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קטנה תזכורת
 שהמדור רבותי, לכם; להזכיר לי תרשו

הפר החשבונות להנהלת מיועד אינו הזה
 ו־ לרשותכם עומד הוא בלבד. שלי טיים

העי מטרתו המילים. מובן במלוא שרותכם,
 לקובלנות חופשית במה לשמש היא קרית

 הקורא של והחברתיות הפוליטיות ולטענות
 בכיש־ להגיד מה לכם יש אם האינטליגנטי.

 המדור — נמרץ ובקיצור בחריפות רון,
לפניכם. פתוח הזה

 מכל זה מדור שונה שואלים, אתם במה,
ששאלתם. טוב או! אחרי מכתבים מדור
וההשקפות, הדעות לכל פתוח המדור (א)

 הומור (ב) להן; שותף אינני אני אם גם
 חריפות הערות (ג) הכרחי; איננו אך רצוי,

העב בעיתונות המתפרסם על וביקורתיות
 חשבונות הנהלת (ד) בשימחה; יתקבלו רית

 בלתי־ חלק הן פרטיות והתכתשויות אישיים
 ומושמץ מותקף לכל הפתוח מהמדור, נפרד

 להתפרסם שיכול מה כל (ה) בעיתונות;
 למדור מתאים אינו אחר, מכתבים במדור

 יצונזרו לא שיפורסמו הקטעים 0( הזה;
 אין בזה הכרוך׳• וכל זה (ז) ישוכתבו; ולא

כאן; מקום לו
כתי־ כ״שרון (א) מיגבלות: גם שיש מובן

פולברייט תוכנית
 פולברייט, הסנאטור של המרעישה הצעתו

 הדדי חוזה־הגנה על תחתום שארצות־הברית
ה כל את תפנה שזו בתנאי ישראל, עם

עור ששת־הימים, במלחמת שכבשה שטחים
 וגם כאן גם ושליליות חיוביות תגובות רה

 שלמה, תהיה לא שהתמונה חושב אני שם.
 את גם העשירה למקהלה אצרף שלא עד

והמצפצף. הדק קולי
 פולברייט לתוכנית מתנגד אני כן, אם
 אך שכחתי. רובן שאת סיבות, וכמה מכמה
ש העיקריות את כאן אציין אם מספיק

בהן:
 את להבטיח רוצה ארצות־הברית אם (א)
 חוזה־הגנה חתימת על־ידי ועתידה קיומה
 את מאיתנו לדרוש לה אל ישראל, עם הדדי

 למשל, אנחנו, ממנה. דורשים לא שאנחנו מה
כו־ את תוציא שארצות־הברית תובעים לא

התענוג מחיר

 (ג) אינפורמציה; במסירת דיוק (ב) בה;
ה של אורכה (ד) המובעת; הדעה חוקיות
 ואופן פנים בשום לעלות יכול לא רשימה

 לטל זכות־קדימה (ה) מילה; 150—100 על
 יצורפו שאליהם למכתבים תינתן הניירות
 ייענה לא מיכתב שום 0( הכותבים; צילומי

וממו מבויילת מעטפה אליו תצורף אם גם
 על הקוראים דעות (ח) כנ״ל; (ז) ענת;

המע של המכתבים למדור יועברו המדור
 יצורף כן אם אלא שם, יודפסו ולא רכת,

החתו רשימות (ט) הכותב; תצלום אליהם
 על־ידי נכתבו הן אם גם בדוי, בשם מות

 לא ואנשי־ציבור, חברי־כנסת עיתונאים,
 השם בסופן יצויין כן אם אלא יפורסמו

 (י) במערכת; שיישמרו המלאה, והכתובת
מיות הנשלחת לרשימה ופירושים הקדמות

ישו לא שכר־סופרים (י״א) לחלוטין; רים
 לעומת אך שיפורסמו, הקטעים עבור לם

 תשלום שום מהכותב יידרש לא גם זאת
רשימתו. פירסום עבור

 עוד ותזכרו רבותי! לעבודה, בירור? הכל
 אני למדור, תכתבו לא אתם אם אחד: דבר

בעצמי. אותו לכתוב אאלץ

 נתחייב שאנחנו לפני מוויאט־נאם, חותיה
הקיי לגבולותיה ביטחוניות ערובות לתת
 מאיתנו תתבע שהיא סיבה שום ואין מים,

