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 הסיגריות עם אחת בשורה
בעולם. ביותר המפורסמות

 סייז קינג פר1ס
 אמריקאית תערובת

 רובק ע־י מיוצרת
ומעולה. עשיר טבק מעלי
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בעולם
דזסיה

 הצדעה
אחד פה

 אום שכל רגעים, מאותם אחד זה היד,
 קפאו העולם, ברחבי לנצח. אותם זוכר

שי תחנות עשרות כאשר מיליונים, מאות
ה שלוש על בישרו לשון, בשבעים דור,

הסוביי בחללית שנמצאו הדוממות גופות
 הצוהר נפתח כאשר ,11 סויוז טית

צוות־החילוץ. על־ידי נחיתתה, לאחר שלה,
 בין המחיצות נפלו שנייה, שבריר לאותו

 לבני לרגע, הפכו והם הארץ, כדור תושבי
 המאכלסת אחת, למשפחה אחים אחד, גזע

ה אדמה פיסת בחלל, זעירה אדמה פיסת
 חיים לספק כושרה את ומאבדת הולכת

ליושביה.
 תושבי הצדיעו שדייה, שבריר באותו

ש החלוצים, שלושת של לזיכרם הכדור
 של אופקיו להרחבת הנצחי במסע נפלו
האנושי. הגזע

ארה״׳ב
חופש על המאבק

- העיתונות נסתיים לא י
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 העיתונות חופש השבוע זכה אחד, בקרב
המימשל לבין בינו הנצחי במאבק לניצחון,

 כאשר — להגבילו מטיבעו, המנסה, —
 לבקשת להיעתר סירב העליון בית־המשפט

 ויאט־ מיסמבי פירסום את לאסור המימשל
 הנסיונות נמשכו אחר, בקרב אולם נאם.

זה. חופש להגביל
 ועדת־ כאשר זה היה אדירה. סערה

המלי האמריקאי בית־ד,נבחרים של מישנה
ביז באשמת לדין, להעמיד הבית בפני צה
 סי.בי.אס., נשיא — סטאנטון פרנק את יון,
ב הגדולות השידור חברות משלוש אחת

אמריקה.
 הדוקומנטארי הסרט הנדיר: לצעד הסיבה

 לאמריקאים, עצמו את הפנטאגון מוכר כיצד
 הסרט החברה. על־ידי בטלוויזיה שהוצג

 לאהד אמריקה, ברחבי אדירה סערה עורר
 תקציבים הפנטאגון משקיע כיצד שגילה
 רצוייה תדמית לעצמו ליצור כדי אדירים

 ועדת־המיש־ על-ידי נתבע סטאנטון בציבור.
ל השייך החומר כל את לה להמציא נד,

 סירב, סטאנטון הוסרט. לא ואשר סרט
 על־ להגן רשאי הוא כעיתונאי כי בטענה

 הראשון התיקון על בהסתמך מקורותיו,
 האמריקאית.* החוקה של

 ועדת־ של לתביעתה הסיבה סילופים.
ה היתד, החומר, את לה לספק המישנה
 סי.בי.־ נגד העלו הפנטאגון שחוגי האשמה

וה השאלות את החברה ערכה לפיה אס,
 כזו, בצורה מהחומר, נוסף וחלק תשובות,

סולפה. הדברים שמשמעות
 ועדת־המישנה שהמלצת הם, הסיכויים

העלא עצם אולם הבית. על־ידי תתקבל לא
 לסתום הממשלה נסיון לאחר שבוע תה,
 מוכיח — בעולם ויאדיר העיתון של פיו את
 איננו העיתונות חופש באמריקה, אף כי

 יש עליו, לשמור מנת על וכי — מובטח
להיאבק.

 בעצם זה מה
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 — קאלבר תומס סרן עשה בדיוק מה
באנג המוצב האמריקאי חיל־האוזיר איש
 168 בחברת למאי, 31ה־ ביום — ליה

ה שערי לפני נוספים, אמריקאיים חיילים
בלונדון? האמריקאית שגרירות
 שם השתתף חלי־האוויר, מיפקדת לדברי

ויאט־נאם. מלחמת נגד בהפגנה קאלבר סרן
 כפי טוען מצירו, קאלבר, נוסף. ניסור

ב השתתף לא כי — במשפטו שיטען
 168 בפני פרטית מחאה הביע אלא הפגנה,
 ב־ המלאה, זכותו שהוא דבר — מחבריו
האמריקאית. לחוקי• דתאם
ל מכוונתו חיל־האוויר בו יסוג לא אם

 מכך, ויותר — למשפט קאלבר את העמיד
להו העלול דבר אשם, קאלבר יימצא אם

 כאילו נראה — שנתיים עד בכלא שיבו
נוסף קורבן לה תימצא ויאט־נאם מלחמת

נוסף. וגיבור —
)12 בעמוד (המשך

 גס שמשמעו, הדיבור, בחופש הדן *
הכתיבה. חופש


