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 הלימודים וחומר הבחינות מעמסת האם
 היסטוריה ספרי לקרוא אותך מאלצים

 במשך עזר, וספרי קריאה ספרי וגיאוגרפיה,
? יום מדי ארוכות שעות
ם א ת בעזרת כי לך, ידוע ה טו ת הדרכה שי חדו  מיו
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ת ועם א ט ז ת לקלו מר א תו ולזכור החו  טוב או

תר! יו
ת ת שיטו שו חד מודרני וציוד אלו, חדי  מיו

ח תו אה, כושר לפי  בארץ עתה מופעלים הקרי
מכון עי׳י אה. לשיפור הישראלי ה הקרי

ם רסי אה בקו ה לקרי ר הי מכון של מ  תלמד ה
ט יותר, מהר לקרוא ת יותר לקלו מר א חו  ה
תו ולזכור ת יותר טוב או רו מהי ה ו א רי ק  שלך ה

).4—2 פי תגדל

 ייערך ושמינית שביעית שישית, לתלמידי מיוחד קורס
בלבד. ל״י 90.— המחיר הפסח. בחופש
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)5 מעמוד (המשך
 על־פני מקום בכל מקרוב להסתכל שיוכלו

ב לשגר תנועה, כל על לפקח כדור־הארץ,
 מנגנון־הגנה ששום טילים מוחלטת דייקנות

ב ולהשמידם בפניהם להזהיר יספיק לא
דרכם.

הפ ואמריקאיים, סובייטיים כאלה, בסיסים
 תיתכן הקמתם ממשית. לאפשרות עתה כו

 הטילים את יהפכו הם השבעים. בשנות כבר
 משהו מיושן, לציוד הקיימים הביניבשתיים

 מאוד ומפגרות מאוד קטנות מדינות שרק
בו. ישחקו

לתוד יותר קרוב אך בלבנד. הראשון
ה המיבצע של אחר לקח היה הציבור עת

כפול: לקח זהו סובייטי.
מאוד. עתה קרוב לירח הטיסה מועד 6

 מן לצאת לחללנים תאפשר חליפת־החלל כי
 לכוח־המשי־ מחוץ שתרחף הגדולה, החללית

ינ בו קטן, לג׳יפ־חלל לעבור הירח, של כה
תאפ גם היא הלבנה. פני על החללנים חתו
 על להתהלך הג׳ים, מן שם לצאת להם שר

עצמו. הירח
ה אדמת על שידרוך הראשון האדם 0
מגיע האמריקאי הפיגור סובייטי. יהיה ירח

 אך ההפגנה, את לעצור פקודה רק קיבלו
 אלא הכללי. התובע קבע אותה,״ לפזר לא

לע כדי לפקודה זקוקות אינו שפלוגות־סער
כנחות. להם הנראה גזע בבני שפטים שות

 אפשרי באמריקה י המשטרה היא מי
הסמכו של המוזרה החלוקה בגלל זה מצב
ה מן נובעת זו חלוקה המישטרתיות. יות

למ כדי דווקא במקורה נועדה והיא חוקה,
עריצות. נוע

 איש לשריף, כפופה המקומית המישטרה
 האזרחים. על־ידי ישירות בבחירות הנבחר

הגז אלה בבחירות נבחרים הדרום במדינות
ש מובן ביותר. והאלימים המובהקים ענים
 למנוע כדי אמצי כל להפעיל מעוניינים אלה

 הם כי — הבחירה זכות את הכושים מן
 להצבעת קורבן שיפלו הראשונים יהיו עצמם

הכושים.
 מישטרת קיימת המקומית המישטרה בצד

 אלא־ כמו במדינה למושל. הכפופה המדינה,
ה כמו קיצוני גזען עומד שבראשה באמה,
 כזאת מישטרה מהווה ואלאם, ג׳ורג׳ מושל

 לשם חוק כל להפר המוכן אכזרי, גזעני כוח
הכושים.* דיכוי

 מיש־ כוח ואין כמעט הפדראלית לממשלה
משרד־החקי־ רק עומד לרשותה משלה. טרתי

מפגינים תוקפים בסדמה סגני־שריף
אלאבאמה? למה

ש סביר סיכוי עוד ואין שנים, לכמה עתה
האמרי ידבירו המירוץ של זה מאוחר בשלב
הסובייטים. את קאים
 לשאול: במערב הליצנים רגילים מכבר זה

 הוא מה — לירח שיגיע הראשון ״האמריקאי
 סובייטי!״ ״דגל היא: תשובתם שם?״ ימצא

הלצה. מלהיות התשובה חדלה השבוע

הברית ארצות
ת ר סדוג! ע ס ה
 קוראים באמריקה מוכרים. נראו הפרצופים

 רגילים היו באירופה לבנה״. ״חלאה להם
 הם הסמרטוטים״. ״פרולטריון להם לקרוא
 היטלר אדולף של פלוגות־הטער את מילאו
 הופיעו עתה השלטון. על מלחמתו בימי
באלאבאמה. — שוב

