
החינור משרד מטעם הודעה
המסור בטבת ,ג הילולה את ובנשפי־חשק בריקודים בשירים׳ השנה הגגו ישראל המוני

 החדשה השנה בליל במיקרה יצא השנה אשר הפופולרי, העממי החג בדצמבר. 31ב־ תית
ה המושבות ועל־ידי המדינה, של הנוצריים תושביה על־ידי גם הוחג האזרחי, הלוח לפי

דיפלומטיות.

אחרונה הזדמנות
 (סעיף חופש־הדעה להגבלת הצעת־חוק

ה שכל קובע הפלילי) החוק בפקודת 77
 רמות מישרות בנושאי אישי באופן פוגע

 יחסים ישראל מקיימת איתן זרות, במדינות
לירות. 1500 של לקנס צפוי יהיה תקינים׳
 הנורא החוק את מאשרת שהכנסת לפני

 שהנהלת ולפני שולחנה, על שהונח הזה,
 ידידותיות מדינות ראשי עם שלי החשבונות

לי אלפי עשרות לי תעלה
 לי יורשה שבוע, מדי רות

האחרו ההזדמנות את לנצל
 עם מורא, ללא ולהגיד נה

הא את משוא־פנים, הרבה
 משרות נושאי כמה על מת

בעולם: רמות
 שמן שטראוס יוזף פראנץ

 הוא ברנדט וילי חזיר. כמו
 יש לפומפידו אלכוהוליסט.

ב וסנטר יהודי אף קרחת,
ובאר מכשפה, אשתו פול.
ועכ מקקים יש אליזה מון

 ילדים, אוהב בריטניה ממשלת ראש ברים•
 הזדמנות. בכל אותם מנשק כשהוא ומצטלם

 ושר- וצרבת, גזים מעודף סובל האפיפיור
 הוא רוג׳רם רוסית• יודע לא האיטלקי החוץ

 לא הוא בסדר. לא לגמרי הוא בסדר. לא
 הוא ליירד יפה. כל־כך לא גם והוא חכם,

 קנדי. לא זה וניכסון מושבע, מיליטאריסט
 מורה הכל בסך היתה ניכסון של אשתו

עצ לבין בינינו באמת זה אבל בבית־ספר,
 כמו לבן, כל־כך לא הוא הלבן הבית מנו.

א (רגע דפרטמנט. הסטייט פקידי שטוענים
ב לפגוע מותר ממשלתיים בבניינים חד!

רג חסר קר, דג הוא יארינג אישי?) אופן
לאימפו האו״ם הפך או־טאנט ובגלל שות,
 הוא ליבריה, נשיא טאבמן, ויליאם טנט.
 דרום־אפריקה של ושר־החוץ מוחלט׳ עיוור

 הוא חוסיין המלד שמאל. אוזן על שומע לא
 יתקבל הנורא שהחוק (עד גבוה. כך כל לא

מדי של מלכה להיות עשוי חוסיין בכנסת,
את עליו להגיד הזמן ועכשיו ידידותית, נה

 הוא קוסיגין בטוח!) שבטוח, מה האמת.
ה (גם סמרקאץ׳ וברז׳נייב פאסקודניאק

 פתאום. להשתפר עלולים רוסיה עם יחסים
 ממשלת ראש ההזדמנות). את לנצל צריך
בינ ז׳ואן דון הוא (מה־שמו־שם?) קנדה

 באר־ את ניצל שהוא עליו ואומרים לאומי,
 ז׳אן הנימה! אותה, וזרק סטרייסנד ברה
 אבל אותו, מכירים לא (אתם מרסי ז׳אק

הזה), המנוול את מביר אני
וראש־ אידיוט, פשוט הוא

מצ׳יז. מריח שוזייץ ממשלת
 את שמעתם עכשיו נה!
נושאי־מיש־ כמה על האמת

 לי תעשו בעולם. רות־רמות
ית לא שהחוק עד משהו.

 מה אגיד אני בכנסת, קבל
 שאני מי על רוצה שאני

 זה אם לי איכפת ולא רוצה,
משרד־ בעיני חן מוצא לא

 לי איכפת לא שלנו. החוץ
 הנעלבות המדינות אם גם

ש בעיתונים ויכתבו בפעולות־תגמול ינקטו
ב נושאי־מישרות־רמות על האמת את להם

ישראל. מדינת
 הוא שדיין אותם, מזזעת שגולדה שיגידו
 דמגוג, הוא שבגין אימפולסיבי, הרפתקן
 אחרי בריא גרפץ להוריד מתבייש לא שספיר
 לשר־החינוך מונה שאלון דשנה, ארוחה

