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במדינה
מיעוטים

יהודי
כורחו בעל

 שהלכה בתיסבוכת, נולד סעדון ישראל
השנים. עם יותר גרועה ונעשתה

 שהת־ במקור, יהודייה לאם נולד הוא
 נוצרי. ערבי לאביו, נישואיה לכבוד נצרה
 ואם נוצרי לאב שנולד למרות אולם

 בכל כיהודי אמו אותו רשמה נוצריה,
בתעודת־הלידה רק ומיסמכיה. מיסמכיו

סעדון יהודי־נוצרי
והפתעה — מעצר מכתבים,

 בהולדתו שנטבל נוצרי, שהוא מופיע שלו
וכדין. כדת

 האם, של זו מזיקה־דינקותא כתוצאה
 כי ישראל של בתעודת־הזיזות גם נרשם

 לתעודת־ גמור בניגוד — יהודי הוא
הלידה.
יש ביקש לאחרונה, כזה. דכר אין

 בתעודת־ גם הרישום את לשנות ראל
 איזו בגלל לנוצרי, מיהודי שלו, הזהות
 סמעון אביו, לו שהותיר קטנה ירושה
הת הביע הפנים שמשרד אלא סעדון.
 — פעמים אלף להתנצר יכלה אמו נגדות.

 יישאר בנה כך ומשום יהודיה. נולדה היא
 הוטבל כורחו, בעל לנצח, הוא, גם יהודי

ירושה. לא או ירושה הוטבל, לא או
 את הפגיז עולמות, מרעיש החל ישראל

 הגיע במכתביו, השונים הממשלה משרדי
 בעל יהודי נשאר הוא לשוא. לכנסת. גם

כורחו.
 לפני אירע כאשר וחלילה. חס לא, בכל
 הבד, בכפר מחבלים של פיצוץ כשנה

 הראשון הוא היה — ישראל התגורר שם
 בכל אבל יהודי, יהודי כחשוד. שנעצר

זאת.
 בתחום הדרך לסוף ישראל הגיע השבוע

 המישורים, בכל פניותיו, כל המכתבים.
 ישראל, בכלל. נענו אם בשלילה, נענו

 על או הירושה, על לוותר מתכוון שאינו
 צעד עתה מתכנן — דתו את לבחור זכותו

הארץ. את שיזעזע
בינתיים. לגלות מסרב הוא מה,

משפט
 טרנזיסטור

ת ח קה ת דפי
 חצי להיות ניטה ,17ה־ בן רובין,* דוד
 לקח אמנם הוא ? חצי רק למה הוד. רובין

המל את אך והשפלים, העשירים מן רק
ישראל. נצרכי בין הילק לא קוח

בהת החוק בו השד כאשר אירע כך
 מחנותו רדיו־טרנזי&טור וגניבת פרצות

בבת־ים. לוי יצחק של
 לפני בתל־אביב, השלום בבית־משפט

ה ההוד טען מגורי־כהן, חיים השופט
 חזק. פעם אותי דפק לוי ״יצחק ישראלי:

 שלי החברה גם סידר, הוא אותי דק לא
 לו עשיתי זה בגלל אז ממנו, הסתדרה
טרנזיסטור.״ לו והרמתי בחזרה,

 וביצע, רובין הפעיל אותו הדין גזר
ה של ובהוראה !מעצר ימי 7ב־ לו עלה

 ימים שבעה בתוך לדין להעמידו שופט
אלה.

קטין. של המוסווה שמו י

 לאינדונזיה חווו
 להביא נד■

 תעדונה לישדאל
באליה אגנות של

 אין יבוא. לא אינדונזיה ^ץגריר
*  לאינדונזיה, בישראל. כזה שגריר /

 להודו־סין, שמדרום הגדולה האיים מדינת
 ישראל. עם דיפלומטיים יחסים שום אין

יהיו. לא שגם בטוח כמעט ועכשיו
 הם הגדול, ברובם מוסלמים האינדונזים,

 •כך ערב. מדיגות של המושבעים תומכיהן
לתומ בניגוד פנים. כל על מצהירים הם

 הצהרותיהם את מלווים גם הם אחרים כים
לא ישראל, עם קשר שום אין במעשים.

 המסיכות שתי מאחוריהשדים
חוב אותם המפלצתיות,

 במטרה המת, משפחת בני בבאלי שים
 מסתתרות הרעות, הרוחות את להבריח

 (למטה) הישראליות שתי של פניהן הפעם
 שמיר ורות (מימין) ארבל עמליה

 להביא כדי לבאלי עד שהרחיקו (משמאל),
 מקומית, אמנות של מוצגים לישראל משם

הבא. בשבוע שתיפתח בתערוכה שיוצגו

 נציג ימכל בורחים הם עקיף. ולא ישיר
 בכלל לדבר מה ואין מצרעת כמו ישראלי

במדינתם. ישראלים של ביקוד התרת על
 מהשבוע החל ימצאו, זאת כל לאור

 עצמם את האינדונזים ■מיליון מאה הבא,
 להסביר יצטרכו הם גוה. לא קצת במצב

צו ובאיזו ומדוע איך הערבים לידידיהם
של תערוכה בתל-אביב פתאום נפתחה רה
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