הכבושים. השטחים את לפנות
 לא ואנחנו משלנו, צרות די לנו יש (ב)

ש ברגע כאב־ראש. של לתוספת זקוקים
 אר־ לבין בינינו ההדדי חוזה־ההגנה ייחתם

שנע לתבוע מסוגלת עוד היא צות־הברית,
המע תרבות על בוזיאט־נאם להגן לה זור
 במלחמה תסתבך היא יודע? מי ומחר, רב
ונח בהבטחתנו שנעמוד ותדרוש קובה, עם
שם. גם מהבוץ אותה לץ

 ניסוג אנחנו האלה? העניינים את צריך מי
 עם שלום לנו ונעשה לבד, מהשטחים לנו

בבע לה תתעסק ושאמריקה לבד, הערבים
צודק? לא או צודק לבד. שלה יות

 השבוע המוצג קוסטה־גאבאראס, של אה״
בתל־אביב. ״פאר״ בקולנוע

אנח פראג, משפטי בימי לצ׳כיה בהשוואה
משפט שם יש בחיי. בגן־עדן, כאן חיים נו

תם שאלת
 ש־ חבלנים, שני לירדן הועברו לאחרונה

 החזקת על ארוכות לתקופות־מאסר נדונו
וה הודהוד, אחמד שמו האחד מצבודי־נשק.

 הידיעות סוכנות חנון. זיאד שמו שני
 ותועבר תשוחרר שבקרוב מודיעה ״עתי״ם״

תל אל־נאבולסי, איברהים רנדה גם לירדן
 לעשר נדונה אשר משכם, 19 בת מידה
ב חומר־נפץ להניח נסיון על מאסר שנות
בירושלים. ה״שופרסל״ חנות

של אם היא: לשאול רוצה שאני השאלה
(בנו אלה שאנשים החליטו הביטחון טונות

לפני ששווזררו כראמה, חבלני 55ל־ סף

 הבניינים על אותו לחקוק שראוי הזה בסרט
 אינם ״חיי־אדם כולו: בעולם הממשלתיים

 שוות אינו דבר שום אבל דבר, שום שרים
חיי־אדם.״

ביט סכנה עוד מהזזים אינם מספר) חודשים
לשח השעה הגיעה לא האם למדינה, חונית

 העשרים את לדין, להעמיד לפחות או רר,
ב עדיין העצורים ישראליים, אזרחים וכמה
ל השעה הגיעה לא האם משפט? ללא כלא

האזר עשרות את לדין, להעמיד או שחרר,
 ללא במעצר־בית, הנתונים הישראליים, חים

 לפי המרותקים, האזרחים מאות ואת משפט,
 יש האם מגוריהם? למקומות מינהלי, צו

של מוכנים אולי הזה? בשיגעון הגיון איזה
המדי לאזרחי לנו, להסביר הביטחון טונות

פועלים? הם שלפיו המיוחד ההגיון מהו נה,

מעשית הצעה
אבל נייד. בקולנוע שמדובר מקוזה אני הישראליות שחברות־הנפט בעיתון קראתי

 לירות? מיליון חצי נייד קולנוע עולה ממתי ישרא־ לירות מיליון חצי של סכום תרמו
כאן. ברור לא משהו בסיני. בית־קולנוע הקמת לשם ליות

ושב עובר חשבון

אופטית אשלייה
 ״האשליות את )28.8.70 (״מעריב״, בגין מנחם מר מנתח מזהיר במאמר

ישראל. שרוייה בהן האופטיות״,
 — עליו חתמו הערבים וגם ישראל שגם — ההסכם שלפי קובע הוא השאר בין

