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 בצרפת, שיהודים על קורא קול כלשהו ציבורי ועד מפרסם דה
ה את לתאר אפשר חמישי. גייס הם ברוסיה) או (באנגליה

 היה (המוצדק!) הרעש העולם. ובכל בישראל בעיתונים תגובה
 מול הפגנות מארגנים היו יהודים ולא־יהודים. יהודים מקומם

 ד״ר ,הכותל. מול שביתות־שבת הנ״ל, המדינות של שגריריות
ב וויגודסקי או רוזנפלד או שניצר בידיעות־אחרונות, רוזנבלום

 בכנסת, האוזנר רזיאל־נאור, לורנץ, פרוש, בגין, הח״כים מעריב,
 ממשלה, בישיבות קול, בורג, ורהפטיג, מאיר, גולדה ר״ה שרים,
 רוזן הרב קפלן, הרב ודקסלר, ד״ר העולם, בכל יהודים אישים

 האנטישמית הגזענות על קולם את משמיעים היו — לא ומי —
 קרה זה איך שואלים: היו (מוצדק) ובכעס הנ״ל שבמדינות
 ואפילו טייטס לה־מונד, כמו עצמם את המכבדים שעיתונים

אנטישמי־גזעני. לפרסום מקום נתנו פראוודה
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 למען הציבורי הוועד של פירסום במעריב קורא אני והנה
מעור בני־משפחות הנוכרים, אזהרה: ובו בישראל העם שלמות

 יותר. ולא פחות לא במדינתנו. חמישי גייס הם בישראל בות
 גזעני- פירסום בישראל. איש מצד תגובות אין — מוחלט ושקט

 כותב סוף שבלי מכובד ישראלי בעיתון שוביניסטי־דתי־לאומני
 היהודים בשביל שדורש עיתון פולין, שברוסיה, האנטישמיות על

 זכויות־ שלילת נגד הלוחם עיתון זכויות־אדם, (ובצדק) ברוסיה
 אנטישמיות כי אחר. מקום ובכל בברית־המועצות מיהודים אדם

 פרוש, בגין, הח״כים בעיני דבר, אחרונות, ידיעות מעריב, בעיני
 (ושוב־בצדק!) פשע זה קול, ורהפטיג, מאיר, השרים בעיני

למהדרין. כשר דבר זה יהודי דתי־לאומני שוביניזם אבל
 זכויות־ שלילת פשע זה ברוסיה מיהודים זכויות־אדם שלילת

מצ מטעמים בגיור רוצים שלא מעורבות מבני־משפחות אדם
 זה משה) לדת ולא היהודי לעם להשתייך רוצים (,הם פוניים

 גייס הם פולין שיהודי להגיד היה אסור לגומולקה כשר. דבר
 להשמיץ העם שלמות למען ציבורי לוועד מותר אבל חמישי,

 או פולין או מרוסיה משפחותיהם עם ארצה שעלו לא־יהודים
 צה״ל בשורות ללחום לבנות, כאן, לחיות בכדי אחר מקום מכל
 תגובה שום בלי להשמיץ מותר אותם — היהודים מדינת בעד
 שותקים כיום וויגודסקי. או שניצר או רוזנבלום ד״ר מצד לא

ו רזיאל־נאור רימלט, וד״ר ספיר יוסף והאומר, בגין הח״כים
ועד קרה: לא דבר שום כאילו שותקים וסנה, וחזן הורוביץ

 בישראל מעורבות בני־משפחות שהגויים כתב יהודי ציבורי
חמישי. גייס הם !) ? גויים חצי (או
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שר זלמן שלמה מימסדי, עסקן כתב הלא״רחוק בעבר

 דפי מעל ודרש הם, מרגלים מעורבות שבני־משפחות גאי,
 שתקו. אז גם מעורבות. משפתות על טוטאלי חרם נייעס לעצטע

 גזענים, ליהודים בהחלט מותר אנטישמים לגויים שאסור מה כי
 זכויות־האדם את לשלול ברוסיה מיהודים אסור שוביניסטים.