 מכר המשפטים ששר לסוסים, חולשתו בגלל
מת מנתניה שבן־עמי למפד״ל, המדינה את
או חילק שהוא מפני שטחים להחזרת נגד
 אבן שאבא ופיקים. למיגרשים כבר תם

 לא כבר אידלסון שבבה טיפש, חכם הוא
 בתעופה מבין ממבוש ושאיצ׳ה חתיכה,

פרס. משמעון יותר
 שהם זמן כל רוצים, שהם מה שיגידו

 יגידו הם אם אפילו לי איכפת לא יבולים.
 ושחברי־הכנסת ושתלטן, עקשן עם שאנחנו

 הם אם הראש כל על משוגעים יהיו שלנו
 חופש- להגבלת המטומטם החוק את יעבירו
 יגידו הם אם צודקים יהיו גם הם הדעה.
איומים. כל־כך דברים עלינו

 תסית שהיא כדי העם של לזעמו הברז
צר את משרת הדבר כאשר להפגנות אותנו

 טוטאליטריים במישטרים רק הפוליטיים. כיה
 של בדעת־הקהל כרצונה הממשלה עושה

 המוני מפגינים לה, נוח כאשר אזרחיה.
 עמים של מאבקם עם הזדהותם את העם

 שאיש בעולם, נידח חור באיזה משתחררים
 ההפגנה, לפני דקות חמש עליו, שמע לא

 נגד העם המוני מפגינים לה רצוי וכאשר
האימפר משרתי ונגד הציוניים״ ״המרגלים

בחרודאל־טאנאק. יאליזם
ל דעת־הקהל חייבת דמוקראטי במישטר

 הפוליטיים בתמרונים בלתי־תלוייה הישאר
 רוב את מייצגת זו כאשר גם הממשלה, של

 רשאית, איננה הממשלה העם. של רובו
 צעצועים כאל בוחריה אל להתייחס לדעתי,
 את ולהפעיל אותם למתוח שניתן מכניים,

ב שיש משום דווקא עת, בכל רגשותיהם
זאת. לעשות הממשלה של כוחה
 רשאים אזרחים של קבוצה וכל אזרח כל

 מחאתם את החופשי מרצונם להביע וחייבים
 בכל המתרחשים ומעשי־עוול, אי־צדק נגד

 רשאים, המדינה אזרחי בעולם. שהוא מקום
 הביאפרי העם השמדת נגד להפגין למשל,

יח על לשמור מעוניינת הממשלה כאשר גם
ר אנחנו ניגריה. ממשלת עם תקינים סים

 ומדיניות ביוון המעצרים נגד להפגין שאים
 הפגנות עם גם בדרום־אפריקה, האפלייה

 עם שלנו הדפלומטיים ביחסים פוגעות אלה
ובדרום־אפריקה• ביוון המישטרים

 הוא לא הממשלה. את מייצג איננו העם
 על־ידו, נבחרה היא אם כי על־ידה, נבחר
 במיש־ אחרות: במילים אותו. המייצגת והיא

 הרכב את דעת־הקהל קובעת דמוקרטי טר
 טוטא־ במישטר מדיניותה. ואת הממשלה

ה דעת־הקהל, את הממשלה קובעת ליטרי
מ ומדיניותה. הממשלה הרכב את קובעת
פשוט. די בעצם זה סובך?

 היא שלא לטעון הממשלה יכולה לכאורה,
 לנינגרד. מישפט נגד ההפגנות את אירגנה

 על־ידי לטעון, יכולה היא אורגנו, ההפגנות
פו נוער, אירגוני מברית־המועצות, עולים
יכו המידה באותה וכדומה. תלמידים, עלים,

 לטעון ברית־המועצות ממשלת כמובן, לה,
ה של הזעם הפגנות את מארגנת לא שהיא

 הקרמלין־יודע־מה. נגד האדומה בכיכר עמלים
 זה, ממין שטענות מאד טוב יודעים אנחנו

מדוייקות. אינן שלהן, הלגטימיות אף על
הנס הדרכים את לתאר המקום יקצר

 דעת־ את להפעיל הממשלה יכולה בהן תרות
 (באמצעות העובדים לוועדי ברמז די הקהל.
(ב לתלמידים וההסתדרות) השלטון מפלגת

 מופקד שעליהם והמחנכים המורים אמצעות
ה (באמצעות אירגוני־נוער החינוך) משרד

משח האלה לרמזים נוסף ואם מפלגות),
דו ומישהו עבודתם, ממקום פועלים ררים

 הזעם הפגנות אז כי המפגינים׳ להסעת אג
 למה מבין (אינני מובטחות. הספונטאניות

ל וחובתם זכותם על המוותרים מפגינים,
 מ־ תובעים אינם התחבורה, בהוצאת שאת

בהפגנה,). השתתפות דמי מפעליהם
 גוף מהווים שלכאורה והטלוויזיה, הרדיו

בממש תלוי שאינו השידור) (רשות ציבורי
 להפציר ימים שבוע במשך חדלו לא לה,

מ על־ידי בהפגנות־המחאה שישתתף בקהל
 ״כרטיס נוסח מעודכנת אינפורמציה סירת

 ההפגנות מועדי על נעים״ ו״בילוי כניסה״
 המצלמות את העמידו הם ומיקומן. הרבות

גו כחיים אנשי־ציבור לרשות וד,מיקרופונים
המאזי אל ונרגש קורא בקול פנו אשר רי,
להפגנות. להצטרף בהם ודחקו נים

 רשות־ד,שידור על־ידי נוצרה יומיים תוך
 ההפגנות באחת השתתפות שבה אווירה,

 וזה מאזין. כל של לאומי לתפקיד הפכה
הז העם והמוני פוקוס׳ הוקוס כקסם. פעל

ומו ארגונים של משלחות כנדרש. דעזעו
 ובני־נוער תלמידים פועלים, התייצבו, סדות

 (עד כמתוכנן. פעל הכל — למקומות הוסעו
 ציבורי גוף או אירגון שום לי שידוע כמה

 להפגנה, רשיון מהמשטרה לבקש טרח לא
מחייב). שהחוק כפי

 שהיא לטעון כמובן, יכולה, רשות־השידור
 עניין בה שיש אינפורמציה, מסרה הכל בסך

חובתה. זו הכל, אחרי המאזינים. לציבור
 רשות־השידור מוסרת לא למה אה? כן,

 ב־ המלחמה נגד הפגנות על אינפורמציה
 בספרד, המישפט ביוון, המעצרים וויאט־נאם,

 אדמי־ מעצרים גולדמן, פרשת יהודי, מיהו
 מארגני חייבים למה וכדומה? ניסטראטיביים,

 לעיתונים לשלם הבלתי־ממשלתיות ההפגנות
הו לקבל מוכנים אינם והטלוויזיה (,הרדיו
 מסירת עבור פרטיות) הפגנות על דעות

 מהציבור, לחלק עניין בה שיש אינפורמציה
 את רשות־השידור תעמיד לא למה לפחות?

 אנשי־צי־ לרשות והמצלמות המיקרופונים
 להצטרף לקהל הקוראים גורי, כחיים בור

 ״מיהו כמו גזעניים, חוקים נגד להפגנות
 כך נוהגת רשות־השידור היתה לו יהודי״?

 דעת־ ומעוררת המביעה הפגנה כל לגבי
 שטיפת־המוח נגד טענות כל לי היו לא קהל,

לנניגרד. משפט בעניין שערכה היסודית
 הפגנות־זעם נגד הפגנה עורך אני מחר

מצטרף? מי מאורגנות.
חשבוני! על ההסעה

אפשרי הכל
 רק אלי שהגיע האחרונים ההדים אחד
 השרים של מכוניות־הפאר פרשת על עכשיו

 נגזר הממשלה על־ידי המיליונים וביזבוזי
 השבוע. שולחני על והונח עיתון, מתוך

לבז ״שקשה בקטע, נאמר טוען,״ ״ספיר

 700 של תקציב מתוך מיליונים עשרות בז
מיליון.״

 רצון במעט אבל קשה, שזה נכון זה
 לבצוע. איכשהו ניתן זה ניכר ובמאמץ טוב

עובדה!

הזעם הפגנות בענייו עוד
 השבוע, שקיבלתי הזעם תגובות בין
 יכול אתה ״איך כגון: שאלות ונישנו חזרו

 נגד שבהפגנות הזעם בכנות ספק להביע
מז זכותך גדולה ״במה לנינגרד?״, משפטי

״במ הפגנות?״, לארגן הממשלה של כותה
 של במצבם העניין בהתעוררות לתמוך קום

 וחיים גורי חיים חבריך כמו רוסיה, יהודי
 ולהרפות ספיקות לעורר מנסה אתה חפר,

 אמיתי זעם הפגנת ״גם המפגינים.״, ידי את
 שסוף־סוף הממשלה ותבורך אירגון, דורשת
 הנרחב בכיסוי רע ״מה העניין.״, את הבינה
חו זו ובטלוויזיה? ברדיו להפגנות שניתן
בתם!״

מפס ,הסתייגויות את שנימקתי השבתי
 הארץ, רחבי בכל שנערך ההפגנות, טיבל
 שנית ולהסביר לחזור שעלי רואה אני אבל
עמדתי. את

