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שראל בי
 מנהיגם זהו קליבר! אלדריג׳ השם את כירים ך•
ה אחד בארצות־הברית, השחורים״ ״הפנתרים של י•*

 ה- של המקורית המיפקדה מן בחיים ששרדו בודדים
 באור- באלג׳יר, יושב הוא כיום הקיצוני. הכושי אירגון

 תנועה של כנציג בו המכירה בומדיין ממשלת של חה
 שה- כשם אל-פתח, של נלהב חסיד גם הוא מהפכנית.

הפלסטיני. במאבק בלל בדרן תומכים השחורים פנתרים
בקיבוץ היום להיות יכול היה קליבר אלדריג׳ ובבן,

קליבר אלדריג׳

 :היה כך שהיה, וסיפור באלג׳יר. במקום ישראלי,
 ה- על״ידי מבוקש היה שקליבר שעה כשנתיים, לפני

ידידיו ארצות״הברית. בתוככי הסתתר הוא אף־בי-איי,

 להימלט לו עזרו — לבנים מהם שרבים — השמאלנים
רבה השפעה בעל יהודי מהם, אחד הבולשת. מידי

קצר לביקור הגיע בקליפורניה, השמאל בחוגי מאוד
 דובר בהם פומביים, כנסים בכמה נאם הוא בישראל.

ערבי.—ישראלי בשלום הצורך על
 גם הוא דיבר. הוא פומביים בכנסים רק לא אבל
 לומר לו שהיה ומה קינן, עמוס העיתונאי עם שוחח
המיש- את היפנה שהוא חשוב, כה לזה נראה לקינו
גדולי בין מהלכים לו שיש מידידיו לאחד אלה

 ביקש אמריקאי יהודי שאותו ומה בישראל, המימסד
ישראל. ממשלת של הטוב ברצונה תלוי היה

 מחפש קליבר ״אלדריג׳ :אמר שהאמריקאי מה וזה
לישר לבוא מוכן הוא לארצות־הברית. מחוץ מיקלט

 ישראל האם הקיבוצים. באחד תקופת־מה לעבוד אל,
״הזה המיקלט את לו להעניק מוכנה !

פתח
השלישי? לעולם

 אישיות שהוא לידידו, השאלה את היפנה ידיד ך■
 שעות. 24 תוך תשובה הבטיח הוא ביותר. חשובה י •

לא. :בזמן ניתנה אכן והתשובה
 להסתבך רצתה לא ישראל שממשלת להניח אפשר

להע היו שצריכים חושב אישית אני האמריקאים. עם
 בחצוצרות, לא — המבוקש המיקלט את לקליבר ניק
ב אלא ארצות־הברית, ממשלת את להכעיס בדי לא

 באחד בקליבר נתקל האף־בי-איי סוכן היה ואם שקט.
״הנורא קליבר זה ״הרי :ואומר הקיבוצים,  חיה !

 :ואומר טובה, בדיחה שמע כאילו צוחק הקיבוץ מזכיר
 לקליבר.״ דומה שהוא שאומרים הרבה יש ״נכון,
 אולי אבל בטוח, לא — אולי !מזה יוצא היה מה

ה לאלג׳יר, דבר של בסופו מגיע קליבר היה לא —
 האנטי־ חוד־החנית נהפכים היו לא השחורים פנתרים

 — יודע מי — ואולי האמריקאי. השמאל של ישראלית
 עולם אותו אל קטן פתח לנו פותח אפילו היה זה

!ממנו מנותקים בך כל שאנו שלישי

 עוד בחיי, השגחה? בלי רפואי, ייעוץ בליוהגלולה החיילת
המסר הדתיים שצודקים למסקנה אגיע מעט
 לצבא!״ להתגייס לבנותיהם לתת בים

הן אלה היא: אף ברורה הנגדית הדעה
ב בלתי־רגיל, דבר קרה ימים כמה לפני

 ממחנות באחד חיילות יחידת של מיסדר עת
 החיילות לרשות כי הודיעה, המפקדת צה״ל.
 גלולות של בלתי־מוגבלת אספקה עומדת

 הוא לעשות חיילת שעל כל הריון. למניעת
 הגלולות. את לקחת פתוח, לארון לגשת

 או רופא, אצל להירשם צריכה אינה היא
ה אמצעי־הביטחון את אחות. בפני להתייצב

מ להשיג תוכל האינטימיות לבעיותיה זה
 וחבריה מחברותיה לאיש ייוודע שהדבר בלי

במחנה.
טוב? הוא זה נוהל האם

 של אביה הוא כך על לי שסיפר האיש
 היה עצמו הוא יחידה. אותה מחיילות אחת
כמתקדם עצמו על מעיד והוא בצה״ל, קצין

 ״ככה הנוהג. על התרעם הוא אבל בדעותיו.
עו כאילו הרי ולקחת? לארון לגשת סתם,

 לפרוק — במיסדר ועוד — החיילות את דדו
סתם, גלולות לקחת אפשר ואיך עול! כל

 מבוגרת די שהיא בחורה החיים. עובדות
 לנהל מבוגרת די גם בצבא, לשרת כדי

ה למיסגרת מחוץ עיניה. כראות חיי־מין
ה התכשירים את להשיג היא יכולה צבא,

 היא חייבת מדוע סודה. וזה — לה רצויים
 אלה לתכשירים הזדקקותה דבר את לפרסם
 בייחוד — למרפאה או לאחות פנייה על־ידי
קטנה? סגורה לחברה המשול צבאי במחנה
 גלולות של סדירה שאספקה ספק אין
 לא כה: עד צה״ל נהג בו הנוהג על עדיפה

ה הסתבכה ואם אלה, בעניינים להתערב
 מחוץ לידה של סכנה וקיימת והרתה, חיילת

 מלאכותית הפלה לה מסדרים — לנשואין
צבאי. משירות אותה ומשחררים

 ה־ ואם הוויכוח, יוכרע כיצד יודע איני
 נוהג יהפוך מחנה באותו שנעשה נסיון
מה עופר מרדכי ח״כ הח״ן. במחנית כללי
 לשר- שאילתה השבוע כך על הגיש מערך

תשובתו. את לשמוע סקרן אני הביטחון.

הליגה בריוני
ב שלהם התעמולה סרטון את ראיתי
 ה־ הגיטו בני של צמוקות פנים טלוויזיה.

קנ גאווה של תחושה מלאים ניו־יורקי,
מש בקאראטה, מתאמנים כוח. של אית,

צעי במיטווח. יורים בתרגילי־סדר, תפשפים
 מקום שהוא ובאיזה יהודית. להגנה הליגה רי
 על להגן שיידעו טוב ההירהור: ועלה צף

 טוב לפורעים, להשיב שיידעו טוב עצמם,
 יהיו שלא כדי בנשק־מגן. לאחוז שיידעו
 מה ישוב לא שלעולם כדי לפורענות, הפקר
בגרמניה. שקרה
 של לגאוותם מה לנשק־המגן, מה אבל

 ב־ הסובייטית בשגרירות ולפיצוץ נרמסים
 ולסיפור היהודי העם לכבוד מה וושיגטון?

 שהתנכלו ליגה, אותה של בריונים שני על
 בנידיורק, בסופרמרקט זקנות נשים לשתי
 שאותן מפני רק — וקיללו פיהם את ניבלו
 הסגל ממשפחות רוסיות, היו זקנות שתי

ה את שראתה אחת, אמריקאית הסובייטי?
 שני לעבר צעקה המקומם, העלוב, מחזה

שהיטלר חבל — אתם כאלה ״אם היהודים:

!״1איתכ גמר לא
 התוצאה: להיות עלולה בדיוק זו ואכן,
ליהודים. שינאה
וב כישראל והצדק החופש ששוחרי מה
 הבריונים את מספק אינו והשיגו עשו עולם

 יותר. טוב יודעים הם כהנא. מאיר הרב של
ב מוסקבה של הבארבארים אל ידברו הם

 מי הזזדאית: התוצאה הבארבאריזם. שפת
 יסלוד בלנינגרד השופטים ממעשי שסולד

 אחד כלל כי בניו־יורק. הליגה ממעשי גם
 בטמא, להילחם הרוצה לעירעור: ניתן אינו
ה נגד טמא. בנשק להשתמש יכול אינו

הטוהר. להתייצב חייב טומאה
קי בקילקול ישראל ממשלת רצתה אילו

 לפגוע יכלה מוסקבה, עם היחסים של צוני
הר יעילה בצורה רוסיים ובנציגים במוסדות

 הרב של בריוניו שעשו מכפי יותר בה
 מפני זה הרי זאת, עשתה לא אם כהנא.
ה המוסרי שהמסע רב סיכוי עדיין שיש

 ואילו המבוקשות. התוצאות את ישיג עולמי
ההתקו מן שהזדעזעה מוסקבה, — עתה

לו העולם, ברחבי האדירה המצפונית ממות
 חברי הפירחחים ולהתנפלויות לפיצוצים עגת

הליגה.
 אם כי צוהלת. גם ובוודאי — לועגת

 וטירור בריונות עם יזוהה היהודים מאבק
מפל איזו עולמי, הוגה־דעות איזה מטורף,

ה לצד תתייצב מערבית קומוניסטית גה
מקל גם מעשי־בריונות אותם ואם יהודים?

 ארצות־—ברית־המועצות יחסי את קלים
אותם? יגנה לא מי — הברית

ה המסע במקום ביותר, הטוב במיקרה
ב היהודים זכויות להבטחת הגדול מוסרי
 של שיטות־הפעולה אל הוויכוח יוסט רוסיה,
 כמובן, הגדולים, המפסידים הליגה. בריוני

התנגדו כל עם כן, על רוסיה. יהודי יהיו
 גולדה הגברת שאומרת הדברים לרוב תי

ה בדברי תמיכה להביע רוצה אני מאיר,
ה אנשי של ממעשיהם שלה הסתייגות

המטורפת. ליגה
יהו על שיגנו בנשק, שיתאמנו אדרבא,

 שיילחמו תבוא. אם — פורענות מפני דים
 את להכתים להם אל ובשינאה. בגיזענות

 אם האישי: ובמישור שלנו. הגדול המאבק
להב כדי כזו לקיצוניות ללכת מוכנים הם

 לישראל רוסיה יהודי של עלייתם את טיח
 הפשוט: הדבר את עצמם הם שיעשו —

אנשיו עם כהנא הרםלישראל. ויעלו חפציהם את שיארזו


