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 — הזד. והעולם שמפ״ם לשמוע תתפלאו
 החינוך לזרם הזיקו לא מעולם חדש כוח

 החינוך המפד״ל. שעשתה כמו העצמאי,
 משרד- מטעם חילוני פיקוח מעדיף העצמאי
 העולם כביכול. הדתי הפיקוח על החינוך,

 אמרו לא מעולם ומפ״מ חדש כוח — הזה
 בישיבות שלימוד דתיים בנים של להורים

 המפד״ל זמן. וביטול בטלנות זה קדושות,
אמרה. כן

רחובות לכיא, איתן

 ואלימות שקרים 8

מפנינים ננד
 שמנות ומישרות וכיסאות מישטר אנשי

מו להם כנראה. בעולם מקום בכל דומים
 וכל צודקים תמיד הם לפטריוטיות, נופול

במפ ה״טיפול״ ודרך רעים, הם המפגינים
הדבר. אותו היא גינים

 שמבצע מישגל למעט שהיא, צורה בבל
 בפשע יאשם החוקית, באשתו אדם אותו

שנים. 14 למאסר צפוי ויהיה
 כפשע תאשם המאוננת אשה כל )2

שנים. 7 למאסר צפוייה ותהיה
 לחוק )1( סעיף על בעבירה נאשם )2
 ״קרי״ היה ששפן זרע בי יוביח ואשר זה

 צפוי ויהיה בפשע יאשם לילה), (מיקרה
מאסר. שנים לעשר
 ומשוכנע יתקבל, זה שחוק מקווה אני

 עמנו, למען ארצנו, ״למען נפעל שבעזרתנו
יותר. טוב עולם ולמען מולדתנו,״ למען

שמריהו כפר אמרסון, נדי

 הומוספסואלים כדודגל, ■

סורקים וה״ם
 איגוד חבר סורקים, לח״כ גלוי מכתב

 ״צר־ :להיות (צריך בישראל הצרכניות
לך? קרה מה נמצאו אתה איפה חניות״):

מהארץ לשכוח
^ א

לכלא לחזור
 הלומד ערבי״ישראלי סטודנט אני

 בארצות- בקולג׳־יוניברסיטי עתה
 הערבי־ישרא- הסטודנט אני הברית.

באוני 1967 בדצמבר נעצר אשר לי
 תחת שנתיים ושהה העברית ברסיטה

 באוקטובר אדמיניסטרטיבי. מעצר
 הביטחון, שילטונות הסכימו 1969

מהאוני פרופיסורים התערבות לאחר
 פרופסור בייחוד — העברית ברסיטה

 את לעזוב לי להרשות — ורבלובסקי
 לסיים מנת על לארצות-הברית הארץ

האוניברסיטיים. לימודי את
ישי הכלא מבית הועברתי באשר

 לי נמסר בלוד, התעופה נמל אל רות
 אותי, שליווה הביטחון קצין על״ידי

יש אזרח (אני) אתה רשמי ״באופן בי
 הוסיף, הוא לן,״ מוטב אן ראלי.

 ולש־ אמריקאית לאיזושהי ״להינשא
המ הוא תחזור,״ באם מהארץ. |בוח

לבלא.״ ״תחזור שיך,
באוני באן בהיותי יותר, מאוחר
ישראליים בעיתונים קראתי ברסיטה,

דוגמות: כמה הנה
פו כשהפגינו הקומוניסטית בפולין )1

 שלחו העוני, נגד ובלודז בגדנסק עלים
הא והמישטר אלימה משטרה השלטונות

בקונטרבולוציה. המפגינים את שים
מש ברדנייב אנשי שולחים ברוסיה )2

 בבתי־ אותם וסוגרים מפגינים נגד טרה
 חירות בעד לוחמים המפגינים סוהר.

בציונות. אותם מאשים והמישטר
 כפייה־ נגד המפגינים מול בישראל, )3

אלי משטרה שולחים העוני נגד או דתית
המפ את מאשימים המישטר ואנשי מה

 או פת״ח מצפן, עם קשורים שהם גינים
רק״ח.

 אלימים הם מימסד בכל האמצעים
מפגינים. נגד בשקרים ומלווים

חולון טוכרניצקי, כ. ס.

הצעת• ■

פרטית חוק
המחו 120 של להלך־המחשבה בהמשך

ההומו חוקי בנושאי שלנו הנאורים קקים
 הנני המלאכותיות, וההפלות סקסואליות

 בפני להעלות אבנרי אורי מח״כ לבקש
 הצעת את הכנסת) (סליחה, בית־הכנסת

 שמורות): אינן (הזכויות הבאה החוק
 תיקון — המוסר על עכירות

 תשל״א־ הפלילי החוק לפקודת
1971.

זרע השופך או המאונן אדם כל )1

 על בתשובה הודיע, שר־המשטרח בי
 ארצה לחזור רשאי אני בי שאילתה,

שארצה. עת בבל
 מסיים אני זה באוגוסט 8ב־ ובבן,

 ,8.^. התואר לקראת לימודי את
 את להמשיך בכוונתי באתי. שלמענו
 אך .?,11.0. תואר לקראת לימודי
 בשפרעם משפחתי את לבקר ברצוני

 חלון״ כרטיס״טיסה לי יש כן. לפני
 לבמה משפחתי את לבקר ורצוני חזור

או לראות לשלומם, לשאול שבועות,
להמ בדי לבאן לחזור ואחר״בך תם
 על ואף שקט. בלב לימודי את שיך

 שילטונות שמח אני חושש בן פי
 משאלה אפילו לי יניחו לא הביטחון

!זאת
 אותבם להעמיד בזאת מבקש אני

 עזר. בבם למצוא ומקווה המצב על
לאוגוסט. 16ב״ להגיע מקווה אני

סצ׳ק, ירסף מחמד
ארה״ב המילטון,

 הדיון מאז ל יותר אותך שומעים לא למה
 דאגת שבו !)(פיחס ההומוסכסואלים על

 בשידור כמו בחיפה, אפילו אותך שישמעו
 דיון אותו מאז השידור... בלי רק ישיר,

 לך כואב האם יותר. אותך שומעים לא
 עיניך טחו שמא או ושלום(!)? חם הגרון,
 בכנסת. נבחרי־ישראל עושים מה מראות
דב ושאר ביטחון ענייני על לדון במקום

יור הם עולמנו, של ברומו העומדים רים
 שומו על, ומדברים המדרגה לשפל דים

רגל... שמיים, כדו
 אני עכשיו ברצינות. עכשיו אז טוב,

 אם ובאיזור. בארץ שלום אין למה יודע
והקוא הממשלה תוכלנה לא שלום, יהיה

 להטיל לא יומם, מסדר חוק להוריד ליציה
 האזרח מוח את לשטוף לא כבדים, מיסים

 ולא לכך) מתחנן כמעט עצמו הוא (כאשר
עו זו שממשלה הדברים שאר את לעשות

 או חשוב בטחוני מצב אין אם כי שה.
 יתחיל אז הרי אחר, דבר כל או מעורער

ה של למדיניות-הפנים לב לשים האזרח
 לה אין במדיניות־חוץ, כמו שבה, ממשלה
מדי. יותר רבות הצלחות

חיפה פורשנר, חגי

 מלון פיצוץ ■

דוד המלך
האח השישי יום של אחרתות בידיעות

 דוד המלך מלון פיצוץ על מאמר הופיע רון
בירושלים.

סלידה, נתמלאתי המאמר קריאת לאחר

1770 הזה העולם8


