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בעולם
ארצחדהברית

 מפחד מי
מפורנוגרפיה?

 טוענים העולם ברחבי שמומחים שנים זד,
 היא כאשר רק מזיקה הפורנוגרפיה כי

 בעולם הראשונה המדינה בדנמרק, אסורה.
 הוכחה הפורנוגרפיה, חוקי את שחיסלה
 המין, פשעי עקומת על־ידי הטענה נכונות
 חזר השבוע דרסטי. באופן שם שירדה
הפסי איגוד של השנתי הכנס בפני הטיעון
 ביץ׳, במיאמי שהתקיים האמריקאי, כולוגים

מחדש: והוכה פלורידה,
 מחקרים שורת של תוצאות שם הוצגו
מסק לאחרונה. שהושלמו בנושא, מדעיים

 לחומר אנשים חשיפת המחקרים: כל נת
שלי תוצאות לכל גורמת אינה פורנוגרפי

 מבחינה לא האופי, מבחינת לא — ליות
בהתנה ולא הנישואין בחיי לא מוסרית,

המינית. גות
 העוקץ אולכ מינית. התרגשות אין

ה אחד אחרת: במסקנה דווקא טמון היה
 וסוסי עברייג׳ כי גילה בסידרה מחקרים

 לכמות התבגרותם, בתקופת נחשפו, מין
 מאשר פורנוגרפ׳ חומר של יותר קסנד,

 העבריינים כל נורמליים. אזרחים נחשפו
 גדלו מהסל, יוצא ללא כמעט והסוסים,

 ולא סאב!, היה המין נושא שבהם בבתים
מעולם. בו דובר

 פירסומת מודעת אחרת: מעניינת תגלית
 בקבוצות עוררה חזיות, ייצרני של נועזת

 מאשר יותר גדולה מינית התרגשות נבדקים
 שונות תנוחות שהראו פורנוגרפיות תמונות

מיניים. מגעים של
את טפלה. אמונה - פורנוגרפיה

 הנשיא שהקים מיוחדת ועדה יזמה המחקר
הפורנו שאלת את לחקור על־מנת ניכסון
 האחרון, בדור ויותר, יותר המטרידה גרפיה׳

 בניגוד בארצות־הברית. הציבור דעת את
 פקידי קבוצת בארצות־הברית אין לישראל,
 ומפרים סרטים לפסול הרשאים ממשלה
 מגיע לפיכר הרחב. הציבור לידי מלהגיע

 יחסית בחופשיות הציבור לידי כזה חומר
 נקרב בעיקר רבה להתנגדות וגורם —

שמרנים. אזרחים
המח סידרת של החד־משמעיות המסקנות

 ברור רוב יצרו מקום, מכל האחרונה, קרים
 האוסרים החוקים כל מחיקת למען בודעדה

לז יש זה, עם יחד למבוגרים. פורנוגרפיה
 לידי הוזעדה המלצות יגיעו כאשר כי כור

 הלחצים משחק הסתם מן יתחיל הנשיא,
 בין ביניים פשרת איזו ותושג הפוליסיים,

הצדדים.
 טען מפורנוגרפיה, הפוחדים לחוגים אשר
 המחקרים: אחד עורך מאן, ג׳יי ד״ר השבוע
 במעיו או מעולם, אשר אנשים הם ,רובם

 או פורנוגרפיים סרטים ראו לא פעם, אף
 פנטזיות כך משום ופיתחו דומה, חומר

 כאלו סרטים של השפעתם אודות חריפות
אחי להן שאין ה ו־1נ״0 — המין יצר על
במציאות. זה

 — הרמטכ״ל
האשם
ברצח

 והילדים, הנשים בטבת האמיתי האשם מי
 ה־ בכפר ארצות־הברית !בא חיילי שביצעו

ו כשנה לפני לאי, מאי הנידח ויאם־נאמי
 הנאשמים אחד סורס, אסקוזיל סמל חצי?

מפ משפטית טענה השבוע העלה ברצח,
 את גם כנאשם, לצרף, יש לפיד״ תיעה:

 ווססמורלנד. הגנרל ארצות־הברית, רמסכ״ל
תפ במילוי פושעת הזנחה האשמה: מהות
ב צבאו על לפקח הצליח לא כאשר קידו,
 בכפר הרצח מעשה את שתמנע כזו צורה

הוויאסינאמי.
 לטענה היה פנטסטית, נשמעת שהיא ככל

 בשנת לכאורה: לפחות משפטי, ביסוס זו
 ארצות־ של העליון בית־המשפט קבע 1946

 גנרי: את מצא כאשר לכך, תקדים הברית
ש מלחמה בפשעי אשם ימשיטה טומויוקי

 פטק־דין בעקבות ימשיטה, חייליו. ביצעו
 אחריותו בסיס על רק — להורג הוצא זה,

 במזרח שביצעו הכוחות, על עליון כמפקד
 פשע גם ביניהם איומים, פשעים הרחוק

השמדת־עם.
 -וסט־ לגנרל מצפה דומה גורל כי הסכנה

ה זאת, עם יחד מאוד. עד קטנה מורלנד
 לפחות מרתקות. — הצפויות התפתחויות

האמריקאית. לעיתונות שנוגע מה בכל
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