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 האינטרנציונאל מושב בבון התקיים האחרון בשבוע
 סוציאליסטיות מיפלגות 80כ־ חברות שבו הסוציאליסטי,

בעולם.
הסוצ האינטרנציונאל גם מתכנס האירגון במיסגרת

 נאבק הנשים אירגון נילווה. אירגון שהוא לנשים, יאליסטי
 וייצוג מעמד ומבקש האינטרנציונאל, בתוך מעמדו על

ארצות. המייצגות המיפלגות של לזה דומה
 נציגת קינן בתיה גם היתה הישראליות המשתתפות בין
 צריך הנשים אירגון למה איתה לברר ביקשתי מפ״ם.

ומעמדו. מקומו על להאבק
 אחת כשיד זה עושות שהנשים מה שכל כזו היא המציאות כי

 מאיתנו, ניטלו לא המסורתיות הפונקציות גבן. מאחורי קשורה
 שלא להיות ממשיכה התחרות חדשות. פונקציות להן ונוספו

 בינוני גבר שעושה שלעבודה היא והתוצאה שווים. בתנאים
מוכשרת. מאוד אשה דרושה
 האינטרנציונאל כלפי ביקורת בדבריך יש •

הסוציאליסטי?
 יותר גדול הייצוג כאן אמנם, לנשים. דל ייצוג יש כאן גם כן.
 שווה לא עדיין הוא זאת ובכל בעולם, המיפלגות בשאר מאשר

הגברים. של לזה
הנשים? הגיעו ארצות מאיזה •

 תורכיה, בריטניה, איטליה, גרמניה, סקנדינוויה, מארצות
מגוואטמאלה. ואפילו ונצואלה

נשים
דנתן? בעיות באילו •

 — צעירות נשים ניירות־העבודה. הוכנו מרכזי אחד לנושא
 מה שנים, 10 בעוד העולם תמונת תהיה מה לראות ניסינו ועתידן.

 הן שבה והאווירה חייהן צורת לפי בעתיד, הצעירות לנשים צפוי
היום. גדלות
והמסקנות? •

 אצל למשל, כעת. מאשר גרוע יותר יהיה המצב עגומות.
 הולך העולם רחמנים. אחים עוד יהיו לא הנראה, ככל האחיות.
 צורך יהיה לא כזה שבעולם נדמה לנשים טכנולוגי, יותר ונעשה

 אין מהיום כבר הוא. כך לא אך ישתפר, ומצבן בשרירים
נשים. להכשרת תשומת־לב בישראל, לפחות מקדישים,

אחרות? בארצות קורה מה •
 הנערכים במחשב, מיוחדים קורסים לנשים יש בסקנדינוויה

 הנשים את שם לוקחים הם ובבתי־הספר. בגנים ולמורות לגננות
 גם ועוד. הנדסת־מטוסים כמו נדירים, במיקצועות להכשרה

 הכי המדינה היא ישראל לנשים. מעניינים דברים עושים בצרפת
אנטלר) (רונית נשים. לעבודת הקשור בכל מפגרת

 בוכה המישפחה לדין. ויועמד נתפס ברח, נתפס, כץ דני
 נושא מצא הרחב הקהל מישפסית. להגנה כסף ואוספת

בו. לדבר חדש
 הם האס מגיבים, הם איך הקרובים, החברים עושים מה

 הם כמה שלהם, לילדים אומרים מה חברים, נשארים
לעזור! מוכנים

 את המכירים וחנה*, חיים כץ, דני של חברים זוג פגשתי
 - המיוחס הפשע סוג בגלל אותו. ואוהבים שנה 20 זה דני

חנה. האשה עם דווקא דברים החלפתי - אונס
ך אי  באשמת נעצר שדני כשנודע הגבתם •

אונס?
 שתתברר נוראה, טעות שזו בטוחים היינו האמנו. לא כל קודם

 לא עדיין הוכחות. 100 לפנינו מביאים היו אילו קצר. זמן תוך
 להודות, יכולים לא אנחנו .14 בת בת, לנו יש מאמינים. היינו

אנס. חבר לנו שיש עצמנו, לפני אפילו
 לביתכם מגיע היה אילו מהמעצר, דני כשברח •
נוהגת? היית כיצד —

ואחר־ אותו, ומשקה אותו מאכילה הביתה, אותו מכניסה הייתי
 סוגרת הייתי שלא לי ברור עצמו. את להסגיר אותו משכנעת כך
הדבר. אותו את עדשה היה בעלי שגם חושבת אני הדלת. את לו

 מה בעיתונים. פורסמה ותמונתו דני, כשנתפס •
שלך? לילדים אמרת
 היה ברור אבל להגיד, מה ידענו לא ממש. אומללים היינו

המישפטי הצד על הילדים עם דיברנו מזה. להתעלם שאי־אפשר

אונס
 זכאי הוא יחליט, לא שבית־המישפט שעד אמרנו העניין. של

בעינינו.
 ביצע אומנם שהוא יחליט בית־המישפט ואם •
 שלו, חברים להיות תמשיכו לו, שמיחסים מה את

בבית־הסוהר? אותו לבקר תלכו
 סוג בגלל בעיה, תהיה כאשה. לי, יילך. שבעלי מאמינה אני
 אלך לא שאני מוחלט בביטחון להגיד יכולה לא אני אבל הפשע.
אותו. לבקר

ם א ה  בשם עליון? ערך באמת היא חברות •
 יוכח, אם—הנתעב הפשע על לו תסלחי את החברות

חברה? להיות ותמשיכי — כמובן
 שמייחסים מה את עשה אומנם שהוא יסוללד אם אסלת. לא אני

 חלה שהאיש שלמה באמונה להאמין אלא ברירה לי תהיה לא לו,
 חברות חשבונות. עושים לא חולים אנשים ועם והשתגע. מאוד
 שנה 20 מהלב למחוק מאוד קשה אבל אחד, יום להיגמר יכולה

שמי) (דניאלה יפים. דברים של

ס שמלת * ׳ בזזיי

 דמיאגיוק, לג׳ון ישראלי עורך־דיו מחפשים עדיין
 פנו כי לי נודע או׳קונור. מארק עורך־הדין עם יחד שיעבוד

 אחד, מלבד וכולם, ישראליים עורכי״דין וכמה כמה אל
 סירבו דולר, אלף 600 של סכום שרותיו תמורת דרש אשר

עליו. בהגנה להשתתף
 פנו אליו גם אשר אמיר, ציון עורך־הדין אל פניתי
 עדיין הוא אם אתו ושאלתי דמיאניוק, ון ג על להגן בבקשה
 שינה שהוא או מישפטית, הגנה מגיעה אדם שלכל מאמין

דעתו. את
 עורכי־ מלישכת אליי פנו כאשר ולכן, בזה, מאמין עדיין אני

 מייד עניתי לא דמיאניוק, את לייצג מוכן אני אם ושאלו הדין
לחשוב. זמן ביקשתי אלא בשלילה,

במיוחד? חשבת מה על •
שניים. היו שלי העיקריים השיקולים

 הייתי שאלת. שאת מה בדיוק בעצם המוסרית, הבעיה כל קודם
 לכל מישפטית הגנה מגיעה באמת לדעתי אם להחליט צריך
כן. — לעצמי עניתי הזאת השאלה על הוא. באשר נאשם

 בחומר־הראיות, לעיין זה לעשות שהחלטתי השני הדבר
 בראיות, העיון לאחר אחליט, אם בעצמי. בית־מישפט ולעשות

 אסרב אותו, מרשיע הייתי כשופט ואני אשם, האיש דעתי שלפי
 של מהלוקסוס ליהנות זכאי אינו כזה שאיש מאחר עליו, להגן
אחד. ככל הגנה

דמיאנמק
 המיש■ עם קולגים, עם חברים, עם התייעצת •
לך? אמרו הם מה פחה?

 אנשים ועם למיקצוע קולגים עם חברים, הרבה עם התייעצתי
 חד־ היתה הפשוט האזרח של התגובה השואה. את שעברו

 שלי הקולגים רוב גם האיש. על ההגנה מרעיון סלידה משמעית.
 פיסית. פחדו הם מוחשית: מאוד סיבה עוד היתה כאן אבל נגד. היו
 שלא למה גרינצווייג, אמיל את והרג שירה מטורף נמצא אם

 על מגן שאני על בראש, כדור לי שיתקע מטורף יימצא
דמיאניוק?

פחד? ככה, פשוט •
כן
 מגיעה אדם שלכל חושב עדיין אתה כלומר, •

מצידך. לא אבל מישפטית, הגנה
 הגנה שמגיעה חושב באמת אני הזה, המסויים בעניין

 אפשר ויהודי. ישראלי עורך־דין על״ידי לא אבל מישפטית,
 עורך־דין אף לחייב לא אבל ויועץ, מתורגמן לאו׳קונור למנות

 שרק כדאי אבל בסוף, יחליט שבית־המישפט נכון עליו. להגן אחד
שמי) (דניאלה בהגנה. יטפל זר

עליו!״ להגן פיסית פחדוחשבונות!״ ששים לאנשים!׳' לעבודת הקשור
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