 כל של מחאתו עם מזדהה בהחלט אני
 של דיכויים נגד אנשים, קבוצת כל או אדם,
 זכויות־ שלילת ונגד ברית־המועצות, יהודי
לא כאלה להפגנות מקום היה מהם. האדם

 מלחמת מאז ובוודאי המדינה, קום מאז אחת
הת היתד, מתוצאותיה שאחת הימים, ששת

רוסיה. יהודי של עוררותם
 הממשלה תמכה לא לנינגרד משפט עד

 וב־ ברית־המועצות, נגד הפגנות בעריכת
 יאשר, של שביתת־הרעב (כמו רבים מיקרים

יחי של הפגנות למנוע אף ניסתה קאזקוב)
 לכך, סיבות ודאי לה היו וקבוצות. דים
 אותי, מקומם ההפגנות של עיתויין לא אך

 ולעודד לארגן הממשלה של זכותה עצם אלא
אזרחיה. של הפגנות

ל משלה לגיטימיות דרכים יש לממשלה
 ההפלייה מדיניות נגד מחאתה את הביע

 היא היהודים. כלפי בברית־המועצות הנהוגה
 רשמיות הכרזות על־ידי זאת לעשות יכולה

 ושדרים אגרות באמצעות הכנסת, במת מעל
ע אחרות, לממשלות פנייה דיפלומטיים,

ר היא בינלאומי. ובית־משפט האו״ם צרת
 בכרוזים, מוסקבה את להפציץ אפילו שאית
חולשת־הדעת. של ברגע
את בידיה להפקיד תוקף בכל מתנגד אני

בטלוויזיה מיסחרית פירסומת
תו בטלוויזיה פירסומת לשידורי הצעה

 יתקבל העתונות דעת ולפי לממשלה, גש
 מוחותינו עתידים 1971 בשנת ועוד החוק,

 ומודהים, מסובנים, שטופים, להיות החלושים
 הכביסה מכונת על־ידי ומייובשים סחוטים

 פירסומת ששמה הזו, האדירה האוטומטית
 ב־ שפורסמו המחקרים עזרו לא ויזואלית.

 והעלבון הנזק על ארה״ב
 פי־ שבשידורי האינטלקטואלי

 מ־ דבר למדנו לא רסומת.
 המחלי־ שידורי־הפירסומת

 ומה־ הקל, הגל של אים
 שקופיות שבהקרנת חוצפה

הדו בבתי־קולנוע, פירסום
ה של הזכרון לתאי חקים
 אודיו־ויזואלית סחורה קהל
 הוא בה לחזות כדי שלא
 לשלם התרגלנו כרטיס• קנה

ל הזכות עבור רדיו אגרת
 שלישיות, למקהלות, האזין

 מיצ־ תהילת את השרים וסוליסטים, צמדים
ב למינימום צומצם (המלל המכולת. רכי

 ומזמר). שר הכל היום הפירסומת• שידורי
 פופ. שרים צמיגים קליפסו, שרים בנקים
 של שיר משמיע חרדל אריות, שר מיונז

 בלוז, שרה מישחת־שיניים זמרת חרא־דל,
 גרבונים ספיריצ׳ואלס, מבצעים סכיני־גילוח
ה דיאודורנט במקהלה׳ מפליצים וגמישונים

מחתרת, שירי שר בית־השחי את מסריח

תח הביטלס, את מחקים וסבונים איטריות
 טאנפאקס ויוואלדי, את מנציחים חמים תונים

 סיגריות, מכוניות, בננות, חזנות, פרקי שר
 — שמיכות קקאו, רהיטים, חברות־תעופה,

 מנסה אני הגרון! להם שיישרף שרים, כולם
 המוצרים את ולהחרים להתמרד להתעקש,

אפי במישקל. יורד אני ליום ומיום השרים,
 לשיר התחיל האבוקדו לו

ל אפשר — האחרון בזמן
השתגע!
עי שום למה יודעים אתם

ה הזימה נגד יוצא לא תון
 למה הזוז אינטלקטואלית

 מרים אינו אחד עיתון אף
המ המעשים נגד קולו את

בק לבצע שעומדים גונים,
ש שלנו לכלי־החשיבה רוב
הטבע? כדרך לא

העי ניחשתם. מאד. נכון
 המייצגים המכובדים, תונים

 ישותפו הקהל, של האינטרסים את כביכול
הטלוויזיה. פירסומי את שתנהל החברה ברווחי

 פשוט זה גם ומחשה? שותק העם ולמה
להח מסוגל הזה שהעם היחידי הדבר מאד•
 לא שאנחנו מפני ״עלית״, קפה הוא ליט

אדשים. למרק אדישים
 אוכלים אתם היום חמורים. טוב לילה

 מזון הוא קש כי קש. תאכלו מחר חציר,
לחמורים. היוקרה
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