 לא־ חילונים מיהודים זכויות־אדם לשלול בישראל מותר אבל
 משפחות מבני מותר מעורבות. משפחות מבני ובעיקר דתיים

לנישו האלמנטאריות הזכויות את לשלול בישראל מעורבות
 במדינות אפילו בית־קברות. באיזשהו אנושית וקבורה אים

 להם ויש להתחתן יכולים יהודים וגזעניות, הכי־אנטישמיות
בתי־קברות.

 אזרחי. או דתי בטכס להתחתן יכול בעולם מקום בכל יהודי
 בבית־ או קבורה מקום למצוא ועשרים) מאה (אחרי יהודי יכול

 החוקים מעורבות מבני־משפחות — (!) מעורב או יהודי עלמין
 האלה. האלמנטאריות הזכויות את שוללים בישראל הכנסת של

לנ הוא צריך בישראל, להתחתן מעורבת למשפחה בן כשרוצה
מקסיקאית. חתונה לעשות או לקפריסין סוע

 כשהניאו־נאצי העולם. מדינות בכל חיים יהודים מיליונים
ה מבריטניה הלאה — לבריטים בריטניה דרש: ג׳ורדן קולין

כש בישראל אבל ובצדק. ולא־יהודים יהודים התקוממו יהודים!
 או גיור או מעורבות. משפחות מבני ורהפטיג השר דרש

 אז יהודים, מדינת היא ישראל כי מדינודישראל את שיעזבו
בישראל. מימין ולא משמאל לא הגיב לא איש
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 אלמנטאריות זכויות־אדם שלילת עם יחד זאת, עם ויחד

 זכויות בצה״ל. שישרתו מהם דורשים מעורבות, משפחות מבני
 בגולן, בתעלה, למות חובה — לא לחיות זכות כן! חובות — לא

כן! בעזה
 לצה״ל מעורבות משפחות בני לגייס מוסרית זכות יש האם
הוטנטוטי. מוסר אומרים: כזה מוסר על ולא! לא כזה? במצב
 ממוקש? או בקרב מעורבת למשפחה בן כשנופל קורה ומה
לגדר! מחוץ הוא שלו הקבורה מקום

שותקים. וכולם
 במלוא ולפעול להתארגן המעורבות המשפחות בני על לכן

זה! מסוג תופעות נגד החומרה
ירושל-ם טוכרניצקי, ג. ס.

 עד לשפוט מישראל אדם על יקשה ),1762
 הפסק־ בקביעותיו בן־אמוץ דן צודק כמה
בנושא. ניות

 והפורנו המין סרטי שלל של ראייה מתוך
 של המרכזיים הקולנוע בבתי כאן המוצגים

 צנזורה, מורא יודעים שאינם קופנהאגן,
משו זה הרי המרבה כל של מגמה ומתוך

 של עליבותו על לעמוד ניתן כך רק בח׳
במין. דן אשר סרט כל

 וחצי־תעודיים מחקר סרטי של מסווה תחת
סר פה מציגים פורנו״), סרט לעשות (״איך

 לחדש. יהיה אי״אפשר לבטח שאחריהם טים
 שנקרא סרט אחרי לחדש ניתן עוד מה כי
 אשה בין מגעי־מין מוצגים בו למה?, פה

לס שתי בין מגעים לפר. אשה בין לכלב,
. שעה כחצי הנמשך דו־זוגי ומישגל ביות . . 
 בערך המקביל מרכזי בבית־קולנוע זאת וכל

 במועדונים ולא שלנו. תל־אביב לקולנוע
ובו׳). סגורים
 או שיר־ערש יכתוב אבידן שמר מוטב