 ״לקחת : הוא לעשות הערבים שחייבים מה כל מצילנו, השטחים פינוי תמורת הרי
 הקורא- של העין את לסבר כדי ישראל. של וריבונותה שלמותה את לתשומת-ליבם״

 ת^ש^0\¥16)186 הערך של האנגלי המקור את מביא הוא הישראלי״השוגה״באשליות,
לתשומת-לב״* כ״לקיחה

 תרגום בעניין אותנו, להשלות מנסה או עצמו, את משלה בגין שמר לי נדמה
 1\01̂\סת>1611§6 הערך את מפרש אוקספורד של האנגלי המלון לעברית. האנגלי הערך

 הפירוש ותרגום ̂>111111 1116 1111111 0£ ן א60ס811126 1116 ;11111101־11׳\ זס 01־11015 ,}ס :כך
של״. ובתביעות בסמכות ו״להכיר של,״ באמת ״להודות : הוא לעברית

צרי הערבים ואם בגין, מר של פירושו מאשר יותר הרבה לבת מרחיק זה פירוש
זה. בהישג להתבייש מה לישראל שאין דומה ובתביעותינו, בסמכותנו להכיר כים

 מי אבל אנגלית, בידיעת אולי, צורך, אין הארץ מן האנגלים את לגרש בשביל
 בחשבון להביא חייב לשיחות־שלום, התנגדות ולעורר הציבור, את להשלות שרוצה

קלונימוס ז.קוראיו. של בביתם מוסמכים אנגליים מילונים קיום של הסכנה את

 הצעירה המשמרת של הפוליטי במועדון
 ב־ שבוע לפני שהתכנס העבודה, מפלגת של

 מר ישראל, בנק נגיד הודיע ברל״, ״בית
 בארץ הנולד תינוק שכל הורוביץ, דויד
 שהוא ברגע לגורמי־חוץ, דולאר 1000 חייב
העולם. אור את רואה
 עוד בכך להגיד הורוביץ ד״ר התכוון מה

 לאנשי לרמוז התכוזן 'האם לי. ברור לא
 באמצעי־ לנקוט שעליהם הצעירה המשמרת
בחובות המדינה את לסבך לא כדי זהירות,

המאמץ על חבל
ב פירסמה ולביטחון״ לשלום ״התנועה

 גילוי־ נגד ונזעם, נרגש גילוי־דעת עיתונות
 נסיגה״ למניעת העל־מפלגתי ש״הוזעד הדעת
בעיתונים. פירסם

 בסך־הכל זו הרי ההתרגשות? מה רבותי,
 ועד להקים יכול אחד כל בעיתון. מודעה

 ההיסטוריות זכויותינו להגשמת על־מפלגתי
 מרחב־ על להגנה או סאנטה־קאטרינה, על

 כמחרחרי־ למלחמה או המדינה, של המחייה
 או היהודית, הילודה להגברת או השלום,
 אחד וכל השד־יודע־מה. על האמת לגילוי

בעיתונות. מודעות להדפיס יכול

להחמיץ אסור
 מישטרה על גאוזה להתמלא רוצה אתה

 רוצה אתה ישראל? מדינת של הדמוקראטי
ה חופש אצלנו קיים מידה באקו להיזזכח

 להוכיח היתה כוונתו אולי או מיותרים?
 לאחרונה, המחירים האמירו זה בשטח שגם
המיסים? העלאת עקב

