
קצף, בשצף הרו ררא
ועוד הנישואין, שסו

 הסטודנטים של מצבם יותר אפילו חמור
כא הזועמים והכושים הקיצונים הלבנים

אמהו נשותיהם, אחיותיהם, אשר — חד
בפ מטיחות לעבודה, וחברותיהם תיהם,
 לשיחרור האולטימטיבית הדרישה את ניהם
 לעתים לאחרונה קורה זה גם מידי.

תכופות.
המסכנים. הגברים תוהים ממה? שיחדור

 יהיה — ביחוד האמריקני — הגבר כי
ה והחברתי, הכלכלי מעמדו יהיה אשר

 האשה כי להאמין חונך וגזעי, פוליטי
ה הזכויות בעל היצור היא האמריקנית

 והשתלטן ביותר, המפונק ביותר, רבות
בעולם. ביותר
 כנראה ימצא זו לשאלתו התשובה את
 כי בקרוב. העולם, ברחבי הנבוך הגבר

 היום גובר הולך לשיחרור מאבק־הנשים
ובאירופה. באמריקה

- בגברים מלחמה
פסיכיאטרי טיפול או

 מיפגש בכל כמעט ועולה צץ ה ץ
 מאקטואלי״״ השיחה נושא זה חברתי. ן ״

ה 27 בת סוציולוגית רובי, פמלה מגלה
ברווקותה. שמחה

 למעשה היא הנשיית תנועת־השיחרור
 מוחלט. לשוויון הנשים במאבק השני השלב
 את להשיג כדי נלחמו הן הראשון בשלב
 למלחמה יוצאות הן עכשיו ההצבעה. זכות
הכל! אבל היתר כל את להשיג כדי

ושונים: רבים אירגונים מקיפה התנועה
 ואחרים — בשקט בשנוי המאמינים יש

 יש הפתרון. היא המהפיכה שרק מאמינים
 ולצידן — עתיקות גבירות חבריה בין

ל לא שנשבעו אולטרה־מודרניות חתיכות
 ותכשירי חזיות של לעזרתן לנצח הזדקק
איפור.

 הנוגע בכל גם חלוקות בתנועה הדיעות
מש ובשמות נישואין בטבעות לשימוש

 היחידים: הריעות חילוקי אלו ואין פחה•
 הלאומי הארגון בתנועה יש אחד מצד

 על־ידי 1966 בשנת שנוסד הנשים למען
 המיסטיקה הספר מחברת פרידמן, בטי

 גם חברים זה אירגון במועצת הנש-יית.
 נשים נגד בהפליה מלחמתו ועיקר גברים,

 קיים שני מצד עבודה. לעניני הנוגע בכל
 טי שלו, שהמייסדת הפמיניסטיות, אירגון
 להופיע בתוקף מסרבת אטקינסון, גריים

 כמובן, מלבד, — גברים עם בציבור
ברירה. לה אין ששם בטלוויזיה, הופעות

ה הנשיי הטירור אירגון קיים כן
 מבוגרות נשים לשיחרור הארגון בינלאומי,

 אנטוני, סטנטון של הבריגדה ),30 גיל (מעל
ה והגרביים האויב, את בגבר הרואה
ה ביולי שפירסמו (רדסטוק־נגס) אדומות
 הניצול, צורות כל לפיה הצהרה אחרון

 בעליונות מקורן ואימפריאליזם, גיזענות
הגבר•

ב מתגאה האדומות הגרב״ם אירגון
 להידוק חדשה טכניקה שפיתח בכך יהוד

 פגישות — חברותיו בין הלוחמת ההכרה
 של עריצותם על דעות להחלפת קבועות
ל נזקקו בינינו הנשים ״רוב הגברים:

 לתנועה״, שהצטרפו לפני פסיכיאטר עזרת
 ב־ החברה ידועה סופרת בל, סוזן מגלה

 למען הלאומית ובליגה האדומות גרבייס
כאחד. הנשים

מבול שאנו משום — לשוחח ״עלינו
 שנה תלמידת שטיין, לורי מודה בלות,״

ה את שקיבלה ברנרד, במכללת אחרונה
 המר הנסיון עקב לתנועה להצטרף יוזמה

מלאכותית. בהפלה חברתה של

חופש
ההפלה______

 הקבוצות בין ההכדלים כד מרות ^
 כמה על כולן מסכימות השונות, /

מלחמתן. ממטרות
 כולן בעיני עליונה חשיבות בעלת מטרה

מלא־ הפלה האוסרים החוקים ביטול היא
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