 יהיה אפשר תמיד בזאת לילדים. סרטים ייצר
לטובה. - ולהפתיע לחדש

כן או בי, ר דנמרק קופנהאגן, צ

 רושם 8
שלילי

״אלא. — דבש מלקקים ״לא המאמר . . 
כב מעשי את המתאר )1757 ה!ה (העולם

 שלא אחד משפט בו אין בדנמרק, יכול
 מכך, כתוצאה אי־דיוק. או סילוף בו קיים

 עוול לי שגרם אודותי שלילי רושם נתקבל
רב. וצער
אחת בחוברת שעשיתי אלו תמונות א)

כפעולה (שמאל) אברג׳ל צ׳ארלם
נע הצילומים שנה, לפני במירמה פורסמו

 לא עוד אז וחצי, משנתיים יותר לפני שו
עיתון. שום עבור עבדתי

 אף בקופנהאגן מוניות 2200 מתוך ב)
 משפחתי, שם על או לי לא שייכת לא אחת

מכיר לא אני זנות. באיזור שכן כל לא

 עם קשר שום לי ואין אחת, זונה אפילו
הזנות. איזור

 מבריח אחרי שעקבו המכס שוטרי ג)
 הצף המלון על פשיטה עשו להם, מוכר

חרי משקאות בקבוקי מצאו בו ,15.5.70ב־
 ומאז יום, באותו בלו. תשלום ללא פים
 על עסק שום לי היה לא אני 1.7.70ה־

 מכרמי גדול תשלום תמורת הצף. המלון
 אגב, האוניה. לבעלי בחזרה שלי החוזה את

המשקאות במכירת הואשמו האוניה בעלי

שניהלתי. זאת ולא השנייה במסעדה
דנמרק קופנהאגן, אכרג׳ל, צ׳ארלס

 הגברים !1
המופשטים

 דרד על הזה העולם עולה האחרון בזמן
 הגברים סליחה, הדברים, כל עם הישר

 הש־ מזמן מפרסם. שהוא (מאד) המופשטים
חתיכים העיתונות דפי מעל לראות תוקקנו

מי פירוט עם מתאימות בפוזות עסיסיים
וחלקים. דות

כ ומאבנרי מבן־אמוץ רואים למה אבל,
ל כמטיף אבנרי, דווקא הראש? את עיתון
דוג להוות צריך זה בעניין ולחופש עירום

אישית! מה
 של מושבעות מעריצות ״פנתרות,״

תל־אביב הגבר,
ולםלע ותטע 38 .•נ*■•■■■■■-*■■■■■*/ .! 1■**■ וי (

חוזרת
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 פה יושג שאני שנים הרבה לאחר

 נערים מספר גירושלים התארגנו בחו״ל,
ב שחבריהם וכשם — ואומץ העזה עם

 את והיטיבו שינויים הביאו אמריקה
ש מקווה אני שם, הכושים של מצבם
 בעמדתו רפורמות יחוללו בירושלים אלה

הישראלי. ״הכושי״ של
או שבראש המנהיג מבין, שאני כפי

 וב- מרציאנו, סעדיה הוא נערים תם
לו. לסייע מגמתי
 אהיה כתובתו, את לי שאין כיוון

 מכתבי את תדפיסו אם תודה אסיר
:איתי להתקשר שיוכל כדי אליו,

שלומות, היקר, לסעדיה
ש במה מסתכם עליך לי שידוע מה כל

ב איתך הראיון על המאמר מן למדתי
כ מרגיש אני זאת ובכל ,21.6.1971 טייס
דרכך. מחדש נולדתי אילו

 ניסינו 1957ב־ הצבא מן כשהשתחררתי
בידינו... חרס והעלנו משהו לארגן

 ניסינו סאליב, ואדי אחרי ,1959 ביולי
״והחבילה:.נת התפזרו כולם ושוב להתארגן
פרדה,״

 הארץ מן לצאת אילצוני 1961 בדצמבר
 הארץ, ילידי של שלישי דור שאני זלמרות
 ביוהנסבורג, לדרום־אפריקה. להגר נאלצתי

 ב־ נתקלתי כהה, ועוד מסולסל שיער עם
 שקיימת מזו דרמתית יותר הרבה הפלייה

 אלמנט שאני החליטו והשלטונות בארץ
הכושים הילידים על השפעה עם מסוכן

ל שהפליגה משא אוניית על אותי וזרקו
 היה עורי צבע באוסטרליה פה אוסטרליה.

