת
 יום קם לוא בישראל, מתרחש היה מה
 חיל־האויר מטייסי אחד של אביו אחד

 עתה שבויים והם בקרב, הופלו שמטוסיהם
 ״החזירו ומכריז: טוריה, או מצרים בידי
 למצרים תמורתו לצאת מוכן אני בני! את

 המלחמה!״ תום עד ערבי בבית־טפר וללמד
 בוגד. לו קוראים היו ודאי בישראל

 קרוב זוכה׳ היה לא הוא מארצות־ערב
 יתכן שלא מה אולם תשובה. בכל לודאי,

 השבוע התרחש תיכונית המזרח במלחמה
הוייט־נאמית. במלחמה

דוקאט אלכסנדר אדיבה. פנים ל,כלת
 בארצות־הברית, מרלינד ממדינת 67ה־ בן

מסיבת השבוע בינם
בפאריס, עיתונאים

 מוכן הוא כי הצהיר
להו להאנוי. לצאת

 בבית־ספר שם רות
ישח אם מקצועי,

 צפון שלטונות ררו
 בנו, את וייט־נאם

דוקאט. ברום
 ,29 דוקאט, ברום

 בחיל- טייס היה
 האמריקאי. האויר

דול,אט אלכסנדרלפני הופל הוא
מרצון שבוי  שנים וחצי שלוש

וייט־ צפון בשמי
 שום אשתו, או הוריו קיבלו לא מאז נאם.
 ברשימת נכלל שמו אולם ממנו. חיים סימן

 אחד בידי שפורסמה האמריקאים השבויים
 משביים ששוחררו האמריקאים משלושת

שנה. לפני
 הגיע סקוטלנד, יליד אלכסנדר, האב

 המשלחת נציגי עם שם נפגש לפאריס,
 באדיבות, קיבלוהו הם וייט־נאמית. הצפון

 כי לו הבטיחו בשלילה, לו השיבו לא
יולי. חודש סוף עד תשובה לו ימסרו

 וחיי מספקת קאריירה השלמתי ״אני
 האב הצהיר בין־הערביים,״ לשעת מתקרבים

, מל־ כשבוי ״בני מזעזעת, אנושית במחווה
1 שני, מצד אני, כסף. להם עולה רק חמה,
 העשויים בכישורי להשתמש להם מציע
 בשטחים אזרחיהם את לאמן להם לסייע

 זו החלטה לידי באתי לא שונים. טכניים
בקלות.״

 הצפון של לתגובתם לצפות נותר עתה
 החילופין הצעת את יאשרו אם וייט־נאמים.

 להוות זה מעשה עשוי האמריקאי, האב של
■< מלחמה שבויי של גורלם לגבי תקדים

רבות. במלחמות

יהדזת
הפלה

השם עזרת בלי
\ גיאוגר־ של ענין היא הפורנוגרפיה רק לא
 משתנה מסתבר, כך היהדות, גם פיה.

 למשל, כך, גיאוגרפיים. לנתונים בהתאם
היהדות דוגלת שבארצות־הברית בעוד

 ומדינה, דת בין מוחלטת בהפרדה המקומית
בציפור הדתית היהדות נלחמת בישראל הרי
 שתי בין מליאה זהות על ממש ניה

1 הרשויות.
 בראש הדתיים עומדים בישראל ואם

 הרי המלאכותיות, ההפלות נגד הלוחמים
 יהודים ניצבים בעולם אחרים במקומות

ההפ של לגאליזציה התובע המחנה בראש
ז המלאכותיות. לות

׳ שינוי בעקבות היהודים. כין רוב
 בארצות־הברית, מדינות בשתי ההפלות חוקי

במדי גם לחץ עתה מופעל והוואי, ניו־יורק
 ביטול למען בארצות־הברית אחרות נות

 הפלה ביצוע של במקרים הענישה חוקי
 ברחבי שנערך דעת־קהל בסקר מלאכותית.

 האריס, לואי מכון על־ידי ארצות־הברית
ההפ את שוללים 50שכ־״/״ שבעוד הסתבר

.40׳לסכ־ בביצוען תומכים המלאכותיות לות
להתפל נוגע ביותר המאלף המספר אולם

 בעוד הנשאלים. של דתם לפי בדיעות גות
 בהפלות 390/0 תומכים הפרוטסטנטים שבין

 הרי ,30סל רק הקאתולים ובין מלאכותיות
 עצום רוב יש ארצות־הברית יהודי בין
 18/״0 רק מלאכותיות. הפלות בעד 71ל6' של

 להפלות מתנגדים ארצות־הברית מיהודי
 אינם 110ש־״/ בעוד הסקר, לפי מלאכותיות

דעתם. היא מה בטוחים
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