 של הפיזית שהפרוצדורה ידעתי תמיד אני
מצ לא הנסיון אם (גם לעולם ילד הבאת

 לעצמי תיארתי לא אבל כסף, עולה ליח)
דולאר. 1000 עולה הזה שהתענוג

 תהיה שלא חושב אני מאוד. חמור זה
בידיים. העסק את לקחת אלא ברירה

ץיי3־־־״?א ■־' - ־ ״ת3״'
ה על חבל כולם? עם להתווכח תתחילו

המאמצים. ועל כסף
 הצמח של מהשפעתו חוששים באמת אתם

ה גח״ל? במשתלות שטופח הזה, הקיקיוני
 פיר־ שאתם מהמודעות התרגשה לא ממשלה

 האח׳ השנים שלוש במשך בעיתונים סמתם
 של מד,מודעה תתרגש לא גם והיא רונות,

וייצמן. ועזר יחיל ד״ר
ל ״הוועד נגד הצהרות פירסום על־ידי

 את אליו מפנים רק אתם נסיגה״ מניעת
 ל־ תנו אותם. תעזבו הציבור. תשומת־לב

בשקט. לגסוס האלה השלום תבוסתני

מ אצלנו חופשי האזרח כמה ועד דיבור,
ומהתעללות? דיכוי
״ההוד הסרט את לראות לך בחייך, לך,

הנשים בעד
 ״צעדה נשים אלף 25כ־ ערכו שבוע לפני

ניו־יורק. בחוצות האשד,״ זכויות למען
 הנשים תובעות מלא לשוויון־זכויות נוסף

מלא הפלות של חינם ביצוע האמריקאיות
ש בילד, לטיפול מוסדות והקמת כותיות,

 להיות להן נמאס ביממה. שעות 24 יפעלו
יתקב לא ואם בלבד, ומאהבות עקרות־בית

 ב״מיבצע הנשים מאיימות דרישותיהן, לו
 מיני מגע מכל יימנעו שבו ליזיסטראטה״,

 זו בהפגנה נשאו רבות נשים בעליהן. עם
 המרי לרוח כסמל בידיהן, ותחתונים חזיות

המשתחררת. האשד, של
אר תגיע האשה התקוממות שאופנת לפני

 ״תג״, של האחרונים הז׳ורנאלים עם צה,
 ולהכריז למכה, תרופה להקדים מציע אני
ה אנחנו גם צודקת. שמלחמתן ומייד כאן

 הפלות של חינם ביצוע תובעים גברים
 שיפעלו בילד לטיפול ומוסדות מלאכותיות,

ביממה. שעות 24

מחלת־נפס
 משרד־ה־ משרד־הבריאות, משרד־החינוך,

 לאחרונה מודאגים כולה והממשלה משטרה
 החשיש עישון מינהג התפשטות נוכח מאוד

בארץ.
 לבער הרציניים מאמציה אף על המשטרה,

 הברחת את למנוע מצליחה אינה זה, נגע
והפצתו. הסם

 עבור באמריקה משלם מי יודע לא אני
ב נושא שהגבר נהוג עדיין בארץ הפלות.
 עדיין מוכרות אינן שאגב, אלה, הוצאות
מס־ההכנסה. על־ידי

 סוף- לנו יבטיחו בילד לטיפול המוסדות
 החיסכון על לדבר שלא בבית, שקט סוף

הבייבי־סיטר. בשכר העצום
 האשה לשיחרור נילחם הגברים אנחנו גם

 יגיע הדבר ואם והתחתונים, החזיות מכבלי
 כג׳נטלמנים אנחנו, נהיה — הפגנה לידי

 לבוש פריטי עבורן לשאת מוכנים אמיתיים,
חוצות. בראש אלה

 ליזי־ ל״מיבצע מתנגדים לא אפילו אנחנו
 חושבים שבינינו הרתקים להיפך: סטראטה״.

 יותר קרובות לעיתים להימנע הנשים שעל
 הנשואים ואילו בעליהן, עם מיני ממגע

 ל״ליל־מנוחה״ מתנגדים היו לא שבינינו
בשבוע. אחד

רציני. די העסק אבל צוחקים, אתם

ש שמועה יפיץ לא ששר־הבריאות למה
 חשיש במיטען הוא החולירע מגיפת מקור
 האחרונים? בחודשים ארצה שהגיע נגוע,

תהיי בתבונה, תופץ היא אם כזו, לשמועה
ה מיספר (א) חיוביות: תוצאות שתי נה

ירד. החשיש מחיר (ב) יתמעט; מעשנים
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