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ליום האם!״
זאת היתד ,קריאת־הקרב שנישאה בפיהן
של מאות אימהות אמריקאיות .דיה זה בעת
הפגנה שהן ערכו לפני הבית הלבן ,לכבוד
יום־האם המסורתי ,שחל בארצות־הברית רק
בשבוע שעבר.
הסיבה להפגנה ,שהשתתפו בה נציגות מ
כל רחבי ארצות־הברית ,היתד ,היחם האנטי-
נשי שמפגינה ,לטענתן ,ממשלת ניכסון.
נשיאת האירגון הלאומי למען האשה תב
עה לבטל את יום האם ,מאחר שלדבריה
זהו מינהג צבוע ומגעיל לקיים פעם בשנה
חגיגה לכבוד האשד — ,ולזלזל בה בשאר
 364הימים,
בין תביעותיהן של המפגינות לבושות
הסינורים וד,שרשרות:
 #מינוי נשים למישרות בכירות — ב
ראש וראשונה לממשלה ולבית־הדין העליון.
 #ביטול כל החוזים שיש לממשלה עם
מיפעלים המפלים לרעה נשים.
 #פתיחת מערכה ציבורית נגד העיתו
נים ,כדי שיפסיקו לקבל מודעות חיפוש־

האטה
בעולם
עובדים המציינות אם העובד המבוקש הוא
גבר או אשה.
במסיבת עיתונאים שבה סיכמה את דרי
שותיהן ,הזהירה נשיאת־האירגון:
״יש שני דברים בעולם שאין לרסנם:
הים הגדול — ונשים.״

ברית מילה
לילדות

תוצרת
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בגרות לחלוטין
במכון ״עור חלק״
בשיטה קוסמטית רפואית חדישה
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לנתק את בתוליה של כל תינחקת ערביה,
בהיותה בת שבעה ימים — זוהי הצעתו של
ד״ר עבד אל־רזאק אל־נג׳פי ,רופא עיראקי
העובד בבחריין.
הרופא הנועז העלה את הצעתו זו מעל
דפי הירחון הערבי אל־ערבי ,היוצא לאור
בכוויית.
בכך ,טען הרופא המלומד ,יבוא הקץ על
הנוהג המכוער ,השולט ברחבי ארצות האים-
לם ,של ליל־הכלולות — לפיו כל נערה
המגיעה למיטת־כלולותיה כשאינה בתולה,
צפוייה לגורל מר ממוות .ולעיתים תכופות
— אף למוות סתם.
בעיקבות מאמרו זכה הרופא לשטף אדיר
של מכתבי־תגובה :״/״ 90מהם היו מתלמי־
דות־תיכון ואמהות ,שבירכוהו על יוזמתו.
עשרת האחוזים הנותרים היו מכתבי־איום
ומחאה — כולם מגברים .כמובן .רובם
הציעו לו להגשים את הצעתו בבנותיו שלו,
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מאז ומתמיד ידעו נשותיהם של ספורט
אים ברחבי העולם ,שלפני כל תחרות עלי
הן להינזר מבעליהן ,שכן יחסי־מין פוגמים
בכושרו האתלטי של הגבר.
לא דובים ולא יער ,הכריז עתה ד״ר וורן
ג׳והנסון ,פרופסור לחינוך־גופני באוניברסי
טת מארילאנד שבארצות־הברית.
הוא ערך מיבחני־כושר ל־ 14אתלטים
נשואים ,וחזר עליהם פעמיים :פעם בבוקר
לאחר לילה שבו קיימו ד,־ 14יחסי־מין עם
נשותיהם — ופעם שנייה לאחר שבוע של
הינזרות.
התוצאות היו זהות בשתי הפעמים.

