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בשלם
)23 מעמוד (המשך

ה (צעירים צבאי ארגון עומד ולרשותם
 פרחי נקראים קטנות, ביחידות מאורגנים

 .משורה להיות: יכלה סיסמתם האיסלאם).
המזדת*. רק ישחרר

ושיח — זו בסיסמה כפר אכם מאלקולם
 הוא מזה: גרוע השורה. מן עצמו את רר

 — יותר עוד קיצוני יריב, אירגון הקים
 אירגון האפרדאמריקאית. האחדות אירגון

 המוסלמים מבין חברים מגייס החל זה
המוות. בדרך — .שוחרר״ לכן השחורים.

 מלחמת־ נטושה מאז ״א*תי! ״ירצחו
 לבנים שוטרים, ואלפי השחורה, האזרחים
הכן. במצב הועמדו וכושים,

ל שהצטרף אלוף־האיגרוף קליי, קאסיוס
 יחסי־ איש לחייו. חרד השחורים, מוסלמים

 שפרש אמיר, ליאון לשעבר, שלו הציבור
 אכם, למאלקולם והצטרף המוסלמים מן

 מקומות בכמה אותי!״ ירצחו ״הם מכריז:
המר המיסגד ביניהם מועדונים, הוצתו כבר
בשיקאגו. המוסלמים של כזי

 ייצאו אמנם השוטרים כי להאמין קשה
 משני המנהיגים חיי על לשמור כדי מגדרם

 המידה על יתר יצטערו לא הם הצדדים.
רעהו. את איש יהרגו אם

ויאט־נאם
ך מן בו מ ה

 מלחמת צייר מולדין, ביל הקאריקטוריסט
 בנו־החייל את עתה המבקר השניה העולם

 המבוך בלב מבוך. שירטם בוויאט־נאם,
 של בואו את בברכה אמריקאי חייל מקדם
 אומר לעזרתו. שנשלח דרום־קוריאי, חייל

 זוכר אתה אולי שבאת• ״סוב האמריקאי:
הדרך?״ את

 האמריקאים מולדין: של הגלוי הרמז
 המבוך מן לצאת דרך באיזו יודעים אינם

ויאט־נאם. ששמו
אחד איש מוקדמים. תנאים ללא

 — הדרך את השבוע להראות מוכן היה
 ראו הם האמריקאים. לתודות זכה לא אך
בוגד. בו

ה עם בשותפות פירסם, דה־גול שארל
לענייני ועידת־שלום לכנס הצעה סובייטים,

אמ נסיגה — לכל שברור כפי — רושו
 הנשיא מעמיד לכן מודיאט־נאם. ריקאית
 זזודיאס־ מלחמת הפסקת נגדי: תנאי ג׳ונסון

והמתן. המשא פתיחת לפני קונג
מציאותי, תנאי זה אין ׳החוצה. הדרך

 בשדר,־הקרב. המנצח הוא הוויאט־קונג בי
 עובדות לשנות יכול אינו משא־ומתן שום

הצבאית. בזירה שנקבעו
 בסופו כי מאמינים רבים מדינאים אך

 הכבוד את שיספק ניסוח יימצא דבר של
 כי העובדות. את לשנות מבלי האמריקאי,

 זולת המבוך, מתוך לצאת אחרת דרך אין
הסי וואשינגטון: את המטרידה האפשרות

לשל תעלה בסייגון הבאה ההפיכה כי כוי
 למלחמה קץ לשים שירצו אנשים טון

האמריקאים. גב מאחורי

חדש עולם
ח קרן מ ״ ק
 בזה שהתעניין למי היה ידוע עכשיו עד
שמשתמ מסתורי, משהו היא הלייזר שקרן

 ובמכון בונד ג׳יימם של בסרטים בו שים
וייצמן.

מסו ניתוח בעזרתה נעשה שעבר בשבוע
האוני מדעני על־ידי שפן, של במוחו בך

 וד״ר לב (פרום׳ בירושלים. העברית ברסיטה
פלטי).

 היא ומה בכלל, היא מי השאלות צל
 תשובות: כמה ישנן ובארץ, בעולם עושה
 הזרמר. על־ידי מוגבר אור הוא: המלא שמה

 לה קוראים בקיצור קרינה. של מומרצת
לייזר.

 אלומת־ זוהי מתקדמת כל־כך לא בשפה
 של הריכוז מאוד. דק בעובי חזקה, אור

 בגודל חפץ ראיית מאפשר בה האור קרני
 אלף של ממרחק סנטימטר, חמישים של

גו של ניסורם מאפשר הוא כן קילומטר.
 חיים, בעלי (רקמות גילוח סכץ בעובי פים

וכו׳). מתכות,
 הפיזיקה של לילדת־הפלא נחשבת זו קרן

האמרי שלה, הרוחניים האבות המודרנית.
ואלכ בזנה ניקולאס והרוסים טאנום קאי

נובל. בפרס בגללה זכו שפוקהורב, סנדר
צורך שום סיפקה לא היא אותה, כשגילו

בהאנוי* אנטי־אמריקאית הפגנה
טוב הדרך?״ את זוכר אתה אולי — שבאת .

 המקובלת בנוסחה השתמש הוא ויאט־נאם.
 .ת־ ללא ישיר, משא־ומתן בישראל: מאד
מוקדמים. נאים

קוד מעמדה הסובייטים נסוגו לכך, בהסכימם
 האמריקאים כי הסינים, כמו דרשו, תחילה מת.

פתי לפני מוויאט־נאם, כוחותיהם את יפנו
 את בשקט, החליפו, עתה משא־ומתן. חת

 רק דורשים הם למשא־ומתן כתנאי הנוסח.
 בצפון ההפצצות את יפסיקו האמריקאים כי

הקומוניסטי.
 מוכנה אינה האמריקאית הקהל דעת אולם

שפי המשא־ומתן,* רעיון את בנקל לקבל

 האמריקאי ההומוריסם כתב השבוע *
 הבא: הדו־שית את בוכוואלד ארם

א כי משא־ומתן, לנהל יכוליס ״איננו
 במלחנוה.״ מפסידים נחנו

 משא־ומתן לנהל יכולים היינו .האם
 במלחמה?״ ניצחנו אילו

 אילו במשא־ומתן, סעוניינים היינו .למה
במלחמה?״ ניצחנו

 בעייה. ללא פיתרון מעין היתד, היא חיוני.
 בכל בעיות בשבילה מוצאים החלו אס־אט

השטחים:
 כמכשיר בד, להשתמש מקווים הימאים

ה הצבא תת־מימיים. גופים וגילוי קישור
 אנשי את בעזרתה לגלות מתכוון אמריקאי

ישתמ הרופאים ויאט־נאם. ביערות הגרילה
 ידוע רופא מסובכים. בניתוחים בה שו

 בעזרתה להשמיד שהצליח טוען מבוסטון
 אנשי ביותר. המסוכנים הסרטנים אחד את

 את בה להחליף רוצים והרדיו הטלביזיה
 השיניים רופאי שלהם. המיושנים הגלים
 של הרקובים החלקים את על־ידה יהרסו
השן.

 מנסים בה. משתמשים לא עוד עתה לעת
 וחפצים בלתי־חשובים יצורים על אותם

 להמית, הסרטן ממשיך בעתיים דוממים.
 ל־ הגרילה לוחמי להכאיב, השיניים כאב

להתקיים. והטלביזיה והרדיו הילחם,

 זהו טזנג טסה מאו תמונות ברקע: •
צ׳י־מיו.
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