 אינדיאני היכרתי האונייה על אבל בעוכרי,
 קני במטעי מחסה מצאנו ויחד אוסטרלי

אוסטרליה. בצפון הסוכר
 שנים 10 כמעט לאחר חמדללה, היום

משלי חברת־מכירות לי יש פה, חי שאני

מרציאנו סעדיה

כ שמושקעים דולר אלף למאה קרוב עם
 אבל במזומן, הרבה לי אין ובמכונות. ציוד
 5.000 בסביבות לארגן׳ שאצליח מאמין אני

 בהזדמנות לך אשלח שאני אוסטרלים דולר
לי. שתנתן ראשונה

 לחיי הראשונות השנים וחמש בעשרים
 וה־ עלי עבר והרבה הרבה כאבתי בארץ
 ״אוטוביוגרפיה״ ספר לכתוב תקצר יריעה

בארץ. ההפלייה נושא על הרבה שמקיף
 בג׳ונגלים שכבתי אני סעדיה, לך, תאר

 20 מפרך עבודה יום אחרי אוסטרליה של
 עששית לאור הקרקע, לפגי מתחת מטר
 לתת דיוק ליתר או לכתוב וניסיתי נר אור

־ארץ. שסבלתי והאכזבה למרירות ביטוי
 באם אבל ,יגיעו לא שמכתבי מאוד ייתכן
.מייד. לי ותענה תשיב תקבלו .

 ע׳זר 1"להוות" אוכל כמה עד יודע אינני
 עוד כל כספית, מבחינה מאשר חוץ לך

 בטוחני ראשית אבל בניכר, פה יושב שאני
 ועם איתך מזדהה שאני לדעת נחת שתשבע

 יביא מכתבי ואולי היתר, וכל ביטון צ׳רלי
נפגש לא שעדיין שלמרות לדעת סיפוק לך
 וגדלתי נולדתי אני לחלוטין, זר ושאני נו

 ואני ממוסררה רחוקה שאינה בנחלת־ציון
לליבי. גבר ושאתה ורגשותיך ללבך מבין

אוסטרליה סידני, ניסני, דויד
ניסני: דויד הקורא של כתובתו •

ס ג1. <1188301, . 
1ז\ג618, 0 '101(11*1 ,8 81111:6 

0ץ 2029  26 231£0-[גו 1103)1, 11086 3
1181:1:3113^ ע . 8ע11ונ6,

 )9.6.71( המשמר על מעיתון קטע מ״ב
 אייזנברג. מרים הסטודנטית, רצח בעניין
מואשם שהתייר מסתבר הכתוב פי על

פסיכיאטרית לבדיקה
 ההליכים לסיום עד מעצר פקודת

 בבית- אתמול הוצאה המשפטיים
ה נגד בתל־אביב המחוזי המשפט

ה ברצח המואשם השוויצי, תייר
ברצח,ה- המואשם השוויצרי תייר

 החליט צ׳רנובילסקי מ. השופט
 ציילן, ארנסט הנאשם, את לשלוח

החליט כן פסיכיאטרית. לבדיקה

הד (ראה הלימודית! הטלוויזיה ברצח גם
בכתוב). שלי גשה

 לא שהוא חבל כמה רק דעתכם? מה
 לפני הכללית, הטלוויזיה את לרצוח הצליח

אותנו. לרצוח תספיק שהטלוויזיה
ה נ ו ג י ר ב נ ז י  הקורבן), של קרוב (לא אי

גן־שמואל קיבוץ

 מבתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תטי־ למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות
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