 בגרמניה החלה האמיתית הנאצית המהפכה
 לשלטון, שהגיעו ביום הנאצים, הפכו כאשר

 נתנו עזר״, ל״שוטרי פלוגות־הסער אנשי את
 את להפעיל ההיתר ואת חוקי נשק בידיהם

החוק. בשם שלהם טרור־הזוועות
 בכל השריף דומה. נוהג קיים באלאבאמה

תו להם להעניק מתנדבים, לגייס רשאי נפה
 חוקית גושפנקה לתת ״סגני־שריף״, של אר

 אנשי הם המתנדבים מבין רבים למעשיהם.
 תוכן היא הכושים ששנאת הקו־קלוכס־קלאן,

חייהם.
ה בסלמה, קרה זה ניטים. נגד •טוטים

כו אלף 15 של רוב לוחם בה הקטנה עיירה
 אלף 14 של במיעוט זכות־הצבעה חסרי שים

 זה השבוע זו. זכות בעדו המונע לבנים,
אלאבאמה. מדינת בירת במונמגומרי, קרה

 העולם כל של הטלביזיה מצלמות לעיני
 מפגינים על הרכובים סגני־השריף הסתערו

ש לבנים וסטודנטים כושים בלתי־אלימים,
 אחרי באלות, בהם היכו הם לעזרתם. חשו

 נסיגתם. דרך את וניתקו הקיר אל שדחפום
ו לבנות נערות סוסיהם בפרסות דרסו הם

 המהלומות. תחת ארצה נפלו שכבר שחורות,
 שיכורי- כקוזאקים הבורחים אחרי דהרו הם
 בשוטיהם היכו הם הפוגרומים. בימי דם

בולטת. סאדיסטית בהנאה כושיות, בנשים
 אחראי היה מי לברר נסיון נעשה כאשר

״הם תשובה. שום נמצאה לא להשתוללות,

ב עוסק שאינו (אף־בי־א״), הפדראלי רות
 קטנטן קומץ וכן בחקירות, רק אלא שיטור
פדרא שוטרים שהם ״מרשאלים״, של מאוד
 מק־שיין אותו הוא המרשאלים (ראש ליים.
 לאמריקה להחזיר כדי לישראל בשעתו שבא
סובלן.) המרגל את

 את להפעיל מספיק אינו זה פדראלי כוח
 המיש־ נגד לפעול מוסמך אינו וגם החוק,

 נאלץ בשעת־חירום, לכן, המקומית. טרה
חיי להפעיל צבאי, בכוח להשתמש הנשיא

הציבורי. הסדר לקיום לים
ל בהתאם חלקים, לשני מחולק הצבא גם
ל הכפוף פדראלי, צבא ישנו החוקה. רוח

ה ״המשמר גם קיים אך המרכזית. ממשלה
 כל למושל כתיקונם בימים הכפוף לאומי,״
מיו צו באמצעות יכול, הנשיא אולם מדינה.

ה ״המשמר של כלשהי יחידה להעביר חד,
 כך שלו. לסמכותו המושל מסמכות לאומי״

 הפיקוד את לידיו נטל כאשר השבוע, עשה
 וציווה אלאבאמה של הלאומי״ ״המשמר על

 במיצעד המשתתפים שלום על לשמור עליו
 רק הוא זה סידור אולם למונטגומרי. הגדול

 של כפתרון לשמש יכול ואינו מאוד, זמני
קבע.

 זה. מצב נוכח דמי״טטרה. מפני דגנה
 ללא למעשה הדרום במדינות הכושי נשאר
 הלבן השוטר כי יודע הוא מישטרתית. הגנה
סי ללא לכלאו המוכן המושבע, אויבו הוא
 לרצחו אף ולעיתים לענותו, להכותו, בה,

נפש.
הפד השופט עומד יותר עוד קשה במצב

ה לטובת צו־על־תנאי מוציא כשהוא ראלי,
 פקד כך הצו. לביצוע כוח לו אין כושים.
 אלאבא־ שלטונות על פדראלי שופט השבוע

 מיצעד־ את לערוך לכושים להרשות מה
 שופט אותו למונטגומרי. מסלמה ההפגנה

ה אותם על הצו ביצוע את להטיל נאלץ
ב עצמו מיצעד אותו את שמנעו שוטרים

מדמיע. ובגאז באלות יריות,
 שינוי מבלי — לתיקון ניתן אינו זה מצב

ד (המשך >8 בעמו
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ע כך נקראו כן ועל סער״), (״פלוגת שבו  ה
ם ברוב אלאבאמה שוטרי האמריקאיים